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Op 2 juni 2004 werd het overlijden van Frans Buyens bekend gemaakt. De 
auteur/cineast, die met het boek Zij is minder dood dan de anderen (1985) en de 
gelijknamige film (Minder dood dan de anderen, 1992) een pleidooi voor 
menswaardig sterven had gehouden, was een week voordien uit het leven gestapt. 
Samen met Lydia Chagoll bereidde Buyens op het einde van zijn leven de DVD-
release van zijn/hun oeuvre voor. Einde 2004, dat naar aanleiding van zijn tachtigste 
verjaardag tot het Buyensjaar was uitgeroepen, kwam een eerste box van zes titels uit. 
In 2005 volgde een tweede lading en tegen einde 2006 dienen in totaal vier boxen of 
24 schijfjes beschikbaar te zijn. Deze DVD’s, gepatroneerd door het Koninklijk 
Filmarchief, kunnen ook apart worden gekocht en bieden een overzicht van fictiefilms 
en documentaires van/over Buyens en Chagoll. Dit initiatief is lovenswaardig omdat 
hun oeuvre, hun documentaires in het bijzonder, slechts uitzonderlijk nog wordt 
vertoond in filmmusea of –festivals. Na hun première maakten de documentaires geen 
of weinig kans in het bioscoopcircuit, waardoor ze na een carrière in het voormalige 
16 mm circuit (cineclubs en scholen) doorgaans onbereikbaar werden voor het publiek. 
Dat is jammer, omdat Buyens/Chagoll, die wars van commerciële overwegingen hun 
ding deden, een bijzondere plaats in het Belgische filmlandschap bekleedden. De 
DVD-technologie, die toelaat via één product verscheidene taalgroepen en markten 
aan te spreken, biedt zo eens te meer redding voor films die in de plooien van de 
geschiedenis dreigden te verdwijnen. 
De redactie van dit blad ontving exemplaren van drie titels uit de eerste reeks 
Buyens/Chagoll DVD’s: In naam van de Führer – Au nom du Führer (1977), Eens 
zullen de getuigen er niet meer zijn – Un jour les témoins disparaîtront (1979) en Het 
blanke meisje moest buigen voor keizer Hirohito – La petite peau blanche devait 
courber la tête pour l’empereur Hirohito (2003). De DVD’s zijn verzorgd uitgegeven, 
gebaseerd op goede, soms voor de gelegenheid gerestaureerde filmprints. Elke film is 
ook in twee of meer taalversies beschikbaar. 
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Helaas diende het vertaalwerk soms blijkbaar onder grote tijdsdruk te worden 

afgerond. Zo vertaalt het menubeeld van Un jour les témoins disparaîtront die titel als 
Eens zullen er geen getrugen weer zijn. Dat de jodenvervolging volgens een getuige 
“d’une manière systématique” verliep, wordt nogal ongelukkig vertaald als “op een 
sympathische manier”. Elke DVD bevat extra’s, waarin Buyens en Chagoll zelf aan 
het woord komen of waarin derden worden geïnterviewd over de toenmalige en 
actuele relevantie van de film in kwestie. Deze interviews dienen natuurlijk ter 
legitimering van de individuele titels, maar het siert de producenten dat kritische 
uitlatingen niet werden weggesneden. 

Wat deze drie documentaires thematisch verbindt, is hun focus op misdaden 
begaan door totalitaire regimes tegenover burgers, tijdens of in aanloop naar de 
Tweede Wereldoorlog. De twee oudste titels focussen op de vervolging van personen 
die door het Derde Rijk als vijandige elementen werden beschouwd. De nadruk ligt 
grotendeels op niet-ariërs, maar in Eens zullen… zitten ook getuigen die werden 
gedeporteerd omdat ze deel uitmaakten van het verzet. De recentste titel, Buyens’ 
allerlaatste productie, focust op de zogenaamde Jappenkampen (een pejoratieve term 
voor Japanse concentratiekampen in voormalig Nederlands-Indië - Indonesië) en de 
morele verantwoordelijkheid van de Japanse keizer Hirohito. Deze laatste productie is 
onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke ervaringen en getuigenissen van Lydia 
Chagoll, waarop Buyens zijn script baseerde.  

