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Boek Franca Treur krijgt extra dimensie
op het witte doek
Reformatorischen en het witte doek: niet
altijd een gelukkige combinatie. De film
Dorsvloer vol confetti is echter een diepzinnig
sprookje en essay over christelijk geloof in
één. Daarmee stijgt de film uit boven
eerdere films over calvinisten.

Recensie
Nels Fahner

Wie denkt aan het refor-
matorische milieu,
denkt aan mannen in

zwarte pakken, gedragen gebeden,
langzaam orgelspel. Het is geen
vanzelfsprekend goed huwelijk: de
gereformeerden en het witte doek.
De film Het woeden der gehele wereld
naar het boek van Maarten ’t Hart
sleepte in 2006 een prijs voor de
slechtste speelfilm in de wacht.

Een andere film over het bevin-
delijke milieu, De uitverkorene, focus-
te op de reformatorische gebroeders
Baan uit Putten, die eind jaren
negentig hun internetimperium
zagen ineenstorten. Mede dankzij
het geweldige acteerwerk van Pierre
Bokma werd dit wel een goede film.

Dorsvloer vol confetti, vanaf morgen
in het filmhuis te zien, onderscheidt
zich van alle eerdere films over een
refo-milieu door zijn elegantie, en
door de gelaagdheid van de bood-
schappen die erin verwerkt zijn.

In feite heeft de Fins-Nederlandse
regisseuse Tallulah Hazekamp
Schwab de beste elementen uit het
boek van Treur overgenomen, om
die vervolgens zeer suggestief en
kleurrijk te vertalen naar het witte
doek. Het resultaat is een diepzinni-
ge film met een melancholische,
Amélie-achtige sfeer. Een modern
sprookje, dat vernieuwend is omdat
het de duistere én de lichte kanten
van christelijk geloof onderzoekt.

Dubbelzinnig
We volgen hoofdrolspeelster Hen-
drikje Nieuwerf in de rol van Katelij-
ne als ze naar de kerk gaat, als ze
rondscharrelt op het erf en haar
kleine broertjes wijsmaakt dat er
paardebloemen in de gierput zitten.

Katelijne Minderhoud is een
potig en tegelijkertijd dromerig

meisje, iemand met gevoel voor het
bovennatuurlijke. In de film wordt
dat element geaccentueerd door af
en toe iets te laten zien wat er niet
is: een soort heks die door een bos
zwerft, gele bloemen die opwellen
uit de mest - het geeft Dorsvloer vol
confetti een magisch-realistisch tintje
en meer het karakter van een
sprookje dan het boek had.

Dorsvloer vol confetti was ergens
een moeilijk peilbaar boek: wat
wordt er eigenlijk gezegd over de
gereformeerde cultuur? En over
geloof in z’n algemeenheid? In
hoeverre staat Treur in de lijn Jan
Wolkers, Maarten ’t Hart en Jan
Siebelink? De film geeft, in het
verlengde van het boek een heel
mooi antwoord op die vraag.

Er worden eigenlijk twee verha-
len tegenover elkaar gezet. De film
bevat niet mis te verstane religiekri-
tiek: met name op de Zeeuwse refor-
matorische cultuur waarin vrouwen
overduidelijk de tweede viool spe-
len.

De scène heeft iets
van een doopritueel:
iedereen wordt door
de confetti bedekt
en in zekere zin
gezuiverd

Eer is echter iets dubbelzinnigs aan
de hand, want onder de oppervlakte
spelen grote thema’s uit het christe-
lijk geloof een sleutelrol.

Wanneer één van de broertjes
van Katelijne in de gierput valt,
wordt hij alleen door opa Minder-
houd gezien. De oude man weet het
jongetje te redden, maar krijgt even

later een hartstilstand. Het beeld
van het jongetje dat, besmeurd, met
schrik vrij komt doet denken aan
een kind dat bij de geboorte in de
lucht wordt gehouden. Het jongetje
staat symbool voor Katelijne en voor
ons allemaal: onze ziel moet gered
worden, beschermd, pas dan kun-
nen we opgroeien en tot wasdom
komen - de ziel van een mens is het
kostbaarste wat er bestaat. De daad
van de oude man is bovendien een
voorbeeld van een offer - hij geeft
zijn leven voor het kind, en is daar-
mee in zekere zin een Christusfi-
guur.

Bruiloft
Als je Dorsvloer vol confetti in heel
algemene termen wil omschrijven
dan wordt hier een doodscultuur
tegenover een ‘levenscultuur’ die
het leven viert gezet. Het reformato-
rische milieu staat in dat model
helaas aan de verkeerde kant van de
streep - de dood is een allesbepalend
gegeven geworden.

Waar de dreiging van beneden
komt, uit de gierput, daar komt al
het goed van boven, zo blijkt aan
het einde van de film, in een brui-
loftsscène die zich eveneens op het
erf afspeelt.

De familie is in rijen opgesteld in de
schuur, het bruidspaar dat moest
trouwen - de broer van Katelijne,
Christiaan en zijn vrouw Petra -
lopen naar binnen. De gasten zin-
gen gedragen psalm 42 ‘Maar de
Heer zal uitkomst geven’, een nogal
zwaarmoedig lied, maar echt feest is
het immers niet omdat de bruiloft
uit de zonde tegen het zevende
gebod voortkomt.

Dan is het plotseling Katelijne
zelf die anderen verlost door met
een ruk aan een touw een dosis
confetti over de gasten heen te
strooien. Daar zijn zelfs de meest
geharde zuurpruimen niet tegen
bestand.

Het is alsof Katelijne een klok
luidt, met dat touw, maar de scène
heeft iets van een doopritueel:
iedereen wordt door de confetti
bedekt en in zekere zin gezuiverd.
Er is geen dorsvloer waarop de
mensen getest worden, er is manna
in de vorm van confetti dat uit de
hemel regent.

Middelpunt
En de bruidegom Christiaan, die
zich aanvankelijk verschuilde in het
koren, is toch nog het middelpunt
van het feest. Zijn gedrag zou je

kunnen interpreteren als een op-
standing: hij staat op en neemt zijn
verantwoordelijkheid in het leven.

Een ogenblik kijken we vanuit de
nok van de schuur op alle bruilofts-
gasten neer. Even mogen we de blik
van God kijken - een perspectief dat
alle menselijke beperkingen ont-
stijgt, en dat het geluk van alle
mensen op het oog heeft, wie ze ook
zijn.

Er is geen oordeel, alleen genade,
dat lijkt de boodschap. In feite was
Dorsvloer vol confetti veel meer dan een
religiekritisch boek. Maar die laag
bleef onder de oppervlakte. Aan de
film is nog veel duidelijker te zien
hoe hier twee levensbeschouwelijke
verhalen met elkaar botsen: het
religieuze verhaal van oordeel uitslui-
ting en vervreemding legt het af
tegen het andere, niet minder religi-
euze verhaal van aanvaarding, vergif-
fenis en feest.

Dorsvloer vol confetti, naar het
boek van Franca Treur. Vanaf
morgen in het filmhuis, onder
meer in Leeuwarden. Regie:
Tallulah Hazekamp Schwab. Met
Hendrikje Nieuwerf, Yannick de
Waal, Suzan Boogaert. Tijden en
plaatsen: www.filmladder.nl

KatelijneMinderhoud (gespeeld door Hendrikje Nieuwerf)met haarmoeder (gespeeld door Suzan Boogaert)
in de kerk. Scène uit de film


