DraMAYAma is na de spraakmakende docu-fictie Dutch Cocaine Factory en de film Reformation
de derde creatie van Jeanette Groenendaal die draait om een altered state of mind. Voor
deze docu-trip volgde ze een time keeper uit Guatemala op zijn zoektocht naar zingeving
langs de Negen Tempels voor de Planeten in Zuid-India. De kijker krijgt geen ready-made
waarheid voorgeschoteld, maar een impressionistische beeldenreeks om haar of zijn eigen
pelgrimstocht te ervaren.
door JACQ. ALGRA

“Ik wil onderdrukte stemmen de ruimte geven en onze blik verruimen.”
Na een masteropleiding Advanced Research aan de University of the Arts in Amsterdam ontwikkelt
Jeanette Groenendaal (Amsterdam, 1964) een oeuvre met live performances, installaties op het snijvlak
van wetenschap en kunst, videoportretten en experimentele documentaires. Daarnaast verdiept ze zich
in astrologie: ze volgde diverse opleidingen, leidt sessies Astro-Magische Inwijding, schrijft columns en
organiseert onderzoeksreizen door Zuid-India.
Wat boeit je aan astrologie en wanneer is die fascinatie begonnen?
“Wat ik interessant vind aan astrologie is dat het een universele taal is, een taal die symbolen geeft aan
verschillende principes. Die principes kennen we allemaal, overal in de wereld. Als je naar een astrologisch
congres gaat, zijn daar moslims, christenen en atheïsten, Russen en Amerikanen, psychologen en tal van
andere wetenschappers. Ik wil de kennis over het zonnestelsel meenemen in mijn leven, iets wat mensen al
vierduizend jaar doen. Dat hoeft niets mystieks te zijn. Het is voor mij zowel een wiskundige oefening als een
soort meditatie om de beweging van de hemellichamen vierdimensionaal te visualiseren.”
“Ik denk dat die fascinatie is begonnen ten tijde van de eerste maanlanding, toen was ik vier jaar. Ik kan me
herinneren dat ik daar een ruimtelijke voorstelling van kon maken. Dat was voor mij de eerste opening naar
de ruimte en de sferen. Het was ook de eerste keer dat ik me ervan bewust werd dat de aarde een planeet
is die samen met andere planeten haar plaatsheeft in het zonnestelsel en dat het draairitme van de planeten
natuurwetten volgt. Die wetten vertalen is eigenlijk wat astrologie doet. De beelden van de landing op
de maan brachten een grote perspectiefverandering. Ik ging me ook voorstellen hoe het zou zijn als je
het zonnestelsel ziet vanaf Venus of Jupiter. Ik kreeg een heel andere blik op onze plek in het universum.
Daarna hoorde ik tijdens de natuurkundeles over atomen en het idee van worlds in worlds: in mijn stoelpoot
huist hetzelfde universum als in het zonnestelsel. Ik begon parallellen tussen micro- en macrowereld te
zien. Vervolgens ontdekte ik dat planeten in hun baan een klank maken. Dat vond ik echt heel inspirerend
vanwege de abstrahering van ruimte en tijd die het biedt.”

‘Dat de poort naar Zon zich mag openen. Dat de poort naar de Maan zich mag openen.
Laat de Hemel helder zijn op Aarde. Laat het helder zijn in de Ziel.
Opdat het Licht niet verduisterd wordt en we de tekens op ons Pad kunnen volgen.’
Ruim dertig jaar geleden was je voor het eerst in India. Omdat je astroloog bent kreeg je toegang tot
de Nava Graha in Tamil Nadu, waar doorgaans alleen hindoes komen. Dat eeuwenoude complex met
Vedische tempels voor elke planeet ben je de daaropvolgende jaren blijven bestuderen. Hoe heb je
het ontdekt en wanneer ontstond het plan voor een film?
“Mijn allereerste reis begon in Goa. Nadat ik daar een toerist zag sterven aan een overdosis drugs, ben
ik met de bus zo ver mogelijk er vandaan gegaan. Op een nacht stapte ik uit in het zuiden van India. Het
was volle maan en om mij heen waren mensen in witte en mensen in zwarte kleding. Toen bleek dat de
maan conjunct Saturnus stond en ze een ritueel uitvoerden: de mensen van Saturnus waren in het zwart, de
mensen van de maan in het wit. Wat ik zag was een cosmo-choreografie waarin het geloof in die planeten
wordt verbeeld. Jupiter doet er twaalf jaar over om rond de zon te bewegen. Dat wordt in India gevierd:
het is de Kumbh Mela. Als Jupiter twaalf keer twaalf rondjes heeft gemaakt heet dat de Maha Kumbh Mela.
Zo ontdekte ik daar toen dat de rituelen gebaseerd waren op de standen van de planeten. De rituelen kun
je niet zomaar lezen, je moet er astroloog voor zijn. Ik ben opgeleid als artistic researcher, maar ik voel me
ook een antropoloog.
Op een bepaald moment vond ik een prachtige plattegrond: dat was de pelgrimstocht door het zonnestelsel.
Die wilde ik ontdekken. Maar de tempels liggen in een totaal niet-toeristisch gebied, mensen spreken
weinig Engels en het is een doolhof van zandpaden. Het is echt een zoektocht om ze allemaal te vinden.
Bovendien moet je er ook precies op bepaalde dagen zijn: op maandag bij de Maantempel, dinsdag bij
Mars, woensdag Mercurius, donderdag Jupiter en op vrijdag bij de Venustempel. In de loop van jaren heb
ik ze allemaal kunnen bestuderen.”
“Gaandeweg bedacht ik: wat ik hier zie, dat moet de wereld weten want hier komt niemand. Dit moet voor
de wereld bewaard blijven. Hier wil ik een film over maken; hier kunnen alle astrologen, alle mensen wat van
leren. Wat we zien zijn geen ruïnes van tempels zoals in Griekenland, maar levende tempels. Je kunt er over
lezen in een boek dat door een of andere westerse wetenschapper is geschreven. Maar in een film kun je
ervaren hoe lokale, gewone mensen in het hier en nu planeten aanbidden.”

