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Matthijs van, Heyningen:en
Ate de long ('Een vlucht
regenwQlpen'), ,twee
afva,Jligen, ophet filmerspad/
Onafhankel~jkvan elkaar besloten regisseur"At~ de
Jong en produeent Matthijs van Hey-ningen dat h~t
boek Een vluc.ht regenwulpen van Maarten 't Hart
moest worden verfilmd.'
De fiim is er nti en draait in de Nederlandse biosco:

,~pen.Maar voor het zQverwas ... '
, .\

bepaald,' Ate besloot dat hlj Een vlucht
regenwulpen wilde verfilmen en begon
aan een script te schrijven, Filmprbdu-
cent Rob HOlLwer'had weI belangstel-
ling ,om met hem een film, na'ar hetboek
,te ga~n maken, 0'

* * *

Rogielt -'Proper

Een andere fi~prQducent',' Matthijs
van Heyningen, hoorde kort na het ~er-

'nen .an de roman Een vlucht re-
;;er~pen .-an !:len"..ende filmers (on-

-. Pc!d de Luuanet en
d.a: ~ Ca: boek maar

eens moest gaan lezen 0!l:ld1;,: het zeer
geschikt zou zijn voor verfilming, V~
Heyningen,~zelf in een- streng geretor-
meerd gezin opgegroeid; was zeer inge-,

j.

\
/'

waar,' zegt Ate.'de Jong,,;,maar'je kan
eengoed boek gebrµiken vooreen film

" door er een aantal dingenuit te,halen en
'er lets anders van te maken, Het boek is'
Maarten 't Hart, de' ,film 'ben ik. 'J;det de
gegevens van Maarten 't Hart. Eel!lboek
moet je ,zienals ttlw materiaaY \tiaar je
mee ,kan werke:J1.AfgeziEmvan ~et 'on-
derwerp vind',ik degx:ootste '!tracht van
het boek dat net zo~authentiek Glver-
komt, Iedereen,dEmkt pat het een aU,to-
biografie is van Maarten 't Hlll't, maar
dat is helemaal nietzo, Die authentici-
teit zou ik zeIf nooit kunnen berfaderen,
Waarom zou ik dan eel) oQi"spronkelijk
!!cript gaan schrijven en dat boe~ er nftW
voor gebruiken? Te meer daar het at een
zeker pUbliek heeft 1m er daardoor ge-
makkelijker financiers. voor de film ge-.
v0nden Akunnen worden. r:ratuurlij-k
heeft. het bQek een heel andere"struc-
tuur dan de n~m.Maarbe.halve hep,
thema leverde het 0Qk een bruikbaar
filmverhaal op: het simpete,gegeven
>an een man die er door eeningev.lng
van pvertuigd raakt. d-a~.()v*~ven
dagen z.al.;.-ster'Ven,ter~lj.,~

, tijd in staa't'lis om met eeii'vro
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'Mattllijs is. eigeruijk nog ze~r gerefor-, snel ziet. En dat 'ioindik best te pr~j,zen Links: M~~thijs va"nHey~ingeIi1(Fo.
meerd.,' zegt' Ate de JGlng, 'Dat niet uit van me zeIt.. Ret .IS veel gemakkeliJker to: Ger DIJkstra). Recht/!, Ate de
hand en willen geven van geld: Dat bok- om een rechttoe-rechtaan-film, te Jong(Fofo: WilI'em Diel'raam).
Kige optreden -tegen mensen. Ais andere maken.' .!', ' , , -e~n su6ces dan kan ik de VQIgendekeel',.
mensen lastig zijn tegen/hem schept hij Ook: 'Ik zal de laatste zfjn Om te :l)eggen ' misscllien 'anderhalf mlljoen voor. hem
ef e,en genoegen in o~ zo lastig m<;>gelij}t dat sommige ding~n niet beter l1~dden bij elkaar krijgEm, Ik vind 00k datzo'n
terug te .deen, En die geslotenheld van gekuEld. Maar gezien de produktleom- film met dit soort onderwerpen regis-
hem. Hij Jfeeft me nog nooit gezegd wat' standigheden was dit wat er in zat. l>4et seur niet meer dan negen~ tOI\ mGlet
hij nu v~n de film Vindt, W~l tegenover' p~oduktie6mstandigheden bedoel ik al- kosten. Je moet het risico zo vee1.moge-
and~ren. I;Iij ,S,chijnt het een mooie film l~s: het geld~ de talente?rvan de mensen lijk beperken; opz6'n mamer daf je
1:.e vmden,,', .. ,$" ?Ie ~an de film hebben gewerkt. Ja, als, altijd door kal) gaim met een volgende
Ate de Jong llJkt op zlJn bew:t afkeer ae vier weken langer kan,opnemen, valt film. Je kan in Nederland met fUm weI
v.an de t~~jfel en een behoefte aa~ het er n..atuurlijk ve~l m,eer uit te halen. Je / veel geld Verl}eZen,maar echt veel geld
g~ote ,.gellJ~ ,te _hebben overgenouden. ,zou meer_ shots van, een scene ,kunneIV maken kan je er to_chniet mee. ,)'emoet
aan zlJ'n re!m1euze achtergr<;md, mak~n, een a1fd~re mise__en-scene, met niet echt gOKKen, maar half op ze'ker-
.. " ~,,.. . , I·' "Ik b ,de mbeeldzetting andere nadrukken 'heid spelen, Misschien is dat ook eenHIJ kaQ::'utngen zeggen a S,' en voor kunnen ,leggen w.aardoer de aramati- d· t kj" ,~ ,

f'l ' d"""':: t > 't . . N - '. , 'gereformeer re e van me,I m c'ues e ac eursreglsseur van esche effecten sterkerwerden. -Nou, dat _ . _ _ ',',
derland, Dat komt omdat tk acteurs de kost een hoop geld. Het verschil tussen Maar Ate de'Jol)g he eft ons dan o<[>knog

;intellige~tst( m~nsen .vind die er be,- de praktische mogelijkheden en -het V~l'- een ch~istelijk res~ant. tebieden:,~Het
staan, ,N~et m de zin. va~ da:t ze' de ~ langen nalll' wat je zou willen is natutir- bela~grljkste van fl~men is ~igehlijk ,~et
relati~lteltstheorie ';.van Emstem ~un- lijI{ heel groot in Nederland. ,Ma'ar l:k .uitdragen van een fllosofie, zegt h,ij.. ,~e
nen ultleggen, maar weI dat' .ze gevoels- vfud dat helemaal niet zo vreemd. Het is hebt je ~hema"je verhaal,~IPa,ar dat IS
matig het bes-te kllnnen uitdruk~en wat ,,' voor distrlbut'eurs sQwieso al een hele nlet.,ge,noeg. In dit geval met ~egen'Wul:
er, in de wereld @lfigaat, Ook m hun '/,jOk om N'ederlandse films mee te finan- pen is het thema gemakkelijk;.een mens,
pf,tve-leven",H~t zi1ILmen§en g!e~~E'~Ert;_.:::c~ren~r~Tuseh1-nski~~heef.t --met Mi-~. ,.l}eeft eell Yple',wil en,m~e't ~aary~o"..~r..,-;.,,-
tend openstaa,n en,met hun gevoei beter vri(md 'vanRaaemakets en 'Een' pak' leren opkomen. M~ar dat is ,:og g~en
;rewter,en~a1f ~~et a~ m.ijh na"enke~; slaag v~n Haanstra ruim een mUjoeri) , fi.loso!ie., De nele fllosofische aspect~n
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T'oe; 'hij op zijn -achttiend~ .v~nuit
Zeeuws- Vlaanderen naar Amsterpam
afreisde om aan, de Filmacademie te
st,uderen, ging hij al niet meer naar de
kerk, maar weI twfjfelde hij nog sterk
over de waarheden die. het geloof hem
had geleercl. Dat gaf enigeverWaning.
'pat bedrogen,gevoel dat je dan :krtjgt,
he? Ais je altijd geloofd Mbt dat het
christendom 'goed is; dan zi)n aile,waar-
den en n,ormen van dat geloof ook goed,
Maar als je' er niet meer i~ gelooft, in
welke waarden moet je dan nog gelo"
ven? Welke waren jtiist, wetke niet? Je
gaat Iian' op zoek naar een 'nieuwe vorm
van levensbepaling. In je\jeugd werd de
zin van je leven bepaald door God, Dat
was enomstotelijk, onbetwijfelbaar,
Maar nu had je het gevoel dat je een
riieuwe zin in je leven moest zoeken, Je
ziet dat bij veel van mijn afvallige gene-
ratiegenoten, Sommige.n vervingen het
g;eleof in God door een geloof in zich :;lelf
(zie bet hele therapiegebeuren), anderen
vonden een nieuw levensdoel. in 'hun
politiek-sociale gevoeL En somm1gen
zien het in hun gevoel vQor schoonheid:
'de kUI),st (waartoeook film behoort).
Zoals ik. Al wil ik riiet zeggen dat het '
een nieuw getoof voor me 'is: ,

