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N og niet zo lang geleden
werd er door oude televi-
siemakers als Aad van
den Heuvel geklaagd dat
er zo weinig Nederlandse
documentaires meer wer-

den uitgezonden. Ze waren te duur voor
de actualiteitenrubrieken, het ontbrak de
publieke omroepen aan geld, kijkers zou-
den meer geïnteresseerd zijn in speelfilms,
talentenjachten en ander entertainment in
plaats van in verdieping, enzovoorts.
Maar zie: documentaires worden volop ge-
maakt en vertoond, en de belangstelling
voor het jaarlijkse documentairefestival ID-
FA is nog nooit zo groot geweest. „Mis-
schien heeft de branche zich teruggevoch-
ten”, denkt Michiel van Erp. Zelf heeft hij
nooit te klagen gehad, en ook nu niet. On-
langs gingen op het IDFA twee van zijn
films in première, waaronder ‘I Am a Wo-
man Now’, die nu in de Nederlandse bio-
scopen gaat rouleren en – als eerste van
zijn documentaires – ook in het buiten-
land wordt uitgebracht.
Meer recentelijk was op tv ‘Postmoderne
hutspot’ te zien, waarin Van Erp vastlegde
hoe het plan voor een Nationaal Histo-
risch Museum wegzonk in het bureaucrati-
sche moeras dat Nederland heet. „Mijn on-
derwerpen zijn altijd heel erg Nederlands.
In al mijn films komt dat terug.” Het was
zijn eerste politieke documentaire. Hij wil-
de een film maken over de bouw en inrich-
ting van het nieuwe museum, uiteindelijk
werd het er een over de ondergang. Drie
jaar lang volgde hij de besluitvorming,
maar meer nog laat de film zien hoe de be-
trokkenen dat proces persoonlijk beleef-
den.

D e eerste lange documentaire
waarmee Van Erp doorbrak
was ‘Pretpark Nederland’, waar-
in Nederlanders worden afge-

schilderd als een recreërend kuddevolk,
dat zich laat verleiden door tamelijk dwa-
ze, kleinburgerlijke activiteiten als polder-
spelletjes en een chocoladefestival. De
toon van de film was ironisch. „Soms kun
je ironie als stijlmiddel inzetten, maar het
is nooit een doel op zich. Ik zou het verve-

lend vinden als al mijn films ironisch wer-
den genoemd.”
Er ging ook iets treurigs uit van de beelden
die hij gaf van de op vrijblijvendheid ge-
richte samenleving. „Het verbaast me wel
dat mensen dat vermaak allemaal leuk vin-
den.” Maar de filmmaker wenst zich te ont-
houden van moralistisch commentaar. „Ik
kijk ernaar en leg het vast. Het is niet aan
mij een oordeel te geven, dat laat ik graag
over aan de kijkers.” Daarmee wil niet ge-
zegd zijn dat zijn documentaires kleurloos
zijn. „Het is wel degelijk míjn blik op de
wereld.”
Vanaf het begin van zijn carrière als docu-
mentairemaker liggen zijn affiniteit en
kracht bij persoonlijke portretten, van be-
roemde mensen als koningin Beatrix en
Connie Palmen, maar meer nog van gewo-
ne lui met wie iets bijzonders aan de hand
is. „Mensen kijken graag naar levens van
anderen”, is zijn indruk. Voor zijn meer
dan zestig afleveringen tellende VARA-se-
rie ‘Lang leve…’ haalde hij onder anderen
een heftruckchauffeur voor de camera die
cosmeticaconsulent wilde worden, en film-
de hij cursussen voor mannen die meen-
den hun mannelijkheid te hebben verlo-
ren.
Zijn filmportretten gaan dikwijls over men-
sen die juist willen ontsnappen aan de Ne-
derlandse kuddementaliteit, legt hij uit.
„Ze zijn in een situatie beland waarin ze
aan zelfonderzoek gaan doen en zichzelf
overstijgen door hun leven een andere
wending te geven. Dat vind ik fascine-
rend.” Het zijn zoekers, zoals hij zelf ook
een zoeker is. „Ik probeer altijd uit te vin-
den of iets beter of anders kan. Ik wil niet
dat mijn leven stilstaat.” Hij bevestigt dat
de camera een alibi is om in andermans be-
staan te kunnen rondkijken. „Als me iets
duidelijk wordt uit mijn documentaires is
dat je voldoende uitdagingen moet blijven
houden in je leven en eruit haalt wat erin
zit.”
Wie zijn films ziet bemerkt Van Erps ta-
lent om mensen gewoon zichzelf te laten
zijn. De aanwezigheid van de camera ver-
leidt hen niet tot acteren. Hij noemt het
niet zozeer zijn talent, als wel zijn natuur.
„De draaidagen vind ik het leukst en ik wil
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‘E n willen ze nog steeds mee?’
Die vraag is me de voorbije
weken vaak gesteld. ‘Ze’ zijn

mijn dochters. En ‘mee’ is mee naar
Oostenrijk. Want wie wil er nou mee
naar Oostenrijk, als hier in Brabant
het carnavalsgedruis losbarst? Dan wil
iemand van zestien toch verkleed in
flinterdunne kleren – want sexy – van
kroeg naar kroeg sjouwen? En iemand
van veertien en zelfs van twaalf, die
wil dan toch ook in kleurig tenue ach-
ter de meute aan?
Dan ga je toch niet skiën?
Eerlijk zijn: ik had zeker gedacht dat
het al lang een keer aan de orde was
gekomen. Mee naar Oostenrijk? Fijn
met kerst. Maar niet met carnaval.
En ik ken notoire wintersporters die
hun jaarlijkse carnavalstrip gingen ver-
zetten naar kerst – of niet meer gingen
– toen het kroost in de uitgaansleeftijd
kwam.
En ik ken ook gezinnen, van wie de
oudste kinderen thuis bleven toen ze

eenmaal hadden geproefd
van ‘hendjes de lucht in’,
‘de keukendeur’ en van
‘een bloemetjesgordijn’ -
of worden die liedjes al
lang niet meer gedraaid?
Een vriendin van Oudste
reisde afgelopen woens-
dag, samen met haar zus,
haar ouders en de rest van
de familie na. Eerst met
het vliegtuig, dan met de

trein. Want al op zaterdag vertrekken?
Onmogelijk.
Afgezien van de hoge kosten van die
onderneming zou dat voor ons geen
optie zijn geweest.
Stel dat Oudste koste wat koste carna-
val had willen vieren, dan…
…had ze misschien een week bij een
vriendin kunnen gaan logeren.
Of oma had een weekje bij ons kun-
nen intrekken voor het bekende oogje
in het zeil.
Of ja, ook wij hadden ons jaarlijks
weekje sneeuwpret kunnen verzetten.

Maar gelukkig hebben we die discussie
niet hoeven te voeren.
Want Oudste en ook haar twee zussen
kijken er net zo naar uit als mijn man
en ik.
Toegegeven, ik ben de ergste als het
om aftellen gaat. Ik begin al rond de
jaarwisseling (sssttt, eigenlijk al eer-
der), terwijl ik de enige ben die niet
skiet. Ik ga mee voor de catering, zeg
ik altijd. Maar in werkelijkheid is het
voor mij een heerlijk weekje rust: on-
gestoord lezen, wandelen en genieten
van de stilte en de natuur.
Man en dochters skiën en daar wandel
(en klim) ik in de loop van de middag
naar toe. Terug bij het appartement ne-
men we een ijs- en ijskoud neutje met
twee Belgische families, die we elk jaar
weer tegenkomen.
En na het eten gaan we nog even in
de tuinjacuzzi zitten. Onder een inkt-
zwarte hemel, temidden van de
sneeuw.
Daar kan carnaval niet aan tippen.
Voor mij niet. Voor mijn man niet. En
voor de dochters niet. Ze kennen het
amper. Weten niet wat ze missen. We-
ten wel wat ze missen als we niet naar
Oostenrijk gaan.
Als u dit leest, zit ons weekje sneeuw-
pret er alweer op. Het trieste nieuws
van prins Friso kwam net voor ons ver-
trek, maar daar hebben we ons niet
door laten ontmoedigen.
Onze accu’s zijn weer vol. En dat kun-
nen we in deze sombere tijden heel
goed gebruiken.
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Michiel van Erp
heeft zich ontpopt
tot een van meest
vooraanstaande
documentairemake
rs van het land. Op
tv waren onlangs
‘Postmoderne
hutspot’ te zien
over de ondergang
van het Nationaal
Historisch
Museum, en zijn
serie
‘Moordverhalen’
over daders van
dodelijke
misdrijven. Zijn
film ‘I Am a
Woman Now’ over
de eerste generatie
mannen die zich
liet ombouwen tot
vrouw, is komende
maand in Plaza
Futura in
Eindhoven te zien.
De regisseur komt
dan naar zijn
geboortestad om
vragen van het
publiek te
beantwoorden.
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dat de mensen die ik film het ook leuk heb-
ben. Een filmploeg over de vloer krijgen is
niet niks. Lampen, camera’s, een compleet
circus, een hoop gedoe. Zo’n draaidag
moet voor de mensen fijn en spannend
zijn. Die hele filmerij van mij draait om
vertrouwen en contact. Maar eigenlijk
hoef ik er niet veel voor te doen. Het ge-
beurt vanzelf.”

H ij heeft het er wel druk mee
met zijn productiemaatschap-
pij die hij ‘De Familie’ heeft ge-
doopt. „Ik ben begonnen als

freelancer, meestal voor de VARA. In die
tijd ging het slecht met de publieke omroe-
pen. Het leek me beter in mezelf te investe-
ren en een solide bedrijf op te bouwen
dan afhankelijk te zijn van Hilversum.”
Zijn bedrijf zetelt in een aantal geschakel-

de panden aan de Amsterdamse Amstel en
beschikt over een eigen opnamestudio.
„We zijn selfsupporting.” Filmprojecten
waarmee hij bezig is lopen door elkaar
heen. „Sommige zitten in de afrondende
fase, voor andere is de research net begon-
nen. Het is best een dynamisch bestaan.”
Een van de lopende projecten is een docu-
mentaire waarvoor hij elf Utrechtse kinde-
ren volgt van hun elfde tot hun achttiende
jaar. Het gaat om een opdracht van de stad
Utrecht, die bij de verkiezing van Culture-
le Hoofdstad van Europa in 2018 de nieu-
we generatie volwassenen wil presenteren.
„Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe het die
kinderen vergaat.” Hij noemt het een cru-
ciale leeftijdsfase. „Je gaat op ontdekkings-
tocht.” Dat was het ook voor hem, maar
zonder de ingrijpende puberproblematiek
die eraan te pas kan komen. „Mijn ouders

hadden op de Heezerweg in Eindhoven
een muziekwinkel met gitaren, mandoli-
nes, accordeons en andere instrumenten.
Er werden ook muzieklessen gegeven.” Hij
herinnert zich een leuk, hectisch gezin
met vier broers. „Ik vond het vervelend
dat de middelbareschooltijd voorbij ging,
want ik wist absoluut niet wat ik wilde
worden. Over schoolkeuzes heb ik mijn
ouders nooit gehoord. Dat moesten we
zelf bedenken en het kon alle kanten op.
Uiteindelijk ben ik maar vormgeving gaan
studeren, hetzelfde als mijn oudste broer.”
Puberaal verzet was in zijn geval niet aan
de orde. „In de winkel kwamen deftige
mensen, maar ook bijvoorbeeld een jun-
kie-gitarist uit de band van Herman
Brood. Mijn ouders waren niet wereld-
vreemd en dat was ik ook niet. Ik kon zijn
wie ik was.” Zijn bekendmaking homo te
zijn, was voor hem en zijn ouders geen
grootse gebeurtenis. „Het was gewoon een
feit, niets bijzonders. Ook op de middelba-
re school was het geen punt. Het ging alle-
maal vrij gemakkelijk. Ik denk dat Neder-
land in die tijd veel toleranter was.”
Zijn geaardheid is wel van invloed op zijn
werk, zegt hij. „In mijn films zit vaak een
homoseksueel persoon. Ik heb geen zen-
dingsdrang, maar ik vind het wel van be-
lang dat te doen. Twee jaar geleden maak-
te ik een film over angstpatiënten. Als je
dan toch kunt kiezen uit twintig mensen,
dan maar een homo erbij. Je wilt toch een
dwarsdoorsnee van de bevolking laten
zien.” De homo in zijn ‘Angst’-serie was in
elkaar geslagen door Marokkanen en ont-
wikkelde een zodanige islamfobie dat hij

in de supermarkt niet meer durfde af te re-
kenen bij een kassameisje met een hoofd-
doek om. Zelf zegt hij nooit last te hebben
gehad. „Ik heb me er altijd heel veilig ge-
voeld in mijn homoseksualiteit.”

