
POPDOCUMENTAIRES:

de achterkant  
van muziek 

Behind the music: daar willen we als popliefhebbers een kijkje nemen. 
 Die spreekwoordelijke ‘Green Door’ open wrikken en toegang krijgen tot wat 

er verborgen gaat achter die briljante single, geweldige band of gehypte 
stroming. Welkom in de schatkamer van de popdocumentaire. 

 

T E k S T:  Helmut Boe i jen



Aan de 
wieg van 
de 

moderne documen-
taire staan de 
ontwikkeling van 
mobiele camera’s en 
geluidsapparatuur. 
Die zorgen ervoor dat 
makers begin jaren 
zestig de filmstudio 
kunnen verlaten en op 
locatie gaan filmen. 
Vrijwel onmiddellijk 
ontstaat de zogeheten 
‘direct cinema’, een 
documentairevorm 
waarin de regisseur/
interviewer volledig 
op de achtergrond 
blijft en als een ‘fly on 
the wall’ de gebeurte-
nissen probeert te 
registreren. De 
pioniers van deze 
documentairevorm 
richten de lens al snel 
op een andere 
kunstvorm, die in 
deze jaren in een 
stroomversnelling is 
gekomen, popmuziek. 
In 1967 verschijnt de 
eerste belangrijke 
popdocumentaire Don’t 
look back, waarvoor de 
befaamde regisseur 
D.A. Pennebaker Bob 
Dylan op zijn tournee 
door Groot-Brittannië 
volgt. De film start 
met een stilistisch 
buitenbeentje dat 
legendarisch is 
geworden: tijdens 
Subterranean homesick blues 
laat Dylan allerlei 
kaarten met sleutel-
woorden uit de 
songtekst zien. Je zou 
het een voorloper van 
de latere videoclips 
kunnen noemen. 
Daarna ontwikkelt 
Don’t look back zich tot 
een blauwdruk voor 

eSSentiËle  
PoPDoCumentAiReS

the devil and Daniel 
johnston (2005)
Deze documentaire van Jeff 
Feuerzeig over singer-song-
writer Daniel Johnston, die al 
zijn hele carrière worstelt met 
zijn eigen gekte, zal slechts 
weinigen onberoerd laten. Het 

is tegelijkertijd een intiem portret van een man 
in de war, een caleidoscopische blik op een 
absoluut cultfiguur én een respectvol eerbetoon 
aan een werkelijk oorspronkelijke geest die op 
geheel eigen wijze musiceert en tekent. 

Shut up and sing 
(2006)
Zangeres Natalie Maines van 
The Dixie Chicks zegt tijdens 
een concert dat ze zich ervoor 
schaamt dat de Amerikaanse 
president van dat moment, 
George W. Bush, uit haar 

thuisstaat Texas komt. En dat had ze beter niet 
kunnen doen. De conservatieve countrywereld 
valt massaal over de drie chicks heen, die zich 
maar ternauwernood staande weten te houden. 
De bijbehorende documentaire van Barbara 
kopple en Cecilia Peck is een meeslepend 
verslag van die strijd én van de muzikale 
wederopstanding van de dames, aan de hand 
van sterproducer Rick Rubin.

Anvil: the story of 
Anvil (2008)
Alle bands die in 1984 op het 
Japanse Super Rock-festival 
speelden, werden wereldbe-
roemd. Behalve één: Anvil. Dat 
is de premisse van de grappig-
ste, ontroerendste en 

enerverendste rockdocumentaire van de 
afgelopen vijf jaar. Regisseur Sacha Gervasi legt 
vast hoe de ooit invloedrijke metalband twintig 
jaar na dato, tijdens een Europese tournee per 
trein of bij de opnames van het met een lening 
gefinancierde tigste album, nog steeds aan zijn 
oorspronkelijke droom probeert vast te houden. 
Zo ontspint zich een documentairevariant op de 
legendarische mockumentary This is Spinal Tap. 
Anvil ís Spinal Tap, maar dan echt. Een band om 
oprecht van te houden…

Tijdens Subterranean homesick blues laat 
Dylan allerlei kaarten met sleutelwoorden uit

de songtekst zien. Je zou het een voorloper van 
de latere videoclips kunnen noemen.
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worstelt. Hoe de bandleden  - verplicht! - al-
lerlei landen moeten bedanken omdat hun 
album daar in de prijzen is gevallen. En hoe de 
presentatrice van een talkshow per ongeluk 
haar echte mening over de muziek van de band 
prijsgeeft: “It’s the most miserable sounding 
tune I’ve ever heard.” De grotendeels in 
stemmig zwart-wit geschoten film schetst een 
uitgesproken deprimerend beeld van het 
nomadenbestaan dat toerende artiesten leiden. 