,0. ---~--",;,,,,,,-,,~-----,~ ...,,,,, J_- ~--~"'1.- _.

aan~prak,' zegt hij" was ;n ~e eerste 'gegeveh waarCillpheen je een-structuur
plaats de eenzaamheid van d~ haofd" kan bouwen 'waarin je je the.ma ver-
llersoon, Dat los staan van defest van werkt:
de wereld. Dat is iets wat je dan inder-
daad zeer sterk hebt. Het twee keer naar
de kerk gaan QPzondag"het niet m6gen '
zwemmen, het niet mogen .fietsen op
zondag, het niet,naar de film mogen en
nog wat van die dingen, d~Usoleert je
.behoorlijk als kind. Je leeft in een heel
,besloten wereldje.' De knapenvereni-
!5in~,de zon,dagsschooL J e wotd,t er con-
tactgestoord door, Het aardige va:J1het
boek vond ik hoe Maarten it Hart op een
Komische, .positieve nianfer dat geloof
van zich afgeschreven had zonder, de
rancune die je bij Wo!kers ziet. Ruviweg
kan jede afgevallen gerefd¥meerden in
twe'e groepefl verdelen. Je hebt de groep
die, het' gesubUmee.rd heeft naar iets

'anders, die in 'het werk eigenlijk nqg
, zeer gereformeerd is gebleven, Jj:engere-
formeerde twijfelt ,niet, die, heeft het
ware geloof, hij oheeft aile, gelijk van de
wereld en wie het daar mel mee eens is,
fs ee,nafvallige. Je ziet dat bij mens en
als Joop den Uyl of Jan Kasstes. En
misschien heb ik dat pok weL M,aar je
hebt ook een groep afvall1gen aan -wieje
het totaa1 niet meel' merkt, maar die er
weI met afstand en ~ma~k over, kan
vertellen, Rijk ae Gooyer hoort daarbij,
en Maarten 't Hart volgens mij ook. Als
je zlet hoe de hoofdpei'soon iIl'dat boek
eigenlijk op viij nonG:n,ala~te wij7;e van
dat geloof loskomt,' daft moet dat voor
een hoop ex-gereformeerden enige her-
kemiinggeven, Ik dacpt, dan oQk: daar
zit een mooie tragi,komedie in,"
Dus nam M,attl'iifs van HeYllingen ,een
optie op de verfilmingsrechten van 'Een
,V1ucht r,egenwulpen, " ,

Toen Ate de Jong anderhalf jaar gele-
den de roman Een vlucht regenwulpen
v'l/-nMaa,rten 't Hart las, meende hij in
het boek de beschrijving van het proces
te her,kennen dat veel van zijn ex~ka~ho:
lieke, ex-gereformeerde of ex-hervoi'm-
de generatiegenoten van 'na de' oOl'log
hadden doorgemaakt, Ate de <Jemg:
'Maarten, de hoofdpersoon uit dat boek,
loapt 66k µlet zo'n gevoel rond, liij is
niet meer gelovig, maar zijn hete be- * * * " ,
staan is nog steeds bepaald door zijn: Nu zat het tangzamerhand' weI bekend
cprlstelijke verleden, En dat verleden '- _ zijn, dat' het verfi,lmel'l van 'een goed
heeft er voor een belangrijk deel vdor boek" geenszin's hoeft te :leide~ tot een
gezorgd dat hil, nooit een volwassen goede film, Het vertellen van een ver-
verhouding met een vrotiw heeft kun- baal in een boe,k/ stelt geheel, andere
pen krijgen, Het geloof is de macht op eisen dan het vertellen van dat verha,al
de achtergr6nd in zijn vader-moeder- in een .film,De meeste boeken zijn d;aar'
binding, en die heeft mede zijn angst door geheel ongeschtkt \ oIl} aJ;s,basis
voor een verho'hding met een vrouw voor een film gebruikt te worden. 'bat is,

