
V
an september 2004
totmei2005woonde
ik in Perugia, hoofd-
stadvanUmbrië,drie
treinuren boven
Rome.Ikvoetbaldein
een Italiaans univer-

siteitselftal, ik dronkmijn espresso’s
staand, de kleine vierkante keuken-
televisiestonddeheledagaan– ikassi-
mileerde.Aandeuniversiteitvolgdeik
lessen Italiaanse taal, Italiaanse ge-
schiedenis en Italiaanse film.Hetwas
daar dat ik Il Conformista, Bertolucci’s
klassieker uit 1970, voor het eerst zag,
fragmentenervanalthans,opdevijfde
verdiepingvanhet immenseuniversi-
teitsgebouwmet zijn vele fascistische
wandschilderingen. Ik leerde dat het
een filmwas voor luie intellectuelen,
valselijk gewapendmet de feiten van
nu.Zomakkelijk.
Eigenlijk waren alle vakken op de

universiteitvooraloefeningenintrots.
(Oefeningenwaarvanelke18-jarigeNe-
derlanderietskanleren.)Enhetonder-
werpwasniethet Italiëwaarover ikop
schoolhadgeleerdenwaaroveriklater
op de Nederlandse universiteit op-
nieuwzoulezen.Nee,het Italiëdatons
werd voorgeschoteldwas eendroom.
Eendroomvan een eerzaamvolk, dat
de wereld ooit Caesariaanse bescha-
vinghadgebrachtennuopzijnnobele
lauweren mocht rusten. Mijn leraar
was een grijzeman vanwie ik de ach-
ternaamben vergeten. Daarvoorwas
zijn voornaamte opvallend, al zouhij
die zelf nooit uitspreken.Het gonsde.
Onze leraarheetteBenito.
Wanneer onze leraar sprak over

Mussolini, was de TweedeWereldoor-
log een voetnoot. Liever had hij het
over de dag van de Ringen, op 18 no-
vember 1935, toen fascistisch Italië
dringendliquidemiddelennodighad
voor de aanval op Ethiopië. Vrouwen
kwamenbijeenendoneerdenhunsie-
raden. De oude bezittingen zouden
worden omgesmolten, van het goud
konden wapens worden gekocht en
soldaten betaald. Oro alla Patria. Ik
schat datmijn leraar omstreeks 1936
werdgeboren,negenmaandennadie
18denovember.

Het tegenbeeldvanmijnoude leraar
is Il Conformista’s LucaQuadri, eenuit-
gesproken antifascistische professor,
inmiddelsmetpensioenenwoonach-
tig in Frankrijk. Quadri, levend inhet
verleden waarnaar mijn leraar ver-
langde, weigerde trots te zijn op zijn
land.
Ieder land met zogeheten zwarte

bladzijdenmoet zijn identiteit zorg-
vuldigbewaken:trotsenschaamteho-

renelkaar inevenwicht tehouden.Zo-
draeenvanbeidegaatoverheersen, lig-
gentijdenvannationalismeinhetver-
schiet.FascistischItaliëginginzeemet
Duitsland en verloor op tamelijk ver-
nietigendewijzedeoorlog.Alsrespons
op deze historische feiten klampte
mijnleraarzichvastaaneeneendrach-

tig verledendatnietbestond,metaan
het hoofd de grote staatsmanMusso-
lini,diezichaf entoehadlaten meesle-
pen, maar ach, wie zonder zonde is,
werpedeeerste steen.
Aangemoedigd door soortgelijke

woorden reist de hoofdpersoon in Il
Conformista, Marcello Clerici naar

Frankrijk omzijn oud-professorQua-
dri te vermoorden. In flashbacks trek-
kenbeslissendemomenteninClerici’s
leven voorbij: een semi-onschuldige
erotischestoeipartijals 10-jarige(kriti-
schenoot:het traumavandenooituit
de kast gekomen homoseksueel als
psychologisch leitmotiv doet geda-
teerd aan); de beëdiging van excellen-
tieBenitoMussolini;deeerstekeerdat
Clericikameraadwordtgenoemd;het
aannemen van de noodlottige op-
dracht.
Totheteindevandefilmblijftondui-

