










http://www.youtube.com/watch?v=nv1Ka2po6HQ
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De tentoonstelling die naar aanleiding van de tuinen vanaf 25 maart in Het Depot 
te zien is, trekt op allerlei manieren de aandacht. Eén daarvan is de film die Stijn 
van der Loo over Arboretum De Dreijen maakte. Annemarie Lavèn zocht de film-

maker op en sprak met hem.

ODE AAN DE SEIZOENEN
In gesprek met  

documentairemaker  
Stijn van der Loo
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en het op orde hebben van je apparatuur. En wanneer die twee 

elementen samen komen, dan gebeurt het.’ 

Urgentie
En dat is precies de bedoeling van Van der Loo’s werk. Hij zegt 

daarover: ‘Mijn ideaal is dat kunst in zichzelf urgent is. Daar 

bedoel ik mee dat het nodig is dat het er komt. En die urgentie voel 

je als maker, luisteraar, lezer of toeschouwer.’ Dezelfde urgentie 

hoopt Van der Loo ook te vangen in zijn documentaire over Arbo-

retum De Dreijen. ‘Het klinkt misschien wat obligaat’, zegt hij, ‘de 

vier seizoenen die in elkaar overlopen. Maar wie de film ziet, moet 

het gevoel krijgen naar een symfonie te kijken.’ 

Stijn van der Loo’s rol bij de productie van de film is primair die 

van regisseur. ‘Ik moet zelf niet de cameravoering gaan doen, daar 

ben ik veel te onrustig voor. Wel verzorg ik de montage. Zeker bij 

een portret kan dat nog best ingewikkeld zijn, maar omdat audio-

editing voor een deel gelijk is aan video-editing, heb ik veel baat 

bij mijn muzikale achtergrond. Daarnaast werk ik met erg goede 

mensen, zoals cameraman Deen van der Zaken. Deen is ook een 

echt natuurmens, dus dat was erg gunstig bij het draaien van de 

film. Zelf ben ik toch meer een man van verhalen.’  

Verhaal van de natuur
Hoewel het arboretum ook vanuit historisch of botanisch oogpunt 

belicht zou kunnen worden, heeft Van der Loo ervoor gekozen het 

verhaal van de natuur in beeld te brengen. ‘De informatieve kant 

van de tuin laat ik in mijn documentaire bewust buiten beschou-

wing, om te voorkomen dat de film het karakter van een cursus 

krijgt. Je moet bedenken dat mensen niet zo zeer onthouden wat, 

maar hoe iets verteld wordt. Ze onthouden hoe iemand spreekt of 

lacht, of met welke energie iemand praat. Op die manier ontstaat 

een portret. Datzelfde wil ik doen met het arboretum. Ik wil een zo-

danig portret maken, dat je als kijker een overweldigende ervaring 

ondergaat.’ Van der Loo heeft de woorden nog niet uitgesproken, 

of hij wil ze al terugnemen. ‘Het is eigenlijk gevaarlijk om zoiets te 

zeggen, want de film is nog niet af. En als je het dan al uitspreekt, 

is er een kans dat het niet lukt. Ik ben toch wat bijgelovig.’

Hoewel hij een grote studio heeft aan de rand van Amsterdam, 

werkt Stijn van der Loo het liefst vanuit een krap kamertje in de 

nok van zijn huis. Daar heeft hij alle benodigde apparatuur bij de 

hand om geluid te mixen, beelden te monteren en professionele 

audio-opnames te maken. Vanuit het zolderraam tuurt Van der 

Loo naar de lucht. Ondanks de tijd van het jaar is het bijzonder 

zacht. ‘Ik hoop zo dat we nog een strenge winter krijgen. Ik moet 

echt nog een shot hebben van die prachtige tuin bedekt onder een 

sneeuwdek.’ 

De bedoelde tuin is Arboretum De Dreijen in Wageningen, sinds 

2004 in beheer van Stichting Het Depot. Van der Loo werkt aan 

een filmisch portret van deze bijzondere tuin. De documentaire 

maakt deel uit van een nieuwe, permanente tentoonstelling over 

het arboretum, die 25 maart opent. 

