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D
e stoffige aardeweg slingert door
het desolate landschap. Er stopt
een auto. Twee broers komen een

jonge vrouwhalen. Na een zwijgende rit
stapt het gezelschap ergens-nergens uit.
Een schot off-screen. Dat er compensatie
moet komen, horenwehet clanhoofd
even later aankondigen. Een van ons in
de plaats. Zo gaat datmet eremoorden.
Meisjes van zes draaien op voormisda-
den die ze geeneens kunnenbevatten.
HousesWith SmallWindows is ver-

zonnen en ookniet. Het verhaal is dat
van regisseur BülentOztürks eigenmoe-
der, in vier dagen van koortsachtig geto-
ver in fictie gegoten. “Ikwouhaar oor-
spronkelijk zelf laten vertellen hoe ze op
haar zesde bij de familie vanmijn vader
terecht kwam. Sindsmijn vijftiendewist
ik het van een vriend,maarmijnmoeder
en ik haddenhet er een paar jaar geleden
voor het eerst over.
“De aanzet omdit te filmenwashet

nieuwsdat een vande kleinemeisjes in
mijn documentaireBeklemek (over het
traumavande verwoestende aardbeving
inOost-Turkije in 2011) ophaar dertiende
zouwordenuitgehuwelijkt. Ik bewoog
vanuit België hemel en aarde omdat te
voorkomen,wat in een samenspelmet
eenTurkse columnist uiteindelijk ook
lukte: de overheid ontzette de ouders uit
hun voogdij.
“Maar tegelijk dacht ik aanhet ver-

haal vanmijn eigenmoeder enwilde het
op beeld vastleggen. Dat bleek eenware
opgave.We vroegen te veel vanhaar, ze

ging er haast aan onderdoor. Daarom
moest het anders,met ondermeermijn
jeugdvriend, schoonzus ennichtje als
personages.
“Dat het onvoorbereid draaien van

HousesWith SmallWindows is gelukt in
die luttele vier etmalen, ligt niet aanmij.
Het kondankzij de zielen van al diegenen
die zo vreselijk hebben geleden.Heus, zij
hebbende omstandigheden omgebogen,
de personages naarme toe geleid. Omdat
ze geen slachtoffersmeerwillen, geen
nieuweonzichtbare tranen. Er heeft
meer dan genoeg vrouwenbloed
gevloeid.”

Kamperen in de cinema

BülentOztürkverkastevanhetTurks-
Koerdischeplatteland indebuurt van
UrfanaarAntwerpen toenhij een jonge-
manvannoggeen twintigwas.Omteont-
snappenaandestringenteconventiesvan
eengeslotengemeenschap, aandeoorlog,
deverplichteTurkse legerdienst, enaan
hetnationalismevanhetonderwijs.
“Belgiëwas bestmoeilijk. Ik stelde vast

dat het Turks volstrekt geenwereldtaal
was en dat diegenendie het spraken,
behoorden tot het universumdat ik juist
was ontvlucht. En dus begon eennieuwe
jeugd van leren, leren, leren. Zwemmen,
rolschaatsen, Nederlands.Maar het gat
was zo groot. Ik kwamuit een oord zon-
der film, kunst ofmuziek. Die keer dat ik
als tienermijn spaargeld aan een klein
orgel haduitgegeven,werd ik bij thuis-
komst uitgelachen.De zoon vanhet
dorpshoofd bespeelt toch geen instru-
menten, zijnwe soms zigeuners?”
Oztürk liet veel enweinig achter. De

auto, de tv, de pistachegaarden, het eten
ende gasten van zijn vader.Maar het
negende kind vandertienwist dat die
niet voor hemwaren. En zijn vaderwist
het ook.Hij had de jongen tijdens zijn

opstandige puberteit al vruchteloos naar
de psychiater gestuurd.
AlsOztürk toch bij film is uitgeko-

men, dan is dat deels door de barman in
Schoten die een verrassing voor hem
had:Yol, het bekroondemeesterwerk
vandeKoerdische regisseur Yilmaz
Güney. “Verboden inTurkijemaar tot
hier gevlogen, en in eenVlaamsehuiska-
mer bekend.Wat eenwonder. Ikwas er
ondersteboven van.
“Droomde ik toen al van filmsmaken?

