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1 - Laterna magica

Het is kerstavond 1925 in het domineesgezin Bergman in 

Uppsala. Tussen de geschenken onder de kerstboom valt 

de zevenjarige Ingmar één groot pak op, en wel vanwege 

de naam die op het bruine papier staat: ‘Forsners’. Dat is 

de eigenaar van een fotohandel, die niet alleen camera’s 

maar ook echte cinematografen verkoopt. Stel je voor, 

een echte cinematograaf ! Hij was kort daarvoor met zijn 

tante naar de bioscoop geweest en had daar een onverge

telijke ervaring gehad. ‘Ik werd getroffen door een koorts 

die nooit meer is overgegaan. De geluidloze schaduwen 

draaien hun bleke gezichten in mijn richting en spreken 

met onhoorbare stemmen tot mijn diepste gevoelens.’  

Tot zijn grote verdriet krijgt echter zijn grote broer het 

hoekige pak, waarin werkelijk een cinematograaf blijkt 

te zitten. Vloekend en tierend verlaat hij de kamer, sluit 

zich op en valt huilend in slaap. Als hij in de nacht wakker 

wordt, staat zijn besluit vast. Hij wekt zijn broer en biedt 

hem zijn honderd tinnen soldaatjes aan in ruil voor de 

cinematograaf. Zijn broer stemt in. De volgende dag draait 

hij zijn eerste film. Deze voorstelling is het waard vermeld 

te worden. Het gaat immers niet enkel om een persoon

lijke anekdote, maar deze voorstelling dient in de filmge

schiedenis, die ruim een eeuw oud is, als een Sternstunde 

gememoreerd te worden. Een van de geniaalste cineasten 

ontdekt zijn ware aard. ‘De volgende ochtend trok ik mij 

terug in de ruime klerenkast van de kinderkamer, zette 

de cinematograaf op een suikerkist, stak de petroleum

lamp aan en richtte de lichtbron op de witgekalkte muur. 

Daarna zette ik de film in het apparaat. Op de deksel stond 
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een toelichting: de film heette Frau Holle. Wie die vrouw 

Holle was wist niemand, maar later bleek dat ze een volkse 

variant was van de liefdesgodin van de Middellandse Zee

landen. Op de muur verscheen het beeld van een weide.  

Op de weide sluimerde een jonge vrouw, duidelijk gekleed 

in volksdracht. Tot ik aan de slinger draaide – dit is niet 

uit te leggen, ik heb geen woorden voor mijn opwinding, 

ik kan wanneer ik maar wil de geur van het hete metaal 

opnieuw oproepen, de lucht van de klerenkast, motten

ballen en stof, de slinger in mijn hand, de sidderende 

rechthoek op de muur. Ik bewoog de slinger en het meisje 

werd wakker, ging rechtop zitten, stond langzaam op, 

strekte haar armen, draaide in het rond en verdween naar 

rechts. Als ik doordraaide (de uiteinden waren aan elkaar 

geplakt), lag ze daar weer en herhaalde precies dezelfde 

bewegingen. Ze bewoog zich.’

Hoevelen van ons hebben niet een dergelijke ervaring 

gehad toen we voor het eerst in aanraking kwamen met 

de laterna magica? Toen Ingmar zijn topervaring beleefde, 

stond de film zeker technisch gezien nog in de kinder

schoenen, maar de fascinerende kern van de beleving 

van dat medium is nooit meer veranderd: op de ‘duistere’ 

wand van ons ‘klerenkastbestaan’, wordt de ‘elders’ aan

wezige werkelijkheid ineens vol van ‘licht en beweging’ 

geprojecteerd. Gefascineerd en vol spanning kijken we 

toe, want we beseffen aan de ene kant dat deze beelden vol 

licht en schaduw maar illusies zijn, maar aan de andere 

kant hebben we de overtuiging dat deze illusies werkelij

ker zijn dan de werkelijkheid buiten de kast. Als we de kast 

uitkomen, is het net of we wakker worden uit een droom.

