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900 Dagen – Mythe en Werkelijkheid
van het Beleg van Leningrad
Regie: Jessica Gorter. In 6 bioscopen.
Een 79-jarig vrouwtje met twee honden, een bed vol katten en een huis
vol vliegen is een van de prachtige
Russische ‘hoofdrolspelers’ in de documentaire die Jessica Gorter op locatie in Sint Petersburg maakte. Ze
won er op het afgelopen documentaire festival IDFA de prijs voor de beste
Nederlandse documentaire voor.
Gorters terugblik op de Beleg van
Leningrad via getuigenissen van stokoude overlevenden, en archiefﬁlmpjes, is opnieuw een bewijs dat Nederlandse documentairemakers in
blakende conditie zijn.
Het is 2010. Gorter is in Sint Petersburg op het moment dat het feest

van de 65-jarige overwinning wordt
gevierd. Sint Petersburg – toen nog
Leningrad – werd in de oorlog omsingeld door de Duitsers, die de stad op
barbaarse wijze bombardeerden. Het
openbaar vervoer viel stil, er was
geen elektriciteit meer, de waterleiding bevroor en de voedselvoorraad
raakte uitgeput. Ondertussen zakte
het kwik naar min 30 graden, waardoor dagelijks duizenden mensen
stierven. Het beleg duurde al met al
van 8 september 1941 tot 21 januari
1944. In die tweeënhalf jaar vielen
volgens ofﬁciële Russische cijfers
632.000 burgerslachtoffers. Onderzoekers houden het op ruim een miljoen. Ook sneuvelden er vermoedelijk 300.000 Russische en ruim
100.000 Duiste soldaten.
Lenina Dmitrievna Nikitina was
tien jaar in die eerste afschuwelijke

winter van 1941. Op haar elfde verjaardag kreeg ze van de buurvrouw
Streepje te eten, de poes. Haar moeder en haar zusje waren toen al dood.
De 79-jarige is een van de overlevenden van het Beleg van Leningrad
die met het onuitgesproken verbod
leefde om over het onheil te spreken.
Wie kritiek had op de situatie in de
stad werd opgepakt door de KGB en
in de gevangenis gezet, vertelt een
andere overlevende.
Er was een concurrentiestrijd tussen Moskou en Leningrad. Er moest
strijdbaar nieuws uit Leningrad komen. Voor de buitenwereld werd de
schijn opgehouden, ook na de oorlog. Een mevrouw vertelt hoe haar
vader, een legerleider, na de oorlog
opeens vijand van het volk heette, en
naar de uraniummijnen in Moermansk werd gestuurd. De waarheid

werd diep weggestopt. En dat is precies waar Gorter in haar documentaire naar speurt.
We horen het verhaal van de lijken
die zonder billen en borsten werden
aangetroffen. Het verhaal van de
moeder die haar dode dochtertje
voerde aan haar nog levende dochtertje. Er zijn ook documenten van
de Geheime Dienst, door Gorter opgediept uit de archieven, die gewag
maken van honderden vervolgingen
wegens kannibalisme. De overlevenden praten er voorzichtig over, bloemen, wenskaarten, medailles en andere prullaria van het Kremlin aan
de kant schuivend. Het mooiste monument is voor het kleine onbekende poezenvrouwtje, Lenina Dmitrievna Niktina, die na de opnamen
overleed. Gorter was net op tijd.
Belinda van de Graaf
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Topjaar in de bioscoop met ruim 30 miljoen bezoekers
Geen cola en popcorn deze week in
Tuschinski, maar champagne en macarons. Aanleiding was de nieuwjaarsreceptie van bioscoopexploitanten, distributeurs en producenten.
Die was extra feestelijk. Reden: met
ruim 30 miljoen bezoekers een topjaar in de bioscoop.
Het aantal van 30 miljoen werd
voor het laatst gehaald in 1978, toen
de Vietnam-ﬁlms ‘The Deer Hunter’
en ‘Coming Home’ de Oscars wonnen, en we met z’n allen naar de eerste ‘Superman’ keken, en meedansten met John Travolta in ‘Grease’ en
Michael Jackson in ‘The Wiz’. Hoogtijdagen voor de bioscoopbranche
die het afgelopen jaar in Nederland
herleefden, alsof er helemaal geen
sprake is van een economische crisis,
of van piraterij. Met ruim 30 miljoen
bezoekers in 2011 werden ruim 2
miljoen bezoekers meer geteld dan

in 2010. De opbrengst steeg naar bijna 240 miljoen euro. Ruim 20 miljoen meer dan het jaar daarvoor.
Opmerkelijk is dat de Nederlandse
ﬁlm fors bijdroeg aan die groei. 6,8
miljoen mensen bezochten vorig jaar
een Nederlandse ﬁlm. En die gingen
vooral naar ‘Gooische Vrouwen’. De

villawijk-klucht met Linda de Mol
haalde met bijna 2 miljoen bezoekers het jaarrecord, en trok zelfs
meer publiek dan de geheide internationale hits ‘Harry Potter 7 (Part 2)
(3D)’ en ‘Pirates of the Caribbean: On
Stranger Tides’.
Veel ‘sequels’ (vervolgﬁlms) overigens in de Top-20 van best bezochte
ﬁlms, en veel 3D. Men gaat liefst naar
iets vertrouwds, en zet er graag een
brilletje voor op.
Is er dan helemaal geen gesputter?
Jawel hoor, het lijkt erop dat jongeren relatief het afgelopen jaar minder vaak naar de bioscoop gingen. De
trend was al zichtbaar in de VS, en
lijkt nu ook Nederland te bereiken.
Wilco Wolffers, woordvoerder van de
bioscoopbranche, sprak bij de presentatie van de jaarcijfers het donkerbruine vermoeden uit van massaal illegaal downloaden van inter-

net. Zorgelijk klonk ook Winnie
Sorgdrager als nieuwe voorzitter van
de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB). Als wapen
tegen piraterij opperde ze meer adequate regelgeving.
Bang is de bioscoopbranche ook
voor de aanstaande bezuinigingen op
ﬁlmproducties. Het aantal Nederlandse ﬁlms dat vanaf 2013 gemaakt
zal worden, zal sterk dalen. En de
verwachting is verder dat het marktaandeel van Nederlandse ﬁlms daardoor zwaar onder druk komt te
staan.
Nu wensen we elkaar natuurlijk
een gezonde bioscoopcultuur toe,
maar wat valt er eigenlijk precies te
bejubelen in die Top-10 van best bezochte Nederlandse ﬁlms? Nova
Zembla? New Kids Nitro & Turbo? De
Heineken Ontvoering? Loft? All Stars
2 Old Stars? Penny’s Shadow?

