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De tip van ... Ton van Zantvoort 
Regisseur van 'Een bloeiende handel' 

"Een do<:umentalre 1I _ wal veel man •• n vaak vergeten _ een film. En 
Kn goede film maakllndruk doordat aUe Ingrediënten goed 
gedoseerd worden zonder d.llk .1. kijker dat merk. Een 
documentair. moel balans an rusi hebben, verzorging In beeld en 
geluld en mij mei de Juiste un<lachl lal<>" kiJken. horen. voelen an 
erva.en; .Ilof Ik er zelf biJ ben. 

Een goede film maakt me t>j. boos, <loet me walgen ~ zadltjes griM,koo. 
Een goeóe film laat me kijken naar d'ngoo zoals iI< ze nog niet heb gezien 
en maakt het aledaagse speciaa' door er slechts bij stil te staan. Eoo 
goede film maakt lede< wil el<eurig onderwerp interessant en bij eoo goede 
film weet ik het moment en Oe ~e+; waar ik was toe<> ik de film voor ooi 
eerst zag. de hand die me naar de keel greep,,!, oot IDFA bjdes het 1<ijJ<00 
""ar Cm/dran Underground (Edet s..zberg. 2001). de sfeer 00 
saamhorigheid in de concen.zaa l in Oss ~jdoos de vertoftng van Z~ geloolf 

in mi' (John A;>pel. 1999) de warme zeewind in mijn gezicht in het 
openludlttheater "!' RI>odos tijdens Forever (Heddy Honig"",nn, 2(06). en 
ga zo maar door. Het geweldige van een film is dat het de deuren naar de 
ziel kan openoo. 

De documentaire Deuren naar de zie/ van Elizabeth Rodla Salgado uit 
2008 is een beeldende, introverte en gestileerde documootlllre waarin de 
'Appel & Honigmann'4rwloeden duidel~k merl<baar zijn. 

~ film verkenl de Innerlij ke _reld van vIJf men ... n aon de hand van 
hun zintuigen, Door de OIIen van •• n astronoom, de oren van Hn 
componist, de neus van .en liJken speurder, de smaak van Hn kok en 
hel tastzintuig van .en blinde man ve",enl d. film hun passie, 
creallvltelt en bezieling. 

12 j<lni 2009 

Dag Ton. ik was erg onder de indruk van de documenlalre over 

Nalvasha.Maar voora l van de mensen die hun verhaal deden. Wal een 

moedige mensen en onder rulke vreselijke omstandigheden. Ik ben het 
er met mee eens dalje verhaal eenzijdig was, hel was immers hun 

verhaal. Vooral die mevrouw met haar 4 kinderen, ik heb er wakker van 

ge legen. ik schaam me voor onze rijkdom. ten koste van deze mensen. 
waarom doen we daar mei leis aan? 

12 j<lni 2009 

~achtlge film die ik nog wel eens wil bekijken!Brengt meze lg ook bij 
mijn Ziel. 
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http://www.newtonfilm.nl/blooming_business/