Dit leidt ons naar een tweede, minstens even sterke rode draad doorheen de drie 
titels: de grote persoonlijke betrokkenheid van beide cineasten tot deze ruimere 
thematiek. Buyens realiseerde al in 1970-1971 een documentaire over Breendonk 
(Open Dialoog) en kwam als geëngageerd marxistisch filmmaker en publicist 
regelmatig in contact met personen die om politieke of andere redenen in Duitse 
gevangenenkampen terecht waren gekomen. Chagoll ontvluchtte als kind met haar 
familie België om aan de nazi-vervolging te ontsnappen en belandde uiteindelijk in 
Nederlands-Indië. Tijdens de Japanse bezetting van dat gebied werd ze, zoals vele 
andere blanken, jarenlang opgesloten en blootgesteld aan een systematische slechte 
behandeling. (De ironie van de geschiedenis wil dat ze samen met haar lotgenoten ook 
na hun “bevrijding”, in afwachting van een repatriëring, door dezelfde Japanners 
bewaakt bleven, ditmaal om hen te beschermen tegen aanvallen van Indonesiërs.) 

In naam van de Führer – Au nom du Führer (1977)1, samengesteld door Lydia 
Chagoll, is geen documentaire in de klassieke zin van het woord, maar een collage van 
beeld- en geluidsfragmenten, waarin voortdurend met contrasten wordt gespeeld. 
Terwijl op het scherm allerlei documenten (foto’s, tekeningen, propagandabrochures) 
en beeldfragmenten (onder andere uit Die Deutsche Wochenschau en Riefenstahls 
Triumph des Willens) met elkaar worden geconfronteerd, reciteert de commentaartekst 
de verklaring van de rechten van het kind (1924) en allerlei documenten uit het Derde 
Rijk: schoolboeken, pamfletten, interne documenten,… De nationaal-socialistische 
idealisering van het (volkseigen) kind en ras wordt voortdurend gecontrasteerd met de 
mensonwaardige benadering en behandeling van als ‘minderwaardige’ beschouwde 
kinderen en volwassenen. Deze teksten werden afzonderlijk gepubliceerd in boekvorm 
(met een voorwoord van Simon 
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Wiesenthal)2 en vormen aanbevolen lectuur voor verder onderzoek naar deze 
productie. Wat In naam van de Führer voor kijkers immers eerder problematisch 
maakt, is het gebrek aan duiding. De toeschouwer krijgt een lawine van beelden en 
citaten over zich heen, die samen een indrukwekkende en shockerende aanklacht 
vormen, maar – zoals Chantal Kesteloot in de extra’s aangeeft – historici ook “op hun 
honger laten zitten”. Bij gebrek aan contextualisering blijft de kijker in het ongewisse 
over wat getoond en wie geciteerd wordt, over de mate waarin chronologie en 
geografie al dan niet worden gerespecteerd, getoond fotomateriaal al dan niet volledig 
in beeld wordt gebracht etc. Het uitoefenen van historische kritiek op het door 
montage gecreëerde totaalbeeld wordt hierdoor natuurlijk bemoeilijkt. 

