
Onze programmeur, Paul Hegeman, heeft zich ten doel gesteld het filmhart van de Cinebergen bezoeker in
deze onwerkelijke tijd warm te houden. Dit zal hij doen in de vorm van een column.
 

Cultuur als antistof!
'Maak van de nood een deugd', met dat gezegde troostte ik me toen half maart als een donderslag bij heldere
hemel duidelijk werd dat niet alleen Cinebergen op slot moest, maar dat de nakende april maand die ik me zo
stralend had voorgesteld, van alle luister ontdaan bleek te zijn. 
Daar ging die dan, mijn uitnodiging voor het filmfestival van Buenos Aires. Tot nader order uitgesteld. Dat gold
ook voor het geplande Arvo Pärt Festival in Amsterdam, waar de DVD van mijn film 'Het Pärt gevoel'
gepresenteerd zou worden. Waar ik minstens evenzeer naar uitkeek, was om al die kunstenaars die m'n film
verrijkt hadden, daar in Amsterdam terug te mogen zien.  
Zoals ik me ook kon verheugen op de mogelijkheid om met meerdere camera's het Pärt concert van het Cello
Octet Amsterdam te kunnen opnemen. Naast andere in april geplande opnamedagen heb ik haar met pijn in
het hart uit mijn agenda moeten schrappen.
Daar hield de wet van Murphy evenwel niet op. Ik zou op meerdere plekken in het land mijn eerste roman
'Waar schaduwen vallen' gaan promoten. Een onhaalbare zaak uiteraard, als er geen boekhandel of
bibliotheek meer open is. 
 

Dat was dan de nood. Hoog tijd om die in een deugd om te zetten. Eerst dacht ik die te kunnen vinden in het
grondig opruimen van wat zich in de loop der jaren tot in de kleinste uithoek van m’n kantoortje had
opgestapeld. De bevrediging daarvan was echter maar van korte duur, omdat ik in de chaos zoveel
onverwachte en onverwerkte ideeën aantrof dat ik er eerder gestrest dan ontspannen van werd. 
Misschien was ik te haastig van start gegaan, met het idee om een lang verzuim goed te maken. Zoals ik me
ook eindelijk voorgenomen had de laatste, liefst 1000 pagina's tellende roman van mijn lievelingsschrijver Paul
Auster te gaan lezen. Zoals ik ook per se elke avond een klassieker wilde lichten uit de stapel Dvd’s die
ongedurig op me lagen te wachten. Resteerden tenslotte nog de zaken die in deze tijd slechts lange
schaduwen vooruit werpen, vol geplamuurd dat ze zijn met onzekere 'wat als' veronderstellingen. 
 

Kortom, ik kreeg alras het gevoel van de deugd eerder een nood gemaakt te hebben, en dat nam ik me, zeker
daar ik me gezond van lijf en leden voelde, kwalijk. 
Pas toen ik in een boekenprogramma de wijze woorden van de Frans-Bretonse schrijver Yann Queffélec
vernam, besefte ik waar de schoen wrong. Queffélec en opvallend genoeg ook zijn collega-schrijvers in de
uitzending maakten zich slechts druk om de verwarring en ellende waarin de hen omringende wereld was
gestort. Zij konden buiten zichzelf treden en zich bekommeren om hun medemens. Met hun eigen leven zat
het wel snor. 'Al dat wat mij beperkt in deze tijden van lockdown, daar maak ik gewoon een vrije keuze van',
betoogde Queffélec. 
Dat 'vrije' deed het hem; wat is immers een deugd zonder een gevoel van vrijheid? En vrijheid is onlosmakelijk
verbonden met elke notie van cultuur. 
Daarom zullen zij die cultuur omarmen meer bestand zijn tegen al die beperkingen waarmee we momenteel
behept zijn dan al degenen die van mening zijn dat alles van waarde in het leven gereduceerd kan worden tot
een marktproduct. Er is immers geen betere antistof voor crisistijden dan het vermogen om optimaal te
kunnen genieten van film, muziek, theater, boeken of beeldende kunst.
Dat onze trouwe achterban die mening deelt, bewijst haar fantastische respons op onze oproep om
Cinebergen door de crisis te helpen. Zij heeft me oprecht ontroerd!
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