Lichtduisternis is een van de meest fundamentele con

juncties van tegenstellingen in ons leven, zowel van bin
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nenuit als van buitenaf. De duistere bioscoopzaal werkt 

hier natuurlijk ipso facto. Wanneer een beeld geprojecteerd 

wordt in een donkere zaal, is dat een ervaring die over

eenkomt met het eerste alles bepalende oermoment van 

de eerste scheppingsdag: er zij licht, en het licht schijnt 

in de duisternis. Het is dé voorwaarde voor alle schep

pingsactiviteiten. Elke film ontrolt zich dan ook als een 

soort scheppingsmythe. ‘Film! Verspreid over de aardbol 

ligt een geheimzinnig product van de industriële revolu

tie in verscholen opslagplaatsen weggestouwd. Hoogst 

brandbaar, explosief zelfs, of in het beste geval moeilijk 

afbreekbaar. Het is geen gif, het is geen afval. Het is een 

sluimerende wereld van de fantasie die, tot leven gewekt 

door gebundeld licht, een daverend schouwspel zou opleve

ren van de verlangens, de angsten en filosofieën van hele 

generaties’ (Berend Reijnhoudt). De auteur heeft hier 

letterlijk de volgestouwde magazijnen op het oog, maar 

in feite impliceert zijn beschrijving de specifieke kijk

ervaring. Wat onbewust of half bewust in ons sluimert, 

wordt door een bundel gefocust licht tot leven gewekt.  

Bij Ingmar had dat een explosieve uitwerking. Het zal niet 

toevallig zijn geweest dat Bergman in zijn film Fanny en 

Alexander juist deze herinnering aan de cinematograaf uit 

zijn jeugd weer in beeld brengt.

Paradoxaal genoeg betekent het voorafgaande dat  

onze geest zich tijdens het kijken naar een film eerder in 

een slaaptoestand bevindt dan dat hij klaarwakker is.  

Een prachtige metafoor voor de kijkervaring is dan ook de 

‘droom’. Ervaren we tijdens de droom ook niet zoiets als 

een lichtstraal die beelden projecteert op de duistere wan

den van onze slapende geest? Zijn we in onze droom niet 

alles tegelijk: donkere klerenkast, cinematograaf, bewe
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ger van de slinger, film en filmdoek, maar vooral ook: 

schepper van het licht?

Ingmar Bergman was zich bewust van deze metafoor.  

‘Het filmen is voor mij een tot in het kleinste detail geplan 

 de illusie, de spiegeling van een werkelijkheid die mij hoe 

langer ik leef steeds meer illusoir voorkomt. Wanneer een 

film geen document is, is hij een droom.’

Er bestaan esthetische, technologische, economische 

en sociale geschiedschrijvingen van de film. De geschie

denis van de droom is er ook een. Bergman schrijft: ‘Film 

als droom, film als muziek. Er is geen kunstvorm die als 

de film boven ons alledaagse bewustzijn uitstijgt, recht 

onze gevoelens binnen, diep in de schemerruimte van 

onze ziel. Een kleine ramp in onze kijkzenuw, een shock

effect; vierentwintig belichte beeldjes per seconde, daar

tussen donker, de kijkzenuw registreert het donker niet. 

Als ik aan de montagetafel de film beeldje voor beeldje 

bekijk, voel ik nog altijd het duizelingwekkende gevoel 

van magie uit mijn kinderjaren; in het donker van de kast 

draaide ik het ene beeldje na het andere tevoorschijn, 

registreerde de bijna onmerkbare veranderingen, draaide 

sneller: een beweging. De stomme of sprekende schadu

wen wenden zich zonder omhaal tot mijn geheimste 

vertrekken.’