Eens zullen de getuigen er niet meer zijn – Un jour les témoins disparaîtront 
(1979)3 is een documentaire reportage, geproduceerd naar aanleiding van de 
driedaagse reis die de Belgische Vereniging van Auschwitz-Birkenau – Amicale belge 
d’Auschwitz-Birkenau4 in april 1978 organiseerde voor 120 universiteitsstudenten. 
Begeleid door tien overlevenden werden de studenten rondgeleid in het voormalige 
kamp tijdens een studiereis die in die periode nog als “bedevaart” (pèlerinage) werd 
omschreven. Terwijl de beelden hoofdzakelijk aan dit bezoek onttrokken werden – en 
er dus anders dan bij In naam van de Führer geen gebruik wordt gemaakt van 
archiefmateriaal – herinnert de voice-over aan andere bezoeken aan Auschwitz: 
controlebezoeken gebracht door Himmler, Eichmann en andere nazi-functionarissen. 
Ook hier is niet altijd helemaal duidelijk waaruit geciteerd wordt, maar wordt een meer 
chronologische lijn gehanteerd dan in In naam van de Führer. Vergelijkingspunten 
met Alain Resnais’ Nuit et Brouillard (1955) zijn, zoals filmdocent Wouter Hessels in 
de extra’s aangeeft, nooit ver weg, maar de film heeft zeker eigen bestaansrecht. 
 Het blanke meisje moest buigen voor keizer Hirohito – La petite peau blanche 
devait courber la tête pour l’empereur Hirohito (2003)5 ligt in het verlengde van 
Lydia Chagolls boeken Zes jaren, zes maanden (1981)6 en Hirohito keizer van Japan - 
Een vergeten oorlogsmisdadiger? (1988)7. Opnieuw krijgen we te maken met een 
ongebruikelijke documentaire, die bij momenten eerder bij de traditie van het 
strijdtheater aanleunt. Een jonge vrouw, die als een soort presentatrice fungeert, vormt 
het bindmiddel tussen interventies van twee oudere dames. De ene, actrice Michèle 
Simmonet, vertolkte in Sarah dit.. Leila dit… (1983) al Chagolls alter ego en leest nu 
voor uit haar boeken. De andere, Lydia Chagoll zelf, vult dit relaas aan en mijmert 
over de bredere context, bijvoorbeeld over het vreemde gevoel gered te zijn “dankzij” 
het inzetten van atoomwapens. In andere scènes wordt Chagoll geïnterviewd door 
Simmonet, of vertelt Chagoll aan Simmonet welke passages ze moet voorlezen. Net 
als in haar tweede boek, in feite een lange open brief, haalt Chagoll scherp uit naar 
keizer Hirohito, wat op basis van haar ervaringen natuurlijk uiterst begrijpelijk is, maar 
soms een omgekeerd effect dreigt te bereiken.8 Af en toe richt ze zich, documenten in 
de hand, rechtstreeks tot de kijker, wat bij (Vlaamse) kijkers herinneringen oproept aan 
de requisitoire stijl van wijlen Maurice De Wilde. 

Elk van deze producties draagt de onmiskenbare stempel van Buyens/Chagoll, 
die vanuit hun maatschappelijk engagement en, vooral in het geval van Chagoll, 
persoonlijke be- 
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trokkenheid bij de aangesneden thema’s, scherpe aanklachten formuleerden. Deze 
persoonlijke invalshoek en het duidelijke ‘auteurschap’ van het duo, maken hun 
producties uiterst interessante stof voor diepgaander onderzoek. Tegelijkertijd maakt 
het duidelijke engagement van de producties, die zoals elke film een kind van hun tijd 
zijn en meer dan doorsnee documentaires streven naar dialoog met het publiek, hen 
vatbaar voor kritiek. De films laten de kijker toe zich in te leven in de aangekaarte 
problematiek, meer bepaald in het lot dat de slachtoffers ondergingen. Tot een 
overstijgen van dit slachtofferperspectief komt het, ook al worden de daders via citaten 
soms aan het woord gelaten, echter niet.9 Dit is, vooral gezien het persoonlijke 
levensverhaal van Buyens/Chagoll, uiterst begrijpelijk en maakt hun films niet minder 
interessant. Voor leerkrachten geschiedenis, een marktsegment waarop de DVD’s zich 
logischerwijze richten, is het echter aangewezen fragmenten te combineren met andere 
producties. Fragmenten uit Eens zullen de getuigen er niet meer zijn kunnen 
bijvoorbeeld gecombineerd worden met selecties uit Laurence Reeses Auschwitz 
(2005), wat toelaat het Belgische verhaal in een internationale context te plaatsen en 
het leed van landgenoten in een ruimere wordingsgeschiedenis te plaatsen. Fragmenten 
uit het Het blanke meisje… bieden dan weer een aanvulling op Horror in the East 
(2001), waarin (opnieuw) Laurence Reese het Japanse imperialisme (1931-1945) 
belicht door slachtoffers en daders aan het woord te laten. 
 
