
Uitzichtloze waanzin 
Esther van Zoelen, over The Lighthouse 

 

The Lighthouse is een verontrustende film, dat is met alle zekerheid te zeggen. Waar geen zekerheid 

over is, is wat er waar is en wat niet. Over de mythes, de verdenkingen en dromen van de twee mannen 

op het eiland komt geen duidelijkheid, geen vaste aarde. Hoe ver we ook terecht komen en meegaan in 

de steeds dieper trekkende waanzin. Als een draaikolk in woeste wateren. 

 

De wateren maken een kabaal, van golven en spetters die vallen op het land. Maar dat is niets in 

vergelijking met de hoorn die op het eiland staat. Een doordringend geluid, de hele film door. Al vanaf 

het begin dat de twee mannen het betreden, is er al onrust en iets wat ik bij mezelf kan beschrijven als 

irriatie, ongemak.  

Maar de muziek in de film doet nog veel meer. Hoge tonen, die langzaam opvoeren in een crescendo als 

het beeld van de camera omhoog de vuurtoren opgaat. Of als er een hoek om wordt gekeken, een gezicht 

dat om wordt gedraaid. Op één stuk vormt het een mooi geheel met het omhoogwentelen van de trap in 

de vuurtoren zelf, als het grote geheim dan uiteindelijk toch misschien geopenbaard wordt.  

Maar een stukje voor dat grote moment is er nog iets anders opvallends te horen in de film. Namelijk 

stilte. Een moment waarop er even helemaal niets wordt gezegd en waarop er geen geluid aanwezig is, 

maakte opeens veel indruk. Opnieuw een ongemakkelijke indruk, het vertelt me dat er zojuist iets 

belangrijks is gezegd. En een indruk die spanning verhoogt naar wat er daarna gaat komen.  

Dat is waar de hele film door op indrukwekkende manieren gebruik van is gemaakt; van het 

opeenstapelen en laten vallen van geluid. Telkens weer spanningsbogen die op en neer gaan. Waardoor 

zelfs de simpelste handelingen en bewegingen bol staan van verwachting. 

 

De spanning wordt niet veroorzaakt door felle kleuren, die zijn er niet. De film is in zijn geheel in zwart 

en wit, Ik denk dat het wit een beetje gebroken is, off-white. Maar dat maakt niet zoveel uit. Door het 

gebrek aan kleur valt het grote contrast in licht en donker meer op. Silhouetten zijn overduidelijk scherp 

en de felheid van de personages en het schokkende van de gebeurtenissen wordt onderstreept door het 

mooie woord ‘clair-obscur’.  

Er is in het huis geen elektrische verlichting, in plaats daarvan voornamelijk vuur en lantaarns. Die 

lantaarns kunnen ook worden gedragen en bewogen. Als dat gebeurt, verspringen alle schaduwen. Met 

het bewegen van het licht wordt ook de beweging van de sfeer in de kamer voelbaar. Een uitspatting 

van de oude man is daardoor niet alleen fel in zijn stem en ogen, maar ook in de manier waarop kleine 

delen van zijn lichaam schokkerig worden belicht.  

Soms leek het ook alsof de hele film donker zou blijven, dat er alleen maar schaduwen en duisternis zou 

zijn. Maar die gedachte werd plosteling opgeheven toen fel buitenlicht het scherm vulde. Een opluchting 

en een felle ontnuchtering tegelijkertijd.  

Na het alomsluitende licht van de zon, is het licht van de vuurtoren het meest aanwezig, zowel visueel 

als symbolisch. Ze is heel fel. Dat is duidelijk te zien als de oude man vlakbij de lamp baadt in licht, 

terwijl op hetzelfde moment de jonge man buiten staat in het donker. Met om de paar seconden die 

felheid als een verkleind residu op zijn gezicht, als de lamp weer in een cirkel rondkijkt. 

 

De oude man en de jonge man. Die twee personages zijn hiervoor een paar keer licht aangeraakt. En 

afgezien van dat ze oud en jong zijn, verschillen ze in het begin van de film op meerdere manieren van 

elkaar.  

De oude man zit vol verhalen en mythen over de zee, over zeemeeuwen en over wat wel en wat niet 

geluk en ongeluk brengt. Terwijl de jonge man een stille, nuchtere man is. Zo gezegd niet onder de 

indruk of bang van alles wat zijn metgezel hem vertelt. Zoals de zeemeeuwen die je niet kwaad moet 

doen, waardoor hij misschien juist gefrustereerd raakt van de beesten. En over zeemeerminnen; 

vrouwelijk schoon waar hij naar verlangt, maar ook het dierlijke waar hij voor waarschuwt.  

Hij komt van een baan in het bos, van grote gebieden vol bomen en vaste aarde, terwijl de oude man 

met heimwee terugblikt naar zijn tijd op zee. De oude man is niet netjes, met zijn snurken en boeren en 

scheten en de ergernis bij de jonger man hoopt zich langzaam op. En misschien nog wel het 

belangrijkste: er is een duidelijke hiërarchie aanwezig. De oude, ervaren man boven de jongere en 



‘nieuwe’ man. Dat gaat gepaard met macht, die de oude man met beide handen aangrijpt. Taken en 

norsheid over dat de jonge man die niet goed uitvoert, laten spanning tussen de twee karakters langzaam 

oplopen.   

 

Maar terloops veranderen die verhoudingen, heel langzaam. De twee mannen beginnen hun ‘avontuur’ 

met wederzijds wantrouwen, vooral vanuit de jonge man. Dat verandert op gegeven moment in 

berusting, de nacht voordat de boot ze weer komt halen. Misschien vooral door dat feit, dat het bijna 

voorbij is.  

Maar als die boot niet komt en ze nog een veel langere periode vast komen te zitten, gaat alles van kwaad 

naar erger en veranderen hun verhoudingen dramatisch. Dat wordt misschien wel het best 

gesymboliseerd met de kraan voor water, waarvan de inhoud snel van helder naar donker en zwart gaat. 

De noodvoorraad proviand bestaat uit drank, iets waar de jongere man voorheen niet veel van moest 

hebben. De drank schept een hoop vertroebeling en verdiept de waanzin waar hij in getrokken wordt. 

Die begint bij de oude man, met spelletjes en zingen en het omdraaien van wie wie is, wat waar is en 

hoe dingen zijn gebeurt. Samen met de sterke verhalen kan de jonge man geen weerstand bieden en 

groeit de woede en dierlijkheid gestaag.  

Het moment waarop de dierlijkheid het meest dichtbij komt, is het punt waarop de hiërarchische rollen 

volledig zijn omgedraaid. Als de oude man moet blaffen en als een hond uiteindelijk in zijn eigen graf 

moet gaan liggen.  

Ook door de onthulling van hun ware namen lijken de mannen meer op elkaar te gaan lijken. Thomas 

en Thomas (Tommy) blijken ze te heten. Daarvoor nam de jonge man een andere naam aan, Ephraim 

Winslow. Een naam van een man waardoor hij schuldgevoelens met zich mee draagt. Die 

schuldgevoelens komen terug in beelden, in wat misschien wel en misschien niet dromen zijn. Voordat 

hij openheid geeft naar de oude man toe over zijn geheim, houdt hij het voor zichzelf.  

Terwijl hij de geheimen van de oude man juist wil ontrafelen. Wat is er met de vorige vuurtorenwachter 

gebeurd die met hem werkte? En wat houdt hij verborgen in het boek en in het kastje, waarvan de sleutels 

nooit ergens zomaar rondslingeren? 

 

In een huis met krakende vloeren en oude meubels, met donkere nissen en hoeken speelt dit alles zich 

af. Een huis dat gaandeweg van sober onderhouden naar een blank staande schuur gaat, met gaten in het 

dak waar de regen doorheen komt en overal kapotte en omgegooide meubels en spullen. Op een eiland 

waar de elementen vrij spel lijken te hebben, zou dit het veiligste plekje moeten zijn. Ergens waar je bij 

slecht weer naar terug kunt gaan. Maar niets is minder waar. De waanzin is daar op zijn sterkst, door de 

mannen die erin wonen. Want de waanzin woont in mensen. Hun haat-liefde relatie brengt het binnen. 

Net als dronken gezang, hoge blijdschap en diepe woede, uitzichtloze waanzin. 

 