Matthijs· van Heyningen: 'Ja, of het ge-
geschikt is ,om een film van te mp.ke.n,
dat is steeds weer een gok, Ik vind: aaIj:
de smaak van het publ1ek kan je daatbij
niet tegemoet komen, want j~weet toch;
niet ho'e die is, Dusga je af op je Eiigefl
intuYtie. Tot nu toe heeft die opvatting
voor mij g,eleid tot 'een redelijk besta,an
binnen de Nederlandse film, DUs: als ik
~en project leuK vind ({an doe" ik het.
pat is mijn enige,motief. Nou ja~met de
w.edertlopers zat ik'met snel beginnen,
aat is meer iets voorPlI!ut Verhoev,en,
Dat !tost me te veel geld, dat is een te
groot risko. rk yind ook i,uist het aardi-
ge van de,~ederlandse literatuur-dat we
geen grote vertellers hebben, Het mees-
,te 'is bekentenis-of semi-bekentenislite-'
ratuur, en dat neeft tot gevolg dat het
ook noo!t zo duur is om te verf.ilnien.'

* * *
De prille, samenwerkirig tussen Ate de,
Jong en producent Rob Hollwer was'
van zeer korte duur, want Matthijs van
Heyninge.n bleek de rechten op J!)en
vlUcht regenwu!pen te hebben en: Ate
wilde de film 'n~t zo lief VOQt:hem'regis-
seren: D;at mocht, en Ate sehree! een
eerste' scriptversi~, die' echteF te lang
was en te' veel,dialbogbevatte, 6et leek

'hun e'en goed idee om er een betrekkelij-
ke' buite.nstaander oij te hateh.'Qm het
script wa:t,te kortwieken,': 0verbodige
dingen emit te haJen; wat, dllidelijker
lijnen aan' te brengen,len er iets meer
diqgen bij te verzinIi.erLdie de kata\{ters
meet' profiel zouden g~ven,' ,vez:telt Ate
de Joqg. Daarvoor werd de kundige,
maar als ietwl/-t eigengereid bekend-
staande 'Journalist Ron Kaal aangetrok-
ken. Kaal" ie~ere 'geteformeerdneid
vreemd, bleej{ andere opvatting~p. over
het boek van Maarten 't, Hart te he'bben
dan producent en regisseur. 'Ik vond
dat boek van't Hart steclit,' zegt hij in
het filmblad SkoQP, 'slecht geschreven
ook, Maar dat 'had ook z'n voordelen:
~Omdat ik het niet zo'n goed boek 'vond,
kon ik meer afstand nerrum van de stof,
et met, eel'l kQele blik naar kijken. Het
kost je dan ook niet zo'n moeite scenes
op te offeren .of erbij te verzinnen.'

Maai'Ate de Jong vond dat Kaal met
eefi wat al tekoete blik had gekeken,
Van zijn script was'nauwelijks iet&over-
gebleven, Hii' noemde Kaals versie bloe-
deloos en te geconstrueerd, Ma-tthijs
van Heyrµngen vond het, weI gOt;ld.,maar
Ate wenste het niet te verfilmen: Hij
malikte een compromisscript. '
N6g waS: men niet tevred'e'n. Na enige I

overlegr.ondes werd ROll Kaal bimleuw
,aan het werk geZet. Het scenario zbu
kom.ischer fnoeten worden. Ma'ar \het
enige dat kennelijk komischer werd,
'waren d~,' debatten tussen K;aat, Van
Ueyningen efl: Ije Jong, Kaals tweede
poging werd ook door de regisseur afge-
wezen. Deze sGhreef e'en laatste/eigen
r. ersie, die ,ten slotte verfUmd, ,zou
worden.

({aal weigerde eeh credit op de titelr.ot
ran d,e filin, "Voor deze film wilde .ik
~een'eer 0peisen, Het i~ echt Ates film
geworden,' wet heeft hij voor zijh werk
betaald getqegen: .(rond de tWintigdui-
rend, gutden), 'Maar ikheb natuurlijk
reI geWQb,eer~, daar oncileruit ~ ko-
iDen,' grinnikt Van Heyningen, '·dat is
~elaas niel getukt:'
t1 '
~ee afVan~gen op het filmer~pa~,