In naam van de Führer – Au nom du Führer (1977), Eens zullen de getuigen er niet meer zijn – Un 
jour les témoins disparaîtront (1979) en Het blanke meisje moest buigen voor keizer Hirohito – La 
petite peau blanche devait courber la tête pour l’empereur Hirohito (2003). Deze DVD’s kosten 25 
euro per stuk. Een box van 6 DVD’s kost 125 euro’s en bevat tevens de Elsschotadaptatie Het 
Dwaallicht (1973), het autobiografische Minder dood dan de anderen (1992) en Gerrit Messiaens’ 
Buyensportret Tot mijn laatste adem (2000). Meer informatie over deze en andere boxen vindt men bij 
distributeur Filmfreaks op http://www.buyenschagoll.be/ 
 
                                                 
1 De film werd internationaal verdeeld, waardoor hij in Frans- en Nederlandstalige versie beschikbaar is, maar 
ook een Duits- en Engelstalig commentaarspoor heeft. De vier versies zijn beschikbaar op dezelfde DVD, die 
ook de ingekorte versie Kinderen achter prikkeldraad – Des enfants derrière les barbelés bevat. 
2 Im Namen Hitlers (1979), tevens vertaald als In naam van de Führer en Au nom du Führer.  
3 Franstalige commentaar, Nederlandstalige ondertitels. 
4 Belgische Vriendenkring van gewezen politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en 
gevangenissen van Silezië - Amicale Belge des Ex-Prisonniers Politiques d'Auschwitz-Birkenau, Camps et 
Prisons de Silésie. 
5 Franstalige commentaar, Nederlandstalige en Engelse ondertitels.  
6 Herhaaldelijk heruitgegeven als Buigen in Jappenkampen, Courber la tête dans les camps japonais en Une 
enfance dans les camps japonais: baisse la tête, petite peau-blanche. 
7 Vertaald als Hirohito, empereur du Japon, un criminel de guerre oublié ? 
8 Jan-Pieter Everaerts noteerde in zijn overwegend positieve recensie bijvoorbeeld: “Tijdens de première had ik 
op een bepaald moment het gevoel: als ze nu nog iets verder gaat, krijg ik nog sympathie voor die man.” 
Everaerts, J. P., 'Het bange blanke meisje moest buigen voor keizer Hirohito', in Cinemagie, 45, 2005, 250, pp. 
66-68. 
9 Het belang en de legitimiteit hiervan wordt, zoals de lezers van dit blad bekend, overtuigend aangetoond door 
Gie van den Berghe. “Inleving in slachtoffers is onontbeerlijk voor de politiek-ideologische motivatie, om 
herhaling te willen voorkomen. Maar om herhaling van de gruwel te kunnen voorkomen, moet ook achter en 
voorbij die gruwel worden gekeken, moet zijn ontstaans- en wordingsgeschiedenis begrepen worden. Het 
denken, de ideologie en het gedrag van de latere daders bestuderen om de momenten te onderkennen toen nog 
ingegrepen had kunnen worden. Daarom moet het slachtofferperspectief, met zijn meer dan begrijpelijke 
moralisering, intentionalisering en demonisering, overstegen worden.” Opiniestuk van GvdB, verschenen in De 
Standaard, 9 december 2001, geraadpleegd op http://www.serendib.be 
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