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LOGLINE 

Sana Valiulina onderzoekt het verleden van haar stille, ondoorgrondelijke vader, die tien jaar in een 

stafkamp van Stalin heeft gezeten. Met intieme brieven, dagboeken en unieke kleurbeelden uit de 

oorlog wordt een zowel een persoonlijk als een universeel verhaal verteld, dat nog steeds diepe 

sporen achterlaat. 

 

SYNOPSIS 

De vader van schrijfster Sana Valiulina sprak niet over zijn verleden. Sana en haar zus Dinar wisten 

dat hij na de Tweede Wereldoorlog in een strafkamp had gezeten, maar niet hoe hij daar terecht 

was gekomen. Na zijn dood gaat Sana op zoek naar de zwarte gaten in zijn leven om de 

ontoegankelijke vader uit haar jeugd te begrijpen.  

  

Zoals Aliona van der Horst in de met een Gouden Kalf bekroonde film Liefde is aardappelen (2017) 

het Russische verleden toonde aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis, zo gebruikt ze 

in Turn Your Body to the Sun de persoonlijke zoektocht van de Nederlands-Russische schrijfster 

Sana Valiulina als uitgangspunt voor een indringende en ontroerende historische verkenning. 

Sana’s vader behoorde tot de vijf miljoen Russische krijgsgevangenen van de nazi’s. Het merendeel 

stierf tijdens hun gevangenschap door honger; de overlevenden werden na terugkomst door Stalin 

als verraders beschouwd en naar de Goelag-strafkampen gestuurd. Het is een van de grootste 

tragedies van de Tweede Wereldoorlog, waarin ook Churchill en Roosevelt een dubieuze rol hebben 

gespeeld. De tien zware, koude kampjaren wist Sana’s vader mede te overleven dankzij de 

briefwisseling met een onbekend meisje uit Estