
Pieter-Jan De Pue – je spreekt hem aan met de formule ‘PJ’ is de meest ‘gezond nieuwsgierige’ 
mens die ik ken. Wanneer je hem leert kennen, is de eerste indruk die van een hedendaagse 
ontdekkingsreiziger. Zijn klassieke voorgangers trokken naar alle uithoeken van de wereld om die te 
verbeteren en te beschaven naar Europees beeld en gelijkenis en er een profijt uit te halen. PJ trekt 
de wereld in om te leren, te bevragen en misschien te begrijpen. Marco Polo, Vasco da Gama en 
tenslotte Stanley trokken naar landen die we later ‘kolonies’ noemden zonder culturele missie. Religie 
en beschaving waren alibi’s. 

Afghanistan leerde hij kennen via het VRT Journaal. Het excellente commentaar van Jef Lambrecht 
(1948-2016) ligt aan de basis van zijn interesse voor dit mysterieuze land. Hij heeft Jef nog veel kunnen 
bevragen, hij zette PJ op weg. 

Zeshonderd vijftig duizend vierkante kilometer tussen Pakistan, Iran, Turkmenistan, Oezbekistan en 
China. Dertig miljoen Afghanen, voor 80% Soenieten en voor 19% Sjiieten. De helft spreekt Dari, een 
variant van het Farsi uit Iran en 35% spreekt Pashtu. Na pogingen van Engeland om Afghanistan te 
onderwerpen hebben eerst de Sovjet-Unie en daarna de Verenigde Staten (met bondgenoten) sinds 
een halve eeuw moeten vaststellen dat Afghanistan niet vatbaar is voor hedendaagse kolonisatie. 
Afghanen zijn een arm maar trots volk in een rijk, monumentaal mooi land. 

The Land of the Enlightened, Pieter-Jans docu-fictie ging in wereldpremière in 2016. Acht jaar heeft hij 
gewerkt aan de film die op het Sundance Festival in Salt Lake City bekroond wordt met de prijs voor 
Best Cinematography. Sinds 2016 is de film op vele buitenlandse festivals vertoond en kreeg hij talrijke 
internationale prijzen. In 2017 ontving Pieter-Jan De Pue de Vlaamse Cultuurprijs voor Film. 

Pieter-Jan De Pue studeerde in 2006 af in Brussel aan het RITS als filmmaker maar hij ontdekt 
Afghanistan als fotograaf. In ruil voor reis en verblijf fotografeert hij het land in opdracht van NGO’s. 
Tijdens die reizen rijpt het plan om een docu-fictie te maken. Tussen 2007 en 2015 ontstaaat The land 
of the Enlightened. Om dit project te realiseren zal hij gedurende meer dan acht jaar door Afghanistan 
reizen. Naast het onderzoek, de voorbereiding en de realisatie zal PJ gedurende heel de realisatie van 
de film blijven fotograferen. Zijn dagboeknotities en zijn foto’s portretteren mensen en landschappen. 
Een terugkerend commentaar is zijn immense bewondering voor het land, voor de indrukwekkende 
natuur en voor die vindingrijke kinderen, voor wie overleven een levenskunst werd.

Op geen enkel ogenblik zal PJ een politieke film maken. Hij oordeelt niet en veroordeelt nooit. Hij 
kiest geen kamp tenzij dat van zijn natuurlijke bondgenoten voor de film: enkele Afghaanse kinderen. 
Zij worden zijn vrienden die hun geheimen met PJ delen. Een kerkhof van Sovjet legervoertuigen 
is een nooit geziene speeltuin. De tienjarige die al één been verloor praat zacht met de mijn die hij 
openprutst omdat hij de nog bruikbare spingstof zal verkopen aan de ontginners van Lapiz Azuli 
mijnen. Via een verhaal dat zich ontspint tussen realiteit en verbeelding, tussen droom en daad van 
kleine smokkelsoldaten vertelt PJ ons het verhaal van zijn Afghaanse koning en de prinses aan wie hij 
het paleis in Kaboul beloofde. 

Afghanistan dat hij gedurende een decennium doorkruiste is een land zonder handleiding. Sommige 
plaatsen zijn bereikbaar te paard, andere enkel te voet of met helicopter. PJ registreert de diepe 
blikken van de Afghanen en de oneindigheid van hun landschap. Niets in deze reis, in deze foto’s, in 
deze film, was helemaal voorzien. Afghanistan is het land van de onvoorspelbaarheid. Het verhaal in 
de film is een fictie die de feiten begrijpelijker maakt. Elk beeld zweeft tussen fictie en realiteit. Zoals 
het dadaïstische beeld van de man met het paard en het bed met de opgerolde matras in het midden 
van nergens. Dit is geen geregiseerde compositie maar de foto van een rustplaats voor paard en ruiter 
ergens onderweg in Afghanistan.
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De foto’s en de film van PJ zijn ook een ode aan het geduld. Tijd is een essentiëel onderdeel van 
kwaliteit, zeker bij het ontstaan van deze beelden. Hulde aan producent Bart Van Langendonck die 
(… soms tandenknarsend …) de nieuwe vertraging aanvaardde en een zoveelste budgettaire afwijking 
‘begreep’. Tijdens het maken van de film was de afstand groot tussen de realiteit ‘op het terrein’ in 
Afghanistan en de interpretatie en kennis van de feiten door het productieteam in Zaventem. Bart Van 
Langendonck is nooit in Afghanistan geweest … omdat hij ‘de gevaren’ niet onder ogen wilde zien. 
Hij vreesde dat meer informatie hem had kunnen overtuigen om niet verder te gaan met het project 
wegens te grote risico’s voor de medewerkers. 

