
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 heilzame gekte
In de westerse wereld wordt tijd gezien als een lineaire weg die onbetwist omhoog moet voeren. Geen dag van
morgen mag verstoken zijn van nieuwe schone beloftes, bij voorkeur van materiele aard. Zelfs in tijden van
heftige crises, zoals deze corona nu wel genoemd mag worden, blijft men ervan overtuigd dat de weg die wij
westerlingen ingeslagen zijn, de enige juiste is. 
Ook ik kan dat mallotige vooruitgangsdenken te vaak niet van me afschudden, zelfs als alles om me heen op
losse schroeven komt te staan. Hoe recent was mijn voornemen om van de huidige corona-nood een deugd te
maken. Ik troostte me met het vooruitzicht van klassieke boeken en films, ellenlange wandelingen en
fietstochten, en vooral met het idee dat ik de tijd zou hebben om het gras te zien groeien tegen een prachtig
muzikaal decor. Dat nieuwe, verstilde leven heeft inmiddels alweer plaats gemaakt voor een overbezette week
die maling heeft aan corona beperkingen. 
Zo trapte ik de maandag af met een inventarisatie van wat de distributeurs vanaf 1 juni, wanneer de theaters
weer beperkt open mogen, te bieden hebben. Dat viel gelukkig behoorlijk mee; zeker gezien het feit dat men
slechts schoorvoetend zijn paradepaardjes aan het grote publiek durft te presenteren. En dat kun je ze moeilijk
kwalijk nemen, daar je in onze afstandszalen voorlopig niet meer dan 30 man mag herbergen en een kassucces
dan per definitie is uitgesloten. Enkele veelbelovende titels die met het sluiten van de zalen half maart in de kiem
werden gesmoord, zoals het inmiddels klassieke De Beentjes van Sint-Hildegard, Jane Austens Emma en Little
Women zijn daarbij uiteraard van de partij, aangevuld met La Vérité met het Franse ster duo Deneuve en
Binoche en Das Vorspiel met Duitslands grootste actrice Nina Hoss in de hoofdrol. 
Morgen werp ik een blik op de ingenieuze wijze waarop de Cinebergen staf haar Zwarte Schuur zo ingedeeld
heeft dat de bezoekers zich er veilig coronavrij kunnen bewegen. Op de middag verheug ik me, omdat de
distributeur dan langs komt met het eerste exemplaar van de spectaculair verpakte, van 20 minuten extra’s
voorziene dvd van mijn film over Arvo Pärt, Het Pärt Gevoel.  
De woensdag trek ik me de ganse dag terug achter m’n laptop om door middel van een videoverbinding de
studenten van het Media College in Amsterdam te kunnen examineren. 
De donderdag wordt een uitgelezen dag om zoveel mogelijk filmische pareltjes los te weken bij de distributeurs.
In de middag buig ik me vervolgens over een item dat ik beloofd heb te draaien voor het Cultureel Bergens
Platform. 
De rest van de week ga ik m’n uiterste best doen om de roman waar ik jarenlang liefdevol aan heb gewerkt aan
de man te brengen. Eind van de maand moet ie in de winkel liggen. 
In het volle besef dat de daarvoor beoogde bijeenkomsten in boekhandels en bibliotheken voorlopig van de baan
zijn, ga ik me in andere, inventieve bochten wringen om er nog enige publiciteit voor te kunnen genereren. 
Terug naar dat eerdergenoemde vooruitgangsdenken. In zekere zin ben ik daar natuurlijk ook slachtoffer van.
Ook ik zie voortdurend de weg voor me geplaveid met tal van beloftevolle activiteiten. Maar godzijdank kan ik ze
nog relativeren, daar zowel roman als dvd door omstandigheden in principe een mager vertrekpunt hebben.
Je moet immers in feite een beetje gek zijn om momenteel cultureel aan de weg te willen timmeren. Maar het is
wel een gekte die heilzaam werkt, omdat zij mensen verenigt, onbaatzuchtigheid stimuleert en vooral inhoud aan
je bestaan geeft. Waarden die in onze zich terugtrekkende samenleving steeds zeldzamer worden. 
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