Als we Gee moeten geloven, is de gemiddelde 
wereldtournee een vervreemdende helletocht 
die we zelfs onze ergste vijanden niet mogen 
toewensen.

FeStiVAl- en ConCeRtFilm
D.A. Pennebaker, de maker van de eerste 
tourfilm, staat ook aan de bakermat van een 
ander subgenre van de popdocumentaire, de 
festivalfilm. Zijn verslag van het festival 
Monterey Pop in 1967, met performances van 
onder anderen Jimi Hendrix, Otis Redding en 
Janis Joplin, zet de toon voor een documentai-
regenre, dat met name in de uitlopers van de 
swinging sixties opgang doet. Met als 
bekendste voorbeeld de film over het legenda-
rische festival Woodstock, nog altijd de 
ultieme verbeelding van het hippietijdperk. 

Het gevoel van love & peace wordt vervolgens 
bijna letterlijk voor de camera de nek omge-
draaid tijdens Altamont, een gratis festival dat 
The Rolling Stones in december 1969 organise-
ren en dat gigantisch uit de hand loopt. Het 
zorgt voor een memorabele scène in Gimme 
Shelter, de film die de gebroeders Maysles 
hierover maken, als Mick Jagger te zien krijgt 
hoe de door zijn band ingehuurde Hell’s 
Angels een festivalbezoeker van het leven 

beroven. 
Als festivals begin 
jaren zeventig stilaan 
hun status van 
bijzondere happening 
verliezen en gewoon 
onderdeel worden 
van  het rock-’n-roll-
circus, sterft ook de 
festivalfilm langzaam 
maar zeker een stille 
dood. Zijn stiefbroer-
tje, de zogeheten 
concertfilm, zal zelfs 
nooit helemaal op 
eigen benen kunnen 
staan. Behoudens mis-

schien Martin Scorseses The last waltz en 
Jonathan Demmes Stop making sense. Als docu-
mentaire stellen ook deze films niet al te veel 
voor, maar de optredens van respectievelijk 
The Band en Talking Heads zijn zo overtui-
gend dat ze ook op het witte doek of in de 
huiskamer overleven. 
De meeste concertregistraties zijn echter 
veroordeeld tot een video- of dvd-release door de 
act zelf. Het blijkt ook duivels moeilijk om met 
een film de impact van het optreden zelf te 
benaderen. Jaren na dato winnen sommige van 
die liveregistraties overigens wel degelijk aan 
zeggingskracht. Wie nu concerten uit de 
hoogtijdagen van AC/DC, The Who of Bruce 
Springsteen & The E Street Band bekijkt, krijgt 
wel degelijk een blik op de opwinding die deze 
groepen destijds teweeg hebben gebracht.

één van de belangrijkste subgenres van de 
popdocumentaire, de tourfilm: een combinatie 
van ongedwongen backstagebeelden van de 
gevolgde artiesten, afgewisseld met concertfrag-
menten, persinterviews en contacten met fans.

touRFilm
Sindsdien hebben tal van artiesten en regisseurs 
zich samen gewaagd aan een film over het leven 
on the road. Vaak levert dat  een tamelijk 
clichématig beeld 
op, dat met name 
voor de vaste 
aanhang van de 
artiest in kwestie 
interessant is, en 
zelden een grotere 
waarheid over het 
tourbestaan of de 
staat van de 
popmuziek in een 
bepaald tijdsge-
wricht onthult. Een 
uitzondering op die 
regel is Truth or dare 
(1991), een film 
over de grootse 
wereldtournee van de artiest die in zowat alles 
de tegenpool van Dylan mag worden genoemd, 
Madonna. De documentaire, waarin de zangeres 
zelf naar verluidt een flinke vinger in de pap 
had, is een soort testament voor de plastic pop 
van de jaren tachtig. Imago lijkt het enige dat 
telt in het zorgvuldig geconstrueerde univer-
sum van Madonna, die zichzelf - ongewild - 
portretteert als een egocentrische controlfreak.
Een absoluut hoogtepunt in het tourfilmgenre 
is Grant Gees documentaire over de wereld-
tournee die Radiohead ondernam/-ging na de 
release van het meesterwerk OK computer. Meeting 
people is easy focust zich (volgens sommige critici 
té) nadrukkelijk op de schaduwzijden van het 
tourbestaan, met diverse onvergetelijke scènes. 
Hoe Thom Yorke zich met zichtbare tegenzin 
door Creep, de doorbraakhit van de band, 