The Land of the Enlightened is ook het verhaal van een sterk team. Soundengineer Henk Rabau (….-
2017) heeft inde winter 2014 een cruciale rol gespeeld tijdens de laatste moeilijkste opnames in het 
Pamir gebergte. Dit is het belangrijkste deel van de film met de kinderen rond het hoofdpersonnage 
Gholam Nasir. Henk was meer dan een klankman. Zijn flexibiliteit, praktische intelligentie en empathie 
maakten dat hij de ideale camera assistent was die ook het script bijhield. Hij was ook op de hoogte 
van de meters film die per dag mochten worden gedraaid. Hij hield de voorraad voedsel voor mens 
en dier bij alsook de brandstof voor de land cruiser en de generator. Hij laadde de baterijen en 
herstelde technische defecten. Hij herschreef en herdacht ook met PJ het script als dit nodig bleek. 
Zonder Henk was de shoot in 2014 niet mogelijk geweest nadat het team door de Taliban in 2013 was 
overvallen. Daarom heeft PJ ook de Vlaamse Cultuurprijs voor Film aan Henk Rabau opgedragen.

De Afghaanse medewerkers verdienen een bijzondere vermelding. Wais Amiree was productieleider 
in Kabul en omstreken. Zijn kalmte en slimme aanpak in de onderhandelingen met de talrijke 
overheden hebben wonderen gedaan en het mogelijk gemaakt te filmen op gevoelige plaatsen. De 
assistenten Najib Sahil en Aman Mohammedi waren zeer trouwe bondgenoten. Camera assistent 
Quasim Housseini zat artistiek volledig op dezelfde golflengte. Hij zet zijn regiseurswerk vandaag in 
Afghanistan verder.

Bram Celis was de soundengineer tijdens de opnames met het Amerikaans leger in 2010. Met zijn 
humor en durf maakte hij de gevaarlijke momenten draaglijker en lichter. Geluidsman Boban Bajic 
Slobodan en camera assistent Brice Dujardin leverden een mooie bijdrage bij de opname in de Lapiz 
Azuli mijn. Gregoire Verbeke, regie assistent en goede vriend, was tijdens de twee laatste jaren van het 
productieproces het perfecte klankbord zowel in Afghanistan als tijdens de post productie in 2014 en 
2015. Hij heeft met de making of van de film ‘The Last Omelette’, een authentiek en oprecht document 
gemaakt  over de genese van de film. In 2015 werd het project afgesloten met een reis naar Pamir om 
de film voor de kinderen en de groep rond Gholam Nasir in het hooggebergte te tonen. Deze projectie 
was het sluitstuk van acht jaar Afghanistan.

PJ vertelt graag over de sloten thee die hij dronk met de dorpsoversten. In dit zeer gefeodaliseerde 
land moet je respect tonen voor alle kleine heersers. Iedereen wil erkend worden en deze erkenning 
wordt op de eerste plaats uitgedrukt in tijd. Tijd als eenheid van respect. 

PJ leerde ik kennen via Wim Vandekeybus. Ik sprak hem net voor zijn tweede vertrek naar Afghanistan 
en beloofde een tentoonstelling bij deBuren in Brussel van de foto’s … die nog op dat ogenblik nog 
niet bestonden. PJ dwingt je tot vertrouwen. deBuren toonden de eerste beelden in 2008. In 2011 
reisden de foto’s naar de Stichting Biermans-Lapôtre in Parijs en in 2016 werden ze in Gallery C41 in 
Antwerpen getoond. 

De beelden van PJ of het nu film is of foto ontstaan door een traag proces. De landschappen met 
caravanen van mensen en dieren  uit de helicopter tonen de stilte van Afghanistan. Ondanks dertig 
miljoen Afghanen is het land vooral leeg. 
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De mensen en vooral de kinderen die PJ in beeld brengt zijn de tovenaars van het land. Zij zijn gehard 
door een grillig klimaat waarin zij overleven. De ‘acteurs’ die PJ voor zijn docu-fictie introduceert 
stonden voor het eerst voor een camera. Dat PJ op een geïmproviseerd doek hun film presenteerde 
in een exclusieve screening onder de Afghaanse hemel geeft de warme sfeer en het groot respect 
weer voor deze debutanten. The Land of the Enlightened is daarom ook de film over een relatie tussen 
een zeer aandachtige Westerling die met veel zorg beelden registreert en blije Afghaanse volwassen 
kinderen die graag met aandacht en liefde bekeken worden.

Afghanistan is een ‘landbouwland’ met een zeer gespecialiseerde landbouw. Afghanistan is een 
‘conflictland’ met ingewikkelde geo-politieke belangen en een rijke nog te ontginnen ondergrond. PJ 
heeft met deze beelden getoond dat Afghanistan ook een land is met slimme mensen en uitzonderlijke 
talenten. De natuurkrachten zijn in Afghanistan de meest dominante. Maar de Afghanen dwingen 
bewondering af. De mannen, vrouwen en kinderen van dit land zijn met nieuwe rituelen op weg van de 
oudheid naar de moderniteit maar zij zullen zelf het ritme en snelheid bepalen van hun geschiedenis. 

Pieter-Jan De Pue geeft met deze foto’s en film een les hedendaagse diplomatie. Deze film en foto’s 
laten ons kijken naar het land met de knapste landschappen en mooiste hemels. Meekijken door de 
lens van Pieter-Jan De Pue is een voorrecht. Zijn lens leert ons meer zien en beter kijken. 

Dorian van der Brempt
5 december 2017
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