Geenszins.” De jongendie nog geen
meisjesmondhad gezoend, had een
langeweg af te leggen. Via een baan als
tuinmanwaarvanhij zich afvroegwat
zijn gegoede ouders zouden zeggen, over
een eerste relatie en vrijwilligerswerk
naar een inschrijving aandeuniversiteit.
“Politieke en SocialeWetenschappen, ik
wedde datmijn vader trots opme zou
zijnmaar zelf kon ik erweinigmee. Voor
mij is kunst een veelmachtigerwapen
danpolitiek.Wie harten beroert, kan
evengoed voor verandering zorgen.”
Oztürk spendeert in de jaren die vol-

gen veel vrije uren in de bioscoop. “Ik zag
zo ongeveer elke filmdie deAntwerpse
bioscoopCartoons programmeerde. En
van sommigen kon ik nietwegblijven. Il
Postinoheb ik achtmaal gezien,La
MeglioGioventùwel een keer of vijf. Ik
begreepniet dat de zalenniet steeds vol
zaten,wat je allemaal kreeg voor een
kaartje van vijf euro. Eennieuwewereld,
een reis, personageswaarvan je hoopte
dat je ze in het dagelijkse leven tegenhet
lijf zou lopen. En jezelf in dat alles.
“Hetwasverrukkingengewroet tege-

lijk.Vaakmiste ikde toolsomeenfilmecht
tebegrijpen.EenwerkalsFestenbijvoor-
beeld.Kijkenvoeldealseen langzamever-
stikkingmaar ikwas tebeschroomdom
dezaal teverlaten.Gekwellichtdathetnu
eenvanmijn favoriete films is.”
Het gat is er lang gebleven. Oztürk herin-

nert zich het ingangsexamen voor het
Rits en de vraag naar Fassbinder. “Een
opmerkelijke naam, dacht ik, en schreef
’mop eenpapiertje.”
Er is tussenYol enhetRits nog veel

water naar zee gevloeid. “Ik durfde heel
langniet te zeggendat ik filmwilde stu-
deren. Tot in de zomer van 2006, tijdens
een verblijf in het huis vanmijn vader. Ik
had dehele dag gezwoegdbij de pista-
cheoogst en besloot het er toen op te
wagen. Bellen vanUrfa naar Brussel,met
mijnmobieltje. De toegangsproeven
waren al voorbij. Het zou in het beste
geval september 2007worden, ennog
een jaar van onrust en twijfel.”
Maar sindsdien ging het hard. Zijn

eerste kortfilmZamanZaman, over de
verwoesting vandeKoerdische dorpen
door het Turkse leger,werd internatio-
naal gelauwerd,Beklemekwerd vorig
jaar op verschillende festivals inTurkije
bekroond.Oztürk draaide de documen-
taire zonder enig budget.Maar hij deed
wat hijmoest.

‘Er is genoeg
bloed gevloeid’

Belgisch-Koerdische regisseur geselecteerd voor Filmfestival Venetië

Koninklijk Museum Antwerpen zet Ensor Research Project op

Voor zijn proefschrift onderzocht
HerwigTodts, conservator van
hetKoninklijkMuseumvoor
SchoneKunsten inAntwerpen,
de geschriften van JamesEnsor.
‘Ensorwas geenmodernist’, is
zijn opmerkelijke conclusie.
Todts’ onderzoekpast in een
ambitieus Ensorproject, dat het
KMSKAstart.

ERIC RINCKHOUT

JamesEnsor (1860-1949) staat internatio-
naal opdekaart, zekernade succesvolle
exposities in2009 inMuséed’Orsay
(Parijs) enMuseumofModernArtMoMA
inNewYork. “Hijwordt eindelijk erkend
alsbelangrijke schilder vandeavant-
garde”, zegtKMSKA-directeurPaul
Huvenne.HetAntwerpsemuseum
beschiktmet 38 schilderijenenmeerdan
600 tekeningenoverdegrootste enbeste

collectiewerkenwereldwijd vande
Oostendsemeester.
AangezienhetKMSKAnog tot 2017

gesloten is, kaneengrootdeel vanzijn
Ensorcollectie reizen.Vijf tentoonstellin-
gen in Japanzijnnet achterde rugenvoor-
datEnsorop reis gaatnaarKopenhagen,
Bazel, LosAngeles enChicagozijnde schil-
derijenweer thuis inAntwerpen.Men
maaktdaarvangebruikomze te restaure-
renen teonderzoeken.HetAntwerpse
museumheeft immers zopashet ambiti-
euzeEnsorResearchProject bovende
doopvont gehouden:hetwil hét centrum
voorEnsoronderzoekworden,metpart-
ners alshetGettyMuseumenhetArt
InstituteofChicago.
Alsbasis voordatproject onderzocht