..., an aa,' yaaoawen IS nee o~ran~;I''''''#'''''rl:''if~.~b)la;~;';egg;~:·~e.cierland;~ ~the!!ft oimiet, dat-f's i"lttWllFnt'ln<fe*"
:-:.jkste wat Je moet h.ebben als reglsseurftlm~@'et~et 'mafU',Maat dli't doefl :",.mm nog ~!et aan toekom, Ik denk,dat lk
:en opzich,te van, ~cteurs . .Ik weet ook ze ni~t eens.' ~ _ ' " ... '" daar ~'O-g;trr-m,Get~~l!o ,ik l;>~ndaar .{
....-at voor mformatle ee:J1'acteur nodig , * * '*'" '""""'" . denk lk nog te jong VGlOl'.mt"'l.'S"oGk-niet
heeft die niet in het script sta,at om een " 'I . ~ --"-o:makk~lijk:Je be~Gg.z,o~e~r_bezigmet
scene te kunnen spelen, D'aarna;ist kan, De fIlm Een ylucht regenwuLpen heeft techruek: om op de .goede_manler~een
ik ze het gevoel"geven d~tik mijn vaK: bijna negen tongekost.Matthijs van verhaal in film te vertellen, met-acteurs
versta, dat ik ;ze niet voor 1ul zal zetten, Heyningen heeft eens "gezegd dat deze om te gaan, de camera op de goeie
~ou, dat .zijn al,heel wat argumenten, film in !talii! of Fral)krijk 3,5 miljoen 'plaats te krijgen, Het wezen v,..a;Rwaar-Je
~u weet lkook wet datacteurs voor een gulden ge!mst zou hebben. En dat het mee bezig bent, moet (ian maar vaIiZelf
film helemaal met zo. belangrijk zijn. dan een Giornata Par-ticolcire zou zijn groeien, daar moet je"een' aantat films
Dlit h~t belangrijker is 'hoe je'de dingen gewrorden, Waarom kan d;it hier dan voor gem!l,l\l~t"hebben, Maar uiteinde-
in, beeld brengt dan hoe een acteur is, niet? 'Omdat het risico te groot is,' z,egt lijk draait' het er toch om: het onzicht-
zelfs ats hlj zijn rol met goed. aankan, Matthijs van Hey~ng~n, 'Voor het' fi-bare iichtbaar te maken, en het onuft-
Maar als hij dat w~l kan en er.dets nancieren van dit soort films, dat min of, spreekbare voelbaar te maltenof over-
extra's van kan maken, 'kan het 'dus n6g meer literair gericht i~, zeg je: wie gaat draagbaar.' '" J'

b~ter w.orden, En daar stre,e{ ik naar.' de film'maken en wie spelen er in mee? Be'heLstdat voor hem. 'een zeker- mora-
Of: 'Ik d'enk dat 'binnen de omstandig~ Dan mag die'film niet me-er'dan dat-en- Hsme?'
heden waarbinnen deze film gerhaakt . ctat kosten, Van Ate zeg je: hoewel getd -Ate de Jong: 'Ja dat zit er welin, Maar
moest wordim, met dit budget, met de kan ik op hem krijgen? Hij heeft pog wat is er tegen een moralisme? A18 !:let
mGgelijkheden die we hadden ,niem!ind 'maar twee. kleine films gemaakt, All; er maar eengoed moralisme is.'.
in Nederland er een betere 'Van had nu geen bekend boek was ge?-,ees-t en Waarom zou je'me.nsen gaan voo,thou- .
kunpen maken, WeI een andere film. De geen Jeroen KrabM, dan ~ad lik niet den wat goed of kwaad 'is? Pa.t ,ku,nnen
flash-ba~ks Jiaar de jeugd van de hoofd, meer dan vier ton op 'Ate bij elkaar ze zeU toch weI uttmalcen?
perSGon,waar hij zelf als voIwa5sene bij gekregen, 'Die waren, er weI"en dan zeg At,e de J ong: 'Misschien is het ook weI
aanwe;zig is,_,datis een stijlvorm die i~ in ~!!:mi'sschi~~ lukt het met iets~inder . heet chri~telijk van me. Maar je k~~
geenenkele andere Nederlandse film dan een mllJoen, Dliarop bas~er\ Je een \ mensen toch, weL voorhouden wat JIJ
nog heb gezien" Oat moet je toch maar film, Ais' deze film flopt, betekent het goed of kwaad vindt? Mensen iets vGlor-
dlirven, E-r zit een aantaI fantasie- dat Ate weer een film van drie, vier ton houden is to'Ch het enige doel dat je
elementen in deze film die jeOhier met' zaI moeten kan gaan p1ake:J1.Word~ het uiteindel~jk'kan hebben? •
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