
DE BESTE 

DOCUMENTAIRES 
DIE JE NOG NIET KENT

Ter ere van de première van THE MAN WHO STOLE BANKSY (over de reis van de mysterieuze kunstenaar 
naar Palestina) zetten wij 14 documentaires op een rij die je óók gezien moet hebben.

Russell, die speelde met The Beach 
Boys en Eric Clapton, werd destijds 
gevolgd, maar de film die Les Blank 
ervan maakte liet even op zich wach-
ten (onder meer vanwege de muzikale 
rechten, zó makkelijk is die soundtrack 
dus nou ook weer niet geregeld). 

12: KOYAANISQATSI (1984)
De lekkerste titel uit deze lijst. Een echt 
verhaal valt hierin niet te ontdekken. 
Je ziet intrigerende time-lapsebeelden 
van steden en landschappen in de Ver-
enigde Staten, onder begeleiding van 
muziek door Philip Glass. Duidelijk 
een geval van hate it or love it. Er zijn 
ook nog twee sequels: Powaqqatsi 
(1988) en Naqoyqatsi (2002). De 
titels komen overigens uit het Hopi, de 
traditionele taal van Hopi-indianen.

11: COCKSUCKER BLUES 
We gokken dat dit een goede docu-
mentaire is, maar zeker weten doen 
we het niet. Hij is namelijk nooit uitge-
bracht. Robert Frank filmde The Rolling 
Stones in 1972, net na hun optreden 
op het geruchtmakende Altamontfes-
tival (waar een fan door een Hells 
Angel werd neergestoken). De beel-
den die er werden geschoten schij-
nen vol drugsgebruik en ruzies te zit-
ten, reden voor de bandleden om 
te protesteren tegen de release. Een 
rechter besloot dat de film alleen ver-
toond mag worden als de regisseur 
erbij aanwezig is, dus als je benieuwd 
bent, moet je hem even zien te strikken 
voor een privévoorstelling . Doe dat 
trouwens wel snel, want Frank is inmid-
dels een respectabele 94 jaar. 

10: DEAR ZACHARY: A LETTER 
TO A SON ABOUT HIS FATHER 
(2008)
Andrew Bagby werd vermoord door 
zijn vriendin Shirley Jane Turner, die na 
de daad aankondigde dat ze zwan-
ger van hem was. Filmmaker Kurt 
Kuenne wilde een visueel testament 
maken voor Bagby’s zoon, zodat hij 
iets had om zijn vader te herdenken. 
Ondertussen ontstond er een intense 
strijd om de voogdij, met een drama-
tisch einde. 

9: PUMPING IRON (1977)
De titel en het onderwerp kennen 
de meesten wel, maar de film is ook 
de moeite waard om daadwerke-
lijk te kijken. Met een heerlijke jaren-
zeventigvibe volg je de wereld van 

14: THE DEVIL AND DANIEL  
JOHNSTON (2005)
Muziek is een dankbaar onderwerp 
voor een documentaire. De soundtrack 
wijst zichzelf en de hoofdpersoon is 
altijd getroebleerd. Maar deze film is 
een bijzondere. Daniel Johnson is een 
muzikant die de cultstatus bereikte toen 
Kurt Cobain een T-shirt droeg met zijn 
albumhoes. Johnsons muziek was cat-
chy, met intrigerende teksten, maar 
door zijn ziekte (schizofrenie) wist hij 
de top nooit te bereiken. Doodzonde, 
weet je na het kijken van deze film.

13: A POEM IS A NAKED PER-
SON (2015)
Soms blijft gefilmd materiaal even op 
de plank liggen, maar veertig jaar 
is wel erg lang. Rockmuzikant Leon 
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Het belangrijkste 
ingrediënt van die eh, 

trip: LSD

professionele bodybuilders, onder wie 
een nog aandoenlijk jonge Arnold 
Schwarzenegger en Lou ‘The Hulk’ 
Ferrigno.

8: THE VIETNAM WAR (2017)
Meteen toevoegen aan je favorieten 
op Netflix, deze tiendelige docuse-
rie van Ken Burns (maar liefst zeven-
tien uur in totaal). Een eerlijke, extreem 
goed onderbouwde kijk op de gruwe-
len van oorlog, en hoe ze veroorzaakt 
worden. 

7: NIGHT AND FOG (1956)
Over oorlog gesproken: er zijn natuur-
lijk oneindig veel films gemaakt over 
de Tweede Wereldoorlog. Maar 
Night and Fog biedt toch iets nieuws. 
Hij is kort (32 minuten slechts), maar 
krachtig, en toont je onder meer 
de inmiddels verlaten terreinen van 
concentratiekampen. 

6: HOLY HELL (2016) 
Heb je ooit gehoord van de Bud-dha-
fieldsekte? Ex-lid Will Allen vertelt 
hoe hij tweeëntwintig jaar een man 
genaamd Michel blind volgde. Allen 
was de officiële cameraman van 
Buddhafield, dus er is een enorme 
hoeveelheid filmmateriaal. Het ver-
haal wordt gedurende de film steeds 
vreemder. 

5: THE PARKING LOT MOVIE 
(2010)
Dat goede documentaires niet altijd 
een ‘groot’ onderwerp hoeven te heb-
ben, bewijst deze film. Het onder-
werp is hier een parkeerterrein. We 
volgen een aantal parkeerwachten, 
die met behoorlijk wat irritante klan-
ten te maken hebben. Een kleine, men-
selijke film. 

4: THE KEEPERS (2017)

In de hausse aan true-crimefilms op 
Netflix sneeuwde deze een beetje 
onder. Doodzonde. Juist omdat hij dui-
delijk anders is. In eerste instantie lijkt 
dit het verhaal van de moord op een 
non in 1969, maar al snel richt het ver-
haal zich op het seksueel misbruik dat 
zich afspeelde op de school waar de 
non werkte. 

3: 30 JAAR DUTCH DANCE 
(2018)
Drieluik over drie decennia dancemu-
ziek in Nederland. Opgeknipt in drie 
delen komen achtereenvolgens de pio-
niersjaren van house, de commerciali-
sering (gabber!) en de nieuwe dance- 
stijlen aan bod. 

2: GEORGE HARRISON: LIVING 
IN THE MATERIAL WORLD (2011)
Iedereen heeft het altijd maar 
over John en Paul, maar laten we 

eerlijk wezen: George Harrison was 
gewoon de beste Beatle. Martin Scor-
sese zag dit ook en maakte deze 
maar liefst 208 minuten durende film 
over George, die veel meer was dan 
alleen onderdeel van de be(kend)ste 
band ooit. 

1: THE MAGIC TRIP (2011)
In 1964 maakten schrijver Ken Kesey 
(van One Flew over the Cuckoo’s 
Nest), Beat-dichter Neal Cassady en 
een verzameling hippievrienden een 
reis door Amerika in een oude school-
bus. Het belangrijkste ingrediënt van 
die eh, trip: lsd. Zoveel lsd zelfs, dat ze 
de vooraf bedachte film niet in elkaar 
wisten te flansen. In 2011 werd het 
materiaal herontdekt en wisten twee 
filmmakers er alsnog dit hypnotise-
rende geheel van te maken. 
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