KMSKA-conservatorHerwigTodtsde
geschriftenenbrievenvanEnsor.Hij deed
dat voor zijnproefschrift, dathij enkele
wekengeleden succesrijk verdedigdeaan
deUGent. “Het is pas voordeeerste keer
dat alle geschriftenvande schilder grondig
zijnonderzocht”, zegtTodts. “Inhet verle-

denwerdenwel citatengebruiktwaarinhij
zichuitsprakover licht enkleur,maar ik
benopzoekgegaannaar zijn theoretische
uitgangspunten.”Todtsbrachtook inkaart
hoehetwerkvanEnsorontvangenwerd
doorde toenmalige critici.
Eenvanzijnopmerkelijkste conclusies

is datEnsorgeenmodernist is. “Inde twin-
tigste eeuw isEnsor stelselmatigoverschat

alsmodernist en subversieve schilder. Je
kunthemniet inschakelen inde rijVan
Gogh,Cézanne, Picasso, Pollock... Ensor
blijft zwerenbij deobservatie als basis van
zijn schilderkunst: hij is geenvoorloper
vandeabstractie.Datneemtnietwegdat
Ensorwél onafgebrokenopzoekgingnaar
innovatie, enallerlei stijlen engenresuit-
probeerde.Hijwasookeenprovocateur en
eenspotvogel.Maar licht enkleurwaren
zijnbelangrijksteobsessies. Toegegeven:
occasioneelneigener schilderijennaarde
abstractie ofwordenvormenopgelost in
het licht.Maardatwasvoorhemgeen
doel, zoals bij Cézanne.”
UitEnsors geschriften steldeTodtsook

hetprofiel opvande schilder: eenvrijzin-
nigeFranstalige liberaal, die zichuit-
spreekt tegende taalstrijdmaarwelhoudt
vanVlaamse folklore.
Het tweede luik vanhetEnsorResearch

Project focust opmateriaaltechnisch
onderzoek.Uit de eerste resultatenblijkt
datEnsor zijn composities zorgvuldig
voorbereiddeenweinigwijzigde. Eén spec-

taculaire verandering isdedoodskopdie
hij indeplaats vanzijn eigengezicht aan-
bracht inHet schilderendgeraamte (1896).
Eenprobleemdat aanhet licht kwamisde
verkleuringvanhet cadmiumgeel.
Sommige schilderijenhaddenvroeger veel
fellere contrasten.Erwordtnuonderzocht
opwelkmanier verdere verkleuring tegen-
gehoudenkanworden.

! Bülent Oztürk: ‘Dat het onvoorbereid draaien van de film in vier dagen is
gelukt, kon dankzij de zielen van al diegenen die geleden hebben.’ © RV

!De film is het verhaal vanOztürks eigenmoeder: ‘Ikwou haar oorspronkelijk zelf laten vertellen hoe ze op haar
zesde bij de familie vanmijn vader terecht kwam,maarwe vroegen te veel. Ze ging er haast onderdoor.’ © RV

‘Voormij iskunst
eenveelmachtiger
wapendanpolitiek.
Wieharten
beroert,kan
evengoedvoor
verandering
zorgen’
BÜLENT OZTÜRK

! ConservatorHerwig Todtswil van
zijnmuseumhét centrumvoor
Ensoronderzoekmaken. © B. VAN MOL

‘JamesEnsor is
geenvoorloper
vandeabstractie.
Maarhij gingwel
onafgebrokenop
zoeknaar
innovatie’
HERWIG TODTS
CONSERVATOR KMSKA

Het Filmfestival van
Venetië selecteert
HousesWith Small
Windows, een al even
snerpende als verstilde
korte film over
eremoord, van de
Belgisch-Koerdische
cineast Bülent Oztürk
(38). ‘De slachto!ers
hebben de personages
naar me toe geleid.’
Catherine Vuylsteke