Radiohead-regisseur Grant 
Gee: de gemiddelde 

wereldtournee is een 
vervreemdende helletocht die 
we zelfs onze ergste vijanden 

niet mogen toewensen

Gimme Shelter: wat de westkusttegenhanger 
van Woodstock moest worden, het Altamont 
Free Concert in ‘69, luidde het einde van het 
hippietijdperk in 
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(Auto)BioGRAFie
Met de opkomst van acts en bands wier 
carrières meerdere decennia omspannen, 
ontstaat het belangrijkste subgenre van de 
popdocumentaire, de biografie. De makers 
daarvan zijn grofweg in twee categorieën onder 
te verdelen: insiders en outsiders, met elk zijn 
eigen kansen en bedreigingen. De afstand van 
een relatieve buitenstaander kan voor het 
nodige perspectief zorgen. In Kevin MacDo-
nalds magnifieke portret van Bob Marley (2012) 
wordt de halfgod van de reggae bijvoorbeeld 
geduid als mens en muzikant en tevens 
geplaatst binnen zijn plaats, cultuur en tijd.
Documentairemakers uit de directe omgeving van 

een artiest of band hebben vaak minder zicht op 
de werkelijke betekenis van hun onderwerp, of 
soms een erg rozige visie daarop, maar zij 
beschikken dan weer over unieke toegang tot alle 
direct betrokkenen. Een voorbeeld daarvan is de 
fijne Pearl Jam-biopic PJ20 (2011). Regisseur 
Cameron Crowe maakte in 1992 de grungespeel-
film Singles en bleef Eddie Vedder en de zij-
nen daarna volgen, over hoge toppen en door 
diepe dalen (zoals de dood van negen festival-
gangers tijdens Roskilde in 2000).
Toch kan te weinig afstand tussen de maker en 
zijn onderwerp leiden tot kokerzicht, navelstaar-
derij en oppervlakkig-
heid. Dat is vooral 
zichtbaar in de 
filmpendant van de 
autobiografie, het 
carrièreoverzicht dat 
onder auspiciën van 
de artiest zelf is 
samengesteld en 
gefinancierd. Zo 
vertelt Back and forth 
bijvoorbeeld plichts-
getrouw welk bandlid 
The Foo Fighters 
wanneer (gedwongen) 
heeft verlaten en door 
wie hij werd vervan-
gen, hoe welke plaat is 
opgenomen en dat de 
band nu (natuurlijk) 
zijn ideale vorm heeft 
gevonden. Echt zicht 
op de motieven van 
zanger Dave Grohl  

krijgt de kijker echter niet. De band wordt ook 
nergens serieus doorgelicht of ingekaderd. 
Kortom, als kijker word je nauwelijks iets wijzer; 
de essentie van elk geslaagd portret. Dat 
probleem doet zich ook voor bij de recente 
Danko Jones-documentaire Bring on the mountain. De 
Danko-adept weet nu precies welke drummer 
waarom is vervangen (zonder dat de trommelaars 
overigens zelf aan het woord komen), maar de 
muziekliefhebber die oprecht geïnteresseerd is in 
de Canadese rockpatser krijgt niet veel meer te 
horen dan dat de man geweldig is en keihard 
heeft moeten werken voor zijn succes. Zulke 

hagiografieën zijn 
eerst en vooral een 
aardige promotool 
voor de artiest in 
kwestie, maar hoeven 
als popdocumentaire 
niet al te serieus te 
worden genomen.

mAKinG oF-DoCu’S
Directe betrokken-
heid van de hoofd-
persoon kan echter 
wel degelijk leiden 
tot documentaires die 
inzicht geven in de 
artiest en zijn werk. 
Bruce Springsteen 
bracht bijvoorbeeld 
twee dvd-boxen uit 
waarop fijne docu-
mentaires over de 
totstandkoming van 
zijn sleutelalbums 
Born to run en Darkness 
on the edge of town zijn te 
vinden. The Boss is 
daarin soms moeilijk 
in de omgang, toont 
zich kwetsbaar en 
wordt er dus 
menselijk van. De 
aanpak in deze 
docu´s sluit naadloos 
aan bij wat zo langza-
merhand ook een 
subgenre is geworden 
binnen de popdocu-
mentaire, de serie 
Classic Albums. Een 
inmiddels beproefd 
procedé, waarbij 
nummer voor 
nummer het ontstaan 
van een elpee wordt 
doorgenomen met de 
direct betrokkenen.
Een superieure variant 
op de docu’s die de 
Classic Albums-lopen-
de band gedurig 
aflevert, is From the sky 
down, een virtuoze 
documentaire over 

nieuWe PoPDoCu’S om 
nAAR uit te KijKen

the Swell Season
Bijzonder intiem, in grofkor-
relig zwart-wit opgetekend 
portret van de liefde tussen 
Glen Hansard en Marketa 
Irglova, alias The Swell 
Season, die na het succes van 
de film Once (waarvan het 

liedje Falling slowly een Oscar won) en de 
bijbehorende wereldtournee langzaam maar 
zeker verzuurt. Met een glansrol voor Glens 
moeder, die helemaal idolaat is van haar zoon 
en beslist niet wil horen hoe hij soms worstelt 
met zijn eigen succes.

