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We ontmoeten Duncan Jones, geboren Duncan Zowie Haywood Jones,
fris geschoren en goedgemutst in Vlissingen, tijdens Film by the Sea,
waar Jones’ film Moon onlangs de Nederlandse première beleefde. De
38-jarige Brit vloog voor één dag op en neer vanuit Amerika en toon-
de geen spoor van een jetlag of verveling. Sterker nog:
hij was maar wát blij op tournee te kunnen met zijn kind:
‘Het heeft me na mij afstuderen aan de filmacademie tien
jaar gekost, maar ik weet dat ik deze film helemaal aan
mezelf te danken heb.’

Moon speelt zich af in de nabije toekomst en de oplossing
voor onze energiecrisis ligt op de maan. Slechts één man
is er voor nodig om die nieuwe energie, Helium-3, aldaar
te ‘oogsten’ en naar aarde te zenden voor direct gebruik.
Sam Bell heeft een 3-jarig contract om die taak te klaren,
Gerty, een sprekende computerrobot, assisteert en loodst
hem mentaal door die periode heen.Tot Sams genoegen
zit zijn termijn er bijna op en kan hij binnenkort zijn
vrouw en kind op aarde weer in de armen sluiten. Maar
vlak voor zijn terugreis krijgt hij echter een ongeluk en
wordt hij gered door... iemand die verdacht veel op hem-
zelf lijkt. Inderdaad, what the f*** is hier aan de hand?!
Terwijl de twee op zoek gaan naar het hoe en waarom,
wordt het menselijk aspect en de relatie tussen mens en
technologie behandeld.Wat doet zo’n periode van iso-
latie met een mens? Eigenlijk is deze doordachte aanpak
niet zo gek, als je bedenkt dat Jones in Amerika filosofie
studeerde en afstudeerde met zijn proefschrift How to Kill
Your Computer Friend:An Investigation of the Mind/Body Problem and How
It Relates to the Hypothetical Creation of a Thinking Machine. Filosofie is,
tezamen met science fiction en films zijn grote passie.‘Mijn focus lag bij
het toepassen van morele waarden en regels op intelligente machinerie.
Voor de film zocht ik een manier om mijn filosofische interesse met die
van science fiction te mixen. Dat is ook deels gebeurd. Echter, mijn
proefschrift ging puur over ethiek en denkende machines – mag je die
gewoon uitzetten? –, de film vooral over de mens.’Toch nodigde een
hotshot van de NASA Jones uit om zijn film voor een groep weten-
schappers te tonen en met hen in gesprek te gaan over
de techniek.‘Dat was zo leuk! Het publiek raakte in
een verhitte discussie over Helium-3 en bouwen op
de maan. Er zijn zoveel opmerkelijke dingen waar
men op dit moment aan werkt, op het gebied van
ruimteprogramma’s en met ‘groene’ wetenschap.’

Toch begon dit filmproject niet met wijsbegeerte of
ruimtewetenschappen, maar bij een ontmoeting met
acteur SAM ROCKWELL (Confessions of a Dangerous
Mind, 2002). Jones wilde hem vragen voor een ander
project, maar Rockwell bedankte voor die rol in
kwestie. Jones liet niet los; hij wilde per se met de ac-
teur werken. Zodoende ging hij met hem in gesprek
over wat hen beide interesseerde. Beide heren bleken
warm te lopen voor science fiction films van eind
jaren 70, begin jaren 80.‘Films als Outland (1981) met
SEAN CONNERY, Silent Running (1972) met
BRUCE DERN en RIDLEY SCOTT’s eerste Alien-
film uit 1979. Over arbeiders in de ruimte. ‘Ik vind
die films zo geweldig omdat ze character-driven zijn en
schijnbaar toevallig in het science fiction-genre.’
Leuke bijkomstigheid is Jones’ idee over hoe zo’n film eruit moest zien.
Misschien wel dankzij zijn brede achtergrond in commercials en wer-
ken met hybride life action en special effects besteedde hij daar veel
aandacht aan. De set en het production design moesten bewerkstelligen
‘dat je een verloren film uit die periode denkt te zien.’ Retro as hell dus.
Het ruimtestation oogt exact zoals we tientallen jaren geleden dachten
dat een ruimtestation er behoorde uit te zien.Alles in de bunker is wit,
abgeeckt (organisch van vorm) en gekmakend steriel. En met Gerty,
zo’n griezelig sprekende computer die je direct doet denken aan HAL
9000 uit STANLEY KUBRICK’s 2001:A Space Odyssey. ’t Ziet er alle-
maal prachtig uit, hoewel Jones slechts vijf miljoen tot zijn beschikking
had. Peanuts in filmland. Die zalvende stem van Gerty werd overigens
ingesproken door KEVIN SPACEY. ‘Door zijn timbre wisten we dat
het publiek al helemaal een soort HAL zou herkennen. En doen alsof
HAL niet bestaan heeft, is natuurlijk belachelijk. Daarom hebben we
lekker gespeeld met de verwachtingen van het publiek.’

