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Stille sabotage 
regie Aliona van der Horst, Nederland 2006

We openen met een, althans op het oog, rustige vorm van 
verzet tegen de heersende macht. ‘Stille sabotage’ is een 
onderdeel van de langere serie ‘Passie voor de Hermitage’ 
waarin de regisseur een portret schildert van de medewer-
kers van de Hermitage in Sint-Petersburg.
Zij beschrijven hoe in de jaren ‘20 en ‘30 talloze schilderijen 
uit de Hermitage in de nacht werden weggehaald en verkocht werden naar het buiten-
land onder het motto ‘Kunst in ruil voor tractors’, zoveel zelfs dat in de National Gallery in 
Washington Russische bezoekers geattendeerd werden op een speciale afdeling waar zij 
deze kunst konden bezichtigen. De conservatoren van nu beschrij-
ven hoe de medewerkers daarmee omgingen, hun daden van ‘stille 
sabotage’ en hun emoties, een conservator is immers geen kantoor-
klerk of boekhouder, zoals één van hen zegt.
Uit eigen belevenis, uit een meer nabije periode, vertelt een conser-
vator hoe zij omging met de introductie van impressionistische kunst: 
heel voorzichtig! Deze kunststroming had geen heroïsch pathos, 
was decadent en werd niet aan den volke getoond. Na de dood van 
Stalin (1953) veranderde de situatie, voorzichtig werd begonnen met 
een onschuldige Monet, om te eindigen bij een late Matisse en kubis-
tische Picasso. U gaat zien hoe het museum zich redde toen ze zich 
moesten verdedigen voor deze keuze. Op subtiele wijze wordt het 
vaak belachelijke van de macht hier getoond. 

Omdat mijn fiets daar stond
regie Louis van Gasteren, Nederland 1966

In deze korte film zijn we (in zwart-wit) middenin de jaren ‘60, de tijd van de krakersrel-
len, jongeren met veel gezichtshaar, en politie op de motorfiets met zijspan, het zijn de 
tijden van Samkalden en Van Hall. Van Gasteren stond op de Prinsengracht te filmen bij 
de opening van een fototentoonstelling over het gewelddadige optreden van de politie 
tijdens het huwelijk van Beatrix en Claus. De politie, waarschijnlijk nog licht overspannen 
van de rellen rondom het huwelijk, gaat de menigte buiten op de gracht te lijf met wapen-
stok en bullepees, en gewoon door schoppen en slaan. Een student psychologie die de 
tentoonstelling bezocht had en die zijn fiets wil ophalen krijgt de volle laag, hij weet daar 

aan het eind van de film heel afstande-
lijk commentaar op te geven. 
De beelden waren dezelfde avond 
op de tv, even later verbood de film-
keuring de film omdat ‘door de wijze 
van samenstellen van bewegende 
en stilstaande beelden en door her-
haalde vertraagde reproductie van het 
materiaal niet de werkelijkheid wordt 
weergegeven’. (Daar komt de eerder 
genoemde werkelijkheid weer langs!)

De film is een mooi tijdsdocument omdat hij in een paar minuten de 
machtsverhouding tussen politie en publiek in beeld brengt in een tijd die ondanks alles toch onschuldiger oogt 
dan de onze.

CV André Stufkens (zie pagina 2)
 André Stufkens (1955, Middelburg) was twintig jaar directeur en is nu bestuurder van de Europese Stichting 
Joris Ivens, de beheerder van het Joris Ivens Archief in Ivens’ geboorteplaats Nijmegen. De stichting organiseerde 
activiteiten in 43 landen, won o.a. de prijs voor beste DVD-box van gerestaureerde films wereldwijd. Hij publiceert 
in binnen- en buitenland over kunst, Ivens en andere kunstenaars. Daarnaast richtte hij de Stichting Maelwael Van 
Lymborch op, ter ere van de Nijmeegse middeleeuwse meesters van o.a. de 
Tres riches heures du duc de Berry.

Jan Wolkers leest een vlammend protest voor.

The Annunciatie van Jan van 
Eyck, verkocht in juni 1930.

Werk van Frans Hals,
verkocht maart 1931.