the other F word
Punkers worden ouder. Het 
favoriete F-woord ‘fuck’ wordt 
vervangen door een ander 
woord met een F, ‘father’. 
Ontzettend sympathieke docu-
mentaire over het gezinsleven 
van punkers. Met kopstukken 

als Lars Frederiksen (Rancid), Fat Mike (NOFX) en 
Mark Hoppus (Blink 182). Pennywise-zanger Jim 
Lindberg dubt tijdens het filmen van de 
documentaire openlijk over de keuze tussen 
band en gezin en neemt uiteindelijk een 
dramatische beslissing.

Bob and the monster
Tijdens het Pinkpop-festival 
van 1993 klimt Bob Forrest, 
zanger van de Amerikaanse 
rockband Thelonious Monster, 
helemaal tot aan de nok van 
een geluidstoren. En beëindigt 
het optreden na een danse 

macabre met een microfoonsnoer even later met 
een verzwikte enkel. Dit is het door drank en 
drugs benevelde persoonlijke verhaal van de 
onweerstaanbare Bob. Forrest raast gedurende 
de jaren tachtig en negentig als een wervelwind 
door de rockscene van Los Angeles (met 
bevriende bands als Red Hot Chili Peppers, 
Fishbone en Jane’s Addiction) en hervindt 
zichzelf daarna als ‘drugs councellor’ voor 
beroemdheden zoals Courtney Love.

Don’t look back: Dylan en regisseur D.A. Pennebaker. Later zou ook 
meestercineast Martin Scorsese zich nog wagen aan een docu over de 
meest invloedrijke tekstdichter aller tijden: No direction home 

Muziek.nl   41



U2’s kantelalbum Achtung baby, waarin regisseur 
Davis Guggenheim enkele verhaaltechnische 
slimmigheidjes uithaalt. Zo komen de bandleden 
bijvoorbeeld pas in beeld als U2 in de film 
eindelijk het licht aan het eind van de tunnel 
heeft gevonden. Van tevoren zijn Bono en de 
zijnen alleen te horen. Als kijker beland je zo 
ook in de post-Rattle and hum-depressie die de 
band een tijdlang in zijn greep houdt. Al even 
treffend is de manier waarop de ontstaansge-
schiedenis van One wordt gebracht. Guggenheim 
neemt ons mee door de verschillende stadia van 

de onderliggende jam en benadrukt met een 
tijdcode onder in beeld hoe weinig tijd het 
uiteindelijk kost om een wereldhit te schrijven. 
Het is een treffend beeld: maanden zwoegen 
levert helemaal niks op; een stief half uurtje 
inspiratie een klassieke popsong.
Een kijkje in de keuken, dat willen we als kijker 
van popdocumentaires krijgen. En dat wil 
Metallica ons maar al te graag geven bij het 
productieproces van de langspeler St. Anger. De 
metalband beseft alleen niet dat de koks in kwes-
tie, de oerleden James Hetfield en Lars Ulrich, 
bijna slaande ruzie zullen krijgen. Een bandthe-
rapeut wordt erbij gehaald. En regisseurs Joe 
Berlinger en Bruce Sinofsky maken er een 

opzienbare documentaire over, Some kind of monster 
(2004). Niet eerder zijn leden van een wereldbe-
roemde band voor de camera zo door het lint en 
stof gegaan. Ook de 
entree van de nieuwe 
Metallica-bassist 
Robert Trujillo is 
overigens memorabel. 
Als welkomstge-
schenk krijgt hij één 
miljoen dollar.

tijDSBeelDen
Joe Berlinger heeft 
onlangs ook Under 
African skies geregis-
seerd, een puike 
Classic Album-deluxe 
over Paul Simons 
succesplaat Graceland, 
waarmee deze de 
boycot tegen het 
Zuid-Afrikaanse 
apartheidsregime 
doorbrak. De 
popartiest in zijn tijd, 
of in de politieke 

situatie van die periode, is een subgenre op zich 
binnen de popdocumentaire. Dat uitgangspunt 
heeft vaker bijzondere muziekdocumentaires 

opgeleverd, zoals The 
night James Brown saved 
Boston, over het 
optreden dat de 
soulgigant direct na 
de moord op Martin 
Luther King moet 
geven in het door 
raciale spanningen 
verscheurde Boston. 
Thematiek die ook 
wordt behandeld in 
Respect yourself, een 
swingende documen-
taire over het 
legendarische Stax 
Records, dat zowat 
een eigen muzieksoort 
ontwikkelde: de Black 
Powersoul. 
De periode zelf, of de 
soundtrack daarvan, 
kan natuurlijk ook 
fijne muziekdocumen-

taires opleve-
ren. De 

opkomst en 
neergang van 
een bepaalde 
muzikale stroming 
worden van 
binnenuit belicht, 
zoals in Punk: attitude, 

rhyme & reason en Hype! 
over respectievelijk 
punk, hiphop  en 

grunge. Met 
terugwerkende 
kracht duiden, 
ontzenuwen en 
verlevendigen de 
kopstukken van 
weleer hun 
hoogtijdagen en 
plaatsen die in 
perspectief.
Dat hebben alle 
geslaagde popdocu’s 
met elkaar gemeen. 
Ze laten ons de 
achterkant van de 
muziek zien: de 
mensen, hun 
persoonlijke verhaal 
en de bijbehorende 
context. Ze onthullen 
iets voor de kijker, 
geven een extra laag 
aan de muziek of 
werpen een ander 
licht op de muzikant. 
Ze brengen ons als 
kijker letterlijk 
behind the music. 

PoPDoCumentAiReS 
oP tV

Bij popmuziek op televisie denken we in 
Nederland al snel aan de legendarische 
VPRO-programma’s Onrust!, Lolapaloeza en Lola da 
musica. Acts als The Red Hot Chili Peppers en 
Nick Cave blijven voor oudere televisiekijkers 
waarschijnlijk altijd verbonden met specials en 
documentaires van de VPRO. Met name Bram van 
Splunterens voyeuristische bezoek aan voormalig 
Peppers-gitarist John Frusciante, die als gevolg 
van een drugsverslaving op sterven na dood 
leek, heeft een legendarische status verworven.
In de 21ste eeuw heeft de VPRO zijn reguliere 
popaanbod grotendeels naar de website 
3voor12.nl overgeheveld. Het muziekaanbod op 
televisie is daardoor verschraald. Behalve de 
gebruikelijke verslagen van popfestivals en de 
vooruit- en terugblikken daarop is de poplief-
hebber aangewezen op eenmalige 
uitzendingen (zoals bijvoorbeeld 
Suzanne Raes’ fraaie documentaire 
over De Dijk, Hou me vast), de 
herhaling van een onvervalste 
klassieker (Rock ‘n’ roll junkie, een 
portret van de Nederlandse 
oerrocker Herman Brood uit 1994) 
of de serie Classic albums, 
waarvoor ook enkele Nederlandse 
uitzendingen zijn gemaakt.
Er is slechts één constante factor op de Neder-
landse televisie overgebleven: het kunstprogram-
ma Het uur van de wolf, dat 
regelmatig nationale en internatio-
nale muziekdocumentaires 
uitzendt. In september bijvoor-
beeld twee veelbesproken 
vaderlandse producties. Paradiso 
is de nieuwe film van Jeroen 
Berkvens, die eerder prachtige 
portretten van Nick Drake en 
Jimmy Rosenberg maakte. Een caleidoscopische 
trip door het hoofd en hart van optredende 
artiesten, bezien vanuit onze nationale poptempel 
Paradiso. De documentaire, die eigenlijk een groot 
scherm verdient, dendert werkelijk over de kijker 
heen, maar heeft verder geen nieuwe inzichten te 
bieden over het fenomeen optreden en wat 

daarbij zoal komt kijken. Menna 
Laura Meijers film Kyteman - now 
what? volgt multitalent Colin 
Benders tijdens de dip die volgt 
op het succes van zijn 
hiphoporkest en registreert 
liefdevol hoe hij, ondersteund 
door zijn ouders, de weg terug 
probeert te vinden. Een 

meeslepende documentaire over een uiterst 
getalenteerde muzikant, die zich soms gedraagt 
als een verwend kind.

Toch kan te weinig 
afstand tussen de maker
en zijn onderwerp leiden

tot kokerzicht, 
navelstaarderij en 
oppervlakkigheid

Radiohead-frontman Thom Yorke is zeker niet 
de meest welwillende spreker, hier in Meeting 
people is easy van Grant Gee
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