Hoewel Duncan Jones met zijn 38 jaar beslist een zelf-
standig handelend mens genoemd kan worden, kun je
geen artikel openslaan zonder dat zijn vader en diens
werk meegenomen worden. En het is natuurlijk ook wel
voor de hand liggend en leuk om te tonen dat Bowie’s
wereldberoemde song Space Oddity raakvlakken heeft met
Moon:‘Ground control to Major Tom/Take your protein
pills and put your helmet on/Ground control to Major
Tom/Commencing countdown, engines on/Check igni-

tion and may gods love be with you’ (fragment uit de songtekst, 1969).
David Robert Hayward-Jones, beter bekend als DAVID BOWIE, met
alter ego’s als ZIGGY STARDUST en THE THIN WHITE DUKE,
drukte met zijn wisselende mix van innovatieve, intellectuele glamrock
en soul zijn stempel op de westerse cultuur. Een ware trendsetter. En een
leuke vader, volgens Duncan, die zijn liefde voor science fiction en films
naar eigen zeggen, niet van een vreemde heeft. Zijn vader las hem graag
ruimteverhalen voor en nam hem mee naar filmsets. Bowie was naast
rockster zoals bekend tevens acteur, in films als The Man Who Fell To

Earth (1976), Labyrinth (1986) en Basquiat (1996).

Al vroeg raakte de naar eigen zeggen ‘nerdy’ Duncan
verslingerd aan computergames die in zijn jeugd in op-
komst waren. En waarschijnlijk was hij een van de wei-
nige lucky kids die met een puike Sony U-matic video
Star Wars thuis kon bekijken. En opgroeien in Londen,
Berlijn en Vevey, Zwitserland mogen we wel voordelen
noemen van een rockster als vader. Zijn ouders scheidden
echter al in 1980, toen Duncan negen jaar was. Bowie
kreeg de voogdij, Duncan bezocht moeders in de va-
kanties. Al snel werd Duncan, als kind ook wel Zowie
genoemd, naar een prestigieuze kostschool in Schotland
gestuurd. Hij bleek vlot te leren, dus een universitaire
studie was een logische stap. Niks geen met drank en
drugs overladen party’s in exclusieve tenten zoals rock
royalty-kids van THE STONES, ROD STEWART en de
OSBOURNES, maar steevast met de neus in de boeken.
Want:‘Ik heb altijd gezocht naar een manier om carrière
te maken, gebaseerd op mijn eigen verdiensten.’ Na zijn
studie filosofie besloot de Bowie-telg alsnog naar een van
zijn eerste liefdes terug te keren: de film. In Londen stu-

deerde hij af als regisseur, waarna hij aan de slag ging als reclamemaker.
Zo maakte hij furore met de regie van de fcuk-campagne, van mode-
merk French Connection, dat met twee zoenende meisjes vele klachten
bij de Reclame Code Commissie oogstte. Een film maken stond al die
tijd hoog op zijn verlanglijstje. Nog steeds, want na Moon staan de vol-
gende science fiction films al in de planning.Anno 2009 is hij nog ‘de
zoon van’, maar ‘ik wil hard werken aan mijn film-cv, dat straks hopelijk
een eigen bestaansrecht krijgt. Zou het niet leuk zijn als mensen straks
spreken over de vader van regisseur Duncan Jones?’
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Omdat Jones een grootgebruiker van berichtenservices als MSN,Twitter
en SMS is, wilde hij per se smiley’s verwerken in de communicatie van
Gerty. Steeds als Gerty iets zegt, kan Sam aan Gerty’s smiley’s zien wat
de intentie van de computer is.‘Het gebruik van emoticons is inmiddels
onderdeel van de tekstuele inhoud van onze vocabulaire. De lachende
smiley, de knipoog; iedereen weet wat je ermee wilt zeggen.’ Het resul-
taat is hedendaags en futuristisch tegelijk. ‘Een leuke bijkomstigheid is
de referentie naar oldschool,‘Don’t worry be happy’ acid-T-shirts. Da’s
ook nog eens super retro.’ De producers zagen Jones’ bijna knullig ogen-

de smiley’s niet zitten, maar de filmmaker hield voet bij stuk. Niet alleen
vanwege de looks, maar ook omdat hij dacht dat het ontwikkelen van
zo’n communicatiesysteem logisch zou zijn voor zo’n bedrijf dat deze
robotcomputer bedacht.‘Belerend, simpel en eenduidig, zodat zeker was
dat Sam Gerty zou begrijpen.’ Jones koos bewust niet voor de honder-
den smiley’s die inmiddels op internet rouleren, maar voor slechts enkele
basisemoties voor het overbrengen van slecht en goed nieuws, verdriet
of plezier.

Net zoals Sam Bell alleen werkt, moest ook acteur Sam Rockwell solo
aan de slag. Da’s voor een acteur en zijn regisseur geen gemakkelijke
opgave.‘Met mijn achtergrond in reclamefilms en korte films had ik wel
eerder met acteurs gewerkt, maar het maken van een speelfilm met een
acteur van Sams kaliber was een compleet nieuwe ervaring voor me.
Ontzettend spannend! Gelukkig had ik een ervaren producer die een
week extra budgetteerde vóór de opnames, zodat Sam en ik tijd hadden
om zijn spel te bespreken en repeteren.Tegen de tijd dat we op de set
stonden, wisten we precies hoe we het aan gingen pakken en kon ik me
met de technische aspecten bezighouden, wat op zichzelf ook al een
uitdaging was.’

EEN WERELDBEROEMDE VADER; VLOEK OF
VOORDEEL? DUNCAN JONES, DIE DE GEBOORTE-

NAAM VAN ZIJN BEROEMDE VADER AANNAM,
VINDT HET GEEN VAN BEIDE. DAT DAVID BOWIE

ZIJN PA IS, WIL NIET ZEGGEN DAT HIJ Z’N HANDJE
HEEFT OPGEHOUDEN. NEE, DEZE AMBITIEUZE

FILMMAKER IS EEN MAN MET EEN MISSIE:
‘HOPELIJK SPREKEN MENSEN OOIT OVER DE

VADER VAN REGISSEUR DUNCAN JONES.’
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