Stroom en compositie
Alleskunner Stijn van der Loo (1963) heeft een imponerende staat 

van dienst. Met zijn a capella zanggroep Intermezzo trad hij jaren-

lang op in binnen- en buitenland, als componist en zanger werkt 

hij samen met onder anderen Huub Oosterhuis en als autodidact 

filmmaker wordt hij regelmatig gevraagd voor documentaires. Ook 

zijn literaire talent is niet onopgemerkt gebleven, want meerdere 

malen vielen zijn romans in de prijzen. Januari van dit jaar kwam 

zijn nieuwste roman Slopers uit, over het lot van twee broers die 

met hun bedrijf in sloop- en terrazzowerkzaamheden het hoofd 

maar net boven water kunnen houden. 

‘In mijn hoofd probeer ik deze verschillende disciplines strikt 

te scheiden’, zegt Van der Loo. ‘Maar terwijl ik het zeg, weet ik 

dat het eigenlijk niet waar is. Of ik nu een film maak, muziek 

componeer of een boek schrijf, al die disciplines zijn gebaseerd op 

dezelfde stringente compositiewetten. Naar mijn gevoel zijn dat 

universele wetten die te maken hebben met evenwicht. Die drie 

vakgebieden zijn daarom sterk met elkaar verbonden.’ 

Hij vervolgt: ‘Want wat je ook maakt, je werkt met twee elementen: 

stroom en compositie. Stroom is datgene waar je zelf geen vat op 

hebt, maar wat het universum je aanreikt, zoals talent en intuïtie. 

Je moet je daar wel bewust van zijn en je ervoor openen. Composi-

tie is wat uit jezelf komt. Denk aan ambacht, discipline, productie 
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Muziek
In vrijwel al het werk van Van der Loo is muziek leidend, en ook 

bij deze documentaire speelt geluid een belangrijke rol. Hij maakt 

vooral gebruik van geluiden uit de natuur, maar denkt ook aan 

strijkers. Het geluid moet de beleving van de film versterken. ‘De 

bezoeker van Het Depot ziet de film straks op drie grote schermen, 

waarop shots van de tuin elkaar afwisselen en in elkaar overgaan. 

Doordat hij zal worden omringd door een surround geluidssys-

teem, komt het geluid van alle kanten. Op het moment dat de 

herfststorm opsteekt, moet het dan ook werkelijk als herfst voe-

len. De gedaantewisseling van de vier seizoenen moet een enorme 

ervaring worden.’ 

Tijdloos
Dit is de eerste documentaire die Van der Loo maakt waar geen 

mensen in voorkomen. Zelfs van de beelden in de tuin zal al-

leen een enkele schim zichtbaar zijn, evenals van de markante 

gebouwen. Het gaat puur om hoe de natuur zich ontwikkelt. Het 

gebrek aan personages maakte het filmen niet eenvoudig. ‘Op een 

van de draaidagen keek de cameraman een beetje mies om zich 

heen’, vertelt Van der Loo. ‘Hij zei: “waar je ook gaat staan, er zijn 

gewoon alleen maar mooie shots te maken”. En inderdaad schuilt 

daarin juist het gevaar. Want een documentaire met louter mooie 

plaatjes werkt niet. Er moet een dramatische ontwikkeling in de 

film zitten.’ 

Van der Loo schetst hoe die dramatische spanningsboog vanuit 

het verloop van de seizoenen wordt opgebouwd: ‘De film begint 

tastend met beelden van de vroege lente en bloeit naar de zomer 

toe op. In de herfst beleeft hij zijn climax, wanneer een zware 

herfststorm door de tuin raast. Daarna drijven we uit in de sereni-

teit van de winter, om vervolgens weer naadloos over te gaan in de 

lente. Zodoende vatten we de tijdloze cirkelgang van de seizoenen 

in beeld.’ 







http://www.youtube.com/watch?v=6z33OCkMJMU










Wij van de klei - recensie in De Standaard - België 17 feb 2012

Stijn van der Loo schreef Slopers, een roman die vooral intellectueel prikkelt.