In elke speelfilm bewegen we ons in een droom 

vertrek waarin ook onze levensbeschouwelijke beelden 

(kunnen) gedijen en zich (kunnen) manifesteren. Ook 

onze religieuze beelden. In de film bewegen we ons op 

‘heilige grond’. De avantgardistische cineast Godard 

schrijft: ‘De film is de meest religieuze van alle kunsten, 

omdat hij de mens voor de essentie van de dingen plaatst, 

en de ziel in het lichaam laat zien.’ 
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In het begin van zijn bestaan werd de film hoofdzake

lijk gezien als een soort kermisattractie. En toen er van 

lieverlede een filmindustrie ontstond, had die hoofd

zakelijk één motivatie: (frivole) ontspanning bieden. 

Dat de film ooit als kunstvorm erkend zou worden, leek 

vrijwel onmogelijk, en dat men levensbeschouwelijke 

diepgang aan een film zou kunnen toekennen, die peda

gogisch relevant zou zijn, leek ondenkbaar. Men wilde 

eerder de mensen weghouden bij dit gevaarlijke medium. 

Theologen trokken er hun (morele) neus voor op en cul

tuurwetenschappers verfoeiden deze kunstmatige trucs, 

vervaardigd op basis van technische reproduceerbaar

heid. Nog in 1948 schrijft de grote Van der Leeuw in Wegen 

en grenzen: ‘Zij [= filmbeelden] zijn een bleke, kleurloze 

schijn van het leven, door een truc in beweging gebracht. 

Men heeft beproefd de beweging te stremmen en door te 

zetten tegelijk. Dat kan alleen met behulp van de techni

sche truc. Met kunst kan het nimmer iets te maken heb

ben. De filmkunst is veroordeeld, niet door de veelszins 

verachtelijke wijze, waarop zij zich schikt naar de smaak 

van het publiek en zich te buiten gaat in sensatie of sen

timentaliteit. Dat hebben ook andere kunsten gedaan. 

Maar zij is in haar wezen veroordeeld. Alleen een wonder 

kan ruimte tot tijd maken, geen toneeltruc.’ 

Vijfenzestig jaar later is de film als kunstvorm volledig 

geaccepteerd. Het bleek echter aanmerkelijk moeilijker 

de film te accepteren als een medium voor levensbeschou

welijke diepgang, laat staan voor religieuze diepgang. 

Levensbeschouwelijke standpunten zijn van oudsher ver

bonden met de woordtaal, en dan nog de specifieke taal 

van het juridische en scholastieke woord. Dit type woord 

zoekt steeds de waarheid op een wijze van: iets is, óf dit óf 
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dat. Het beeld nu laat zich nooit herleiden tot óf dit óf dat, 

en zeker niet tot iets waars of onwaars. Het beweegt zich 

in de orde van het imaginaire, niet in die van het concep

tuele. Vanuit het woord bekeken, geeft het beeld altijd een 

gesluierde werkelijkheid weer. In kerkelijke kringen is het 

beeld dan ook ondergeschikt geraakt aan het woord, het 

is gedevalueerd tot een onzekere en tweeslachtige factor 

in de verkondiging. Het tij heeft zich echter gekeerd. Men 

begint zich te realiseren dat de bronnen van spiritualiteit  

juist verbonden zijn aan beelden, aan symbolen. Het 

beeld krijgt weer zijn volle betekenis terug, een betekenis 

die het overigens steeds heeft behouden in de mystieke 

theologie. 

2 - Woorden wijden aan beelden

Wanneer we na een boeiend avondje film in gesprek raken 

over die film, worden ons meestal twee dingen duidelijk.  

Aan de ene kant raken we er niet over uitgepraat, aan de 

andere kant ervaren we ook hoe moeilijk het is om in woor

den uit te drukken wat ons in de beelden getroffen heeft. 

Zolang beide gesprekspartners echter dezelfde ervaring 

delen, hebben ze aan één woord genoeg; als ze tegenover

gestelde ervaringen hebben opgedaan, zijn woorden maar 

amper in staat om het eigen standpunt te verhelderen. En 

toch, willen we er niet het zwijgen toe doen, dan dienen 

woorden en beelden op elkaar afgestemd te worden in een 

dergelijk filmgesprek. 