delijkwaar Clerici zelf in gelooft. Ver-
moedelijk alleen inwat hijwil horen.
In een van de eerste scènes vraagt
Clerici’s beste vriendhemwat hij ver-
wacht van het huwelijk. Clerici’s ant-
woord:Un’ impressionedellanormalità.
Het droombeeld van een normaal le-
ven – geaccepteerd worden door de
massa, geenmoeilijke vragenhoeven
stellen – is zo dwingend dat hij ver-
wordt totdeeeuwigeconformist.
Uiteindelijk is Clerici te laf omzijn

professor te vermoorden,maar ook te
laf omhemteredden. In1943,wanneer
hetbronzenhoofdvanMussolini langs
de Engelenburcht wordt gesleept,
looptClericioverstraatomoud-fascis-

ten aan te wijzen. Inmiddels kan hij
niet andersmeerdanmeebuigenmet
demassa.Normaliteit is zijn enigeob-
sessie.

Il Conformista is niet zomaar op te
vattenalseenantifascistischefilm.Het
is een studie vandemenselijke geest.
Aanpassingsvermogen is een onont-
beerlijkemenselijkeeigenschap.Hetis
een cliché dat zwart enwit nietmeer
bestaan.
De les die Il Conformista biedt: er is

niemanddie objectief kan vaststellen
welke kleur de geschiedenis heeft. Er
zijnalleendehonderdkleurenblinden
die je graag willen vertellen hoe het
werkelijkzit.Maar juistdoordat IlCon-
formista geen stelling neemt, zal de
filmnooit verouderdraken.
En ineens begrijp ik waarommijn

oude leraar Benito ons slechts frag-
menten van de film heeft getoond.
Bertolucci’s krachtige beheersing van
lichtenschaduw,derevolutionaireca-
merahoeken die hij kiest, maken Il
Conformistatotdeperfecteverbeelding
vanhetItaliëzoals ikhetheblerenken-
nen:eenlanddatvooriedereenanders
isendoorniemandhelemaaltebegrij-
penof teduidenvalt.
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Film
BESCHOUWING IL CONFORMISTA

SchrijverDaanHeermavanVoss (1986) zagBertolucci’s film
Il Conformista voorhet eerst toenhij in Italië studeerde.Deklassieker
opnieuwbekijken leertwat voor eenmeesterwerkhet nog altijd is.
Over de trots van Italië en een leraar die Benitoheet.

Jean-Louis Trintignant en Stefania Sandrelli in Bertolucci’s Il Conformista.

Meeloopdrama

Il Conformista (De conformist) is
een Italiaanse speelfilm uit 1970,
geregisseerd door Bernardo Ber-
tolucci, ondermeer bekend van
Last Tango in Paris (1972),Nove-
cento (1976), The Last Emperor
(1987) en The Dreamers (2003).
De film is gebaseerd op de gelijk-
namige roman vanAlberto
Moravia.
Il Conformista, ondermeer gelau-
werd op het filmfestival van Ber-
lijn, wordt gezien als een van beste
films over het fascisme en een van
de hoogtepunten in Bertolucci’s
oeuvre. Vooral de rijke poëtische
stijl van de filmwordt geroemd. In
2005 schreef de LA Times dat Ber-
tolucci er in deze film in is ge-
slaagd de bravoure van Fellini, het

gevoel voor tijdgeest van Visconti
en het engagement van Elio Petri
te combineren. In de hoofdrollen:
Jean-Louis Trintignant als de ras-
conformist Marcello Clerici, ge-
vangen in zijn aangetrouwde up-
perclass-familie; Stefania San-
drelli als zijn vrouwGiulia en Enzo
Tarascio als zijn antifascistische
oud-professor LucaQuadri. Het
verhaal speelt in het Rome van
1938, wanneer Clerici, die zich
heeft aangesloten bij de fascisten,
opdracht krijgt omQuadri, inmid-
dels gepensioneerd en levend in
Frankrijk, op te zoeken en te ver-
moorden.
Il Conformista is, gerestaureerd,
vanaf vandaag te zien in filmmu-
seumEYE in Amsterdam.

IL CONFORMISTA

Het inschrijfbewijs van Daan Heerma van Voss
aan de universiteit van Perugia, 2004