Wortels zijn ongelooflijk belangrijk in de romankunst. De literaire deterministen (en hun 
gelijkgestemden tot op de dag van vandaag) geloofden dat het leven van een mens hoofdzakelijk 
bepaald werd door zijn afkomst. Het is een vraag die je nog steeds veelvuldig tegenkomt in romans: 
kan een individu ontsnappen aan zijn sociaal milieu, zijn wortels, zijn opvoeding? Het antwoord is 
haast altijd nee. Hooguit wordt de zaak soms wat rooskleuriger voorgesteld: de worteling in een 
familie wordt dan juist gezien als een kracht. Denk maar aan de vele romans over 'drie generaties 
sterke vrouwen', waarin elke nakomeling het ietsje beter heeft dan moeder, grootmoeder of 
overgrootmoeder.

Als Slopers interessante lectuur is, dan niet omdat het zo'n ongehoord formidabele roman is. Stijn 
van der Loo presenteert hier een vaardig verteld verhaal, goed maar niet geweldig. Slopers is vooral 
boeiend omdat Van der Loo heel expliciet ingaat op het deterministische thema. Verbeelden we ons 
niet vaak dat we vastzitten aan onze wortels, omdat de vlucht vooruit ons afschrikt?

De verteller in Slopers, Pek, heeft het niet onder de markt. Moeder is dood; vader is tijdens de 
Tweede Wereldoorlog met de noorderzon verdwenen. Pek en zijn broer, simpelweg Broer genaamd, 
staan in het dorp bekend als collaborateurskinderen. Het tweetal leeft van afbraakklusjes, betaald 
met Marshallhulp - het is 1954.

'Wij van Mortel zijn van de Klei, zij van Giers zijn van 't Zand.' Het Brabantse dorpje waar dit 
verhaal zich afspeelt, heet Mortel, en vlakbij ligt het plaatsje Giers. Mensen die worden 
gedefinieerd door de bodem waarop ze staan: duidelijker determinisme kan niet.

Pek heeft het gevoel dat hij geen kant uit kan. In het dorp blijven ze hem, bewijs of niet, 
beschouwen als een schooier met een foute vader. Hij draagt alle zorgen voor het sloopbedrijfje, 
want Broer is een flierefluiter. Ook voelt Pek zich verantwoordelijk voor Bennie, een achterlijke 
jongen die voor hem werkt. Zijn weinige trots komt voort uit het feit dat hij niet op de vlucht slaat. 
Maar slaat dat eigenlijk ergens op? Kan hij niet beter elders opnieuw beginnen?

De handeling komt tot een dubbele climax: het naderende onweer breekt los boven het dorp én de 
kermis gaat van start.Het zijn twee klassieke technieken om een plot op de spits te drijven, maar ze 
werken dan ook prima. Van der Loo hangt als een poppenspeler boven zijn roman. Hij verdunt 
stelselmatig de band tussen Pek en zijn geboortedorp, om op het einde twee verrassende 
omwentelingen te presenteren.

Het zou flauw zijn om te onthullen of het determinisme de bovenhand haalt in Slopers: dat is nu net 
de inzet van de roman. Maar de afwikkeling zet je in ieder geval wel aan het denken. Over de 
dingen die je kan veranderen in je leven en de dingen waarvan je alleen maar dénkt dat ze 
onwrikbaar zijn.

DE AUTEUR: met zijn twee vorige romans haalde Van der Loo enkele bescheiden prijzen en mooie 
nominaties binnen.

HET BOEK: kunnen we ontsnappen aan onze roots?



ONS OORDEEL: een vaardig verteld verhaal, dat je aan het denken zet.

STIJN VAN DER LOO

Slopers.

Querido, 236 blz., 18,95 euro.

Mark Cloostermans
© 2012 Corelio
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