I n zijn studententijd kwam hij erach-
ter dat hij acteren leuk vond. Dat is
hij ‘gewoon’ gaan doen. Daarbij
kwam het maken van documentaires.

„Voor mijn 24ste is het eigenlijk nooit bij
me opgekomen te gaan filmen.” Ook dat is
‘gewoon’ ontstaan. „Een filmmaker is uit-
eindelijk wat ik ben.” In zijn Beatrix-por-
tret laat hij iemand zeggen dat je keuzes
worden gestuurd door je karakter. „Ik
denk dat ik vrij avontuurlijk ben. Toen ik
aan dit vak snuffelde, kwam ik erachter
dat de filmerij een ultiem middel is om
avonturen te beleven. De avonturen van
de mensen die ik film worden mijn avon-
turen. Als ik een ander beroep had, zou
dat nooit gebeuren.”
Op de vraag of het maken van documentai-
res zijn mensbeeld heeft veranderd, ant-
woordt Van Erp: „Ach…. Mensen kennen
elkaars werelden vaak ontzettend slecht.
Wat ik leuk vind te constateren is dat we
eigenlijk niet veel van elkaar verschillen.
Of je nu iemand hebt vermoord, of je hebt
net een lintje gekregen…. Als je eerlijk
bent en open, dan zijn de mensen dat ook
en dan blijkt dat we allemaal veel meer op
elkaar lijken dan het van een afstand lijkt.”

‘I Am a Woman Now’ is te zien in Plaza Futura
in Eindhoven op zondag 11 maart om 15.30
uur in aanwezigheid van de regisseur.

Ik kwam er achter
dat de filmerij ’n
ultiem middel is
om avonturen
te beleven
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Documentairemaker Michiel van Erp.
 foto Maartje Blijdenstein

� Michiel van Erp werd in 1963
geboren in Eindhoven.

� Hij volgde het vwo op het Augustinia-
num in Eindhoven en studeerde in
1988 af als industrieel vormgever
aan de TU Delft.

� Daarna werkte hij als acteur en
regisseur bij verschillende theaterge-
zelschappen waaronder ‘Mug met de
gouden tand’.

� Daarnaast maakte hij televisieseries
voor de VPRO zoals ‘De Koekoeks-
club’.

� Hij brak als documentairemaker door
met de in 1996 gestarte portretten–
serie ‘Lang leve…’ voor de VARA.

� In 2003 begon hij zijn eigen film- en
televisieproductiebedrijf De Familie,
gevestigd in zijn huidige woonplaats
Amsterdam.

� Hij maakte filmportretten van o.a.
koningin Beatrix, fotograaf Erwin
Olaf, actrice Sylvia Kristel en schrijf-
ster Connie Palmen,

� Documentaires: o.m. ‘Pretpark Neder-
land’ (2005), ‘Angst’ (2009) en
‘Moordverhalen’ (2011).

� ‘I Am a Woman Now’ (2011), over
de eerste generatie mannen die een
geslachtsverandering onderging, is
zijn eerste film die ook in het buiten-
land wordt uitgebracht.

� Van Erp maakt ook tv-commercials,
o.m. voor Campina en Centraal
Beheer.

� Hij schreef het boek ‘Voor de
geraniums’.

� Volgt sinds vorig jaar acht jaar lang
elf Utrechtse kinderen tot zij acht-
tien zijn voor de filmserie ‘Tijd van je
leven’.

� Werkt momenteel o.m. aan een
dramaserie over Ramses Shaffy.

� Documentaires van Michiel van Erp
zijn te zien op www.hollanddoc.nl.
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mentaire
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