‘We zijn hier in de stad K’iche.
De stad werd platgebrand toen de
Spanjaarden kwamen.
Nog steeds komen de Maya’s hier.
Ze voeren rituelen uit om hun voorouders
te vereren. Nu roep ik mijn voorouders aan
om me naar de Tijd en Ruimte te
brengen waar ik de geheimen van het
universum kan zien.’

Zelf noem je DraMAYAma een ‘belevingsfilm’ waarin de kijker een pelgrimstocht ervaart door de
ogen van een bijzondere protagonist. Je wil de toeschouwer de wereld van een andere kant laten
zien en met een ander soort kennis in aanraking brengen. Waarom koos je voor het perspectief van
de guatemalteekse time keeper en healer Branly López Quémé?
“Hoe meer ik over het scenario nadacht, hoe meer ik besefte dat het not done was om alles te presenteren
vanuit het standpunt van mijzelf als westerse regisseur. Toen ben ik op zoek gegaan naar iemand die het
tempelcomplex voor het eerst zou zien en ontdekken. Iemand met het verlangen om er, net als ik, meer over
te weten te komen.
Branly López Quémé was uitgenodigd voor Age of Wonderland dat een aantal jaren geleden werd
georganiseerd door de Design Academy in Eindhoven. Het was een programma voor kunstenaars uit landen
die geleden hebben onder kolonialisatie. Zij kregen de kans om met behulp van adviseurs onderzoek te
doen naar verloren kennis. Een van zijn adviseurs, een Russische vrouwelijke wiskundige, vroeg mij om coadviseur te worden omdat ik een open en universele blik op astrologie heb. Zo leerde ik Branly kennen,
die op zoek was naar de kennis van de Maya. Na het einde van de Maya Kalender, in 2012, vroeg hij zich af
wie of wat de Maya daadwerkelijk zijn. In die tijd gingen allerlei westerse wetenschappers ineens schrijven
over de cultuur van de Maya’s. Ze zijn vijfhonderd jaar onderdrukt, waardoor enorm veel kennis verloren is
gegaan. Van de Spaanse kolonisator mochten ze hun eigen taal niet spreken, hun eigen kleding niet dragen;
veel Maya’s werden vermoord. De Maya’s moesten bekeerd worden; hun astrologische kennis werd betiteld
als primitief, pagan en hekserij en werd verboden kennis. Branly wilde zelf uitzoeken wat het betekent om
een Maya te zijn en de Kalender en complexe kosmologie begrijpen.”
“Op een bepaald moment voerde Branly een vuurritueel uit voor Moeder Aarde. Daarin herkende ik eenzelfde
soort opbouw als in de rituelen die ik in India bij de tempels voor de planeten had gezien. Toen vatte ik het
plan op om hem de rituelen daar zelf te laten ervaren, in plaats van dat ik hem er van alles over zou vertellen.
Het is namelijk geen kennis die vervat is in woorden, de kennis zit in betekenisvolle handelingen. De rituelen
in de tempels worden uitgevoerd met bloemen, honing, melk, goud of lood; ze zijn bedoeld om het een
naar het ander te laten transformeren. De fysieke ervaring ter plekke en vervolgens zelf vrij interpreteren wat
je meemaakt, daarvan wordt je wijzer. Laagje voor laagje, in een constante stroom.”

‘Rooted in a rootless path / Where does one begin again / Let’s come together and rediscover
/ Our ownness, our oneness / We’ll almost weightless / Draw a path in the sand / We’ll almost
freely / Find the depths that only we could know / We’ll be in a constant state of becoming.’
Met DramMAYAma heb je opnieuw een film gemaakt die zich niet voegt naar bekende formats. Je
filmt alles maar één keer en spreekt van ‘documentaire methode’. Vooraf maak je bepaalde keuzes,
ter plekke ben je aanwezig met de camera maar laat je alles vanzelf gebeuren. Waarom is het voor
jou belangrijk om alles zo naturel mogelijk in beeld te brengen?
“Ik wilde deze locaties in beeld brengen zoals ik ze ontdekt heb, daarom ging ik filmen. Ze vormen het
decor waartegen zich een persoonlijke pelgrimstocht afspeelt. Terwijl ik aan het filmen was werd er onder
het tempelcomplex olie ontdekt, onder de Venustempel is al geboord. In het gebied worden in hoog tempo
kerncentrales gebouwd en snelwegen aangelegd; de rituelen die ik heb gefilmd beginnen te verdwijnen.
Met mijn camera heb ik ze kunnen vastleggen.
De film gaat over de energie van die genius loci waardoor er bijzondere dingen kunnen gebeuren. In feite
probeer ik iets te filmen dat er niet is, iets in beeld te brengen dat an sich niet zichtbaar is. Het is een soort
magie; het kan ineens zo zijn dat alles samenvalt en je inzichten krijgt. Dat zijn de momenten waarop ik wacht.
Als dat met mij gebeurt als ik ze zie, probeer ik de beelden vervolgens zo te monteren dat hetzelfde bij het
publiek kan gebeuren. De structuur van de film loopt parallel aan het proces van een pelgrimstocht: het gaat
om een inzicht dat zich gaandeweg ontvouwt. Het resultaat kun je een creatieve documentaire noemen;
DraMAYAma is een hybride vorm. Ik ben een kunstenaar, geen purist. Ik stoor me niet aan rechtlijninge
indelingen. Voor mij zijn documentaire en fictie ook geen tegengestelde genres.”
“De beelden zijn voor een deel gemaakt met mijn smartphone op een gimbal. Daardoor sta ik niet tegenover
de mensen die ik film, maar tussen ze in. Ik heb geen crew om me heen en doordat ik veel heb gedanst, ben
ik een beweeglijke cameravrouw: ik draai, ren, lig en kruip. Hierdoor krijgt de toeschouwer het idee dat hij
daar zelf is, dat is wat ik wil. Branly begeleidt de kijker op haar of zijn eigen pelgrimstocht. Zij of hij is zichzelf
als het ware even kwijt - even niet de westerling, de rijke toerist of de wetenschapper. Al die verschillen zijn
tenietgedaan.
Wat ik wilde bereiken is een perspectiefverschuiving; ik ben op zoek een post-koloniale blik. De film draait
om meerstemmigheid. Ik laat heel veel verschillende mensen aan het woord, maar geen enkele westerling.
Er is geen wetenschapper die ons dingen uitlegt, er is geen autoriteit. In de film wordt gesproken,
gefluisterd, poëzie voorgedragen en gezongen. In allerlei non-native varianten van het Engels, in het Tamil
en in Yucateeks Maya. Sommige dingen blijven ook onbesproken; gendergrenzen worden overschreden,
er wordt gebeden, beelden van bloemen, bomen en dieren hebben een prominente plek. Dat is bewust
gedaan omdat ik het frame wil oprekken. Branly fungeert daarbij als onze gids: we zien alles door zijn ogen,
we horen zijn monologue interieur. Hij hoopt dat het leven van de Mayagemeenschappen in de toekomst
verbetert en denkt dat de film daaraan kan bijdragen. Dat is ook wat ik hoop; in die zin is DraMAYAma
een vorm van soft-actism. Het is gemaakt uit liefde voor de Maya’s, de Tamils, de energiestromen die
ons allemaal verbinden. Het team dat eraan heeft gewerkt is heel divers: vrouwen en mannen uit totaal
verschillende culturen. Het resultaat is niet een lineair verhaal dat ik vertel, maar een meanderende ervaring
van velen die met zoveel mogelijk mensen wordt gedeeld. Het is een reis langs verschillende levens, een
caleidoscopische ontdekkingsreis. Wat ik wil is de verbeelding voeden: onze blik verrijken en onze geest
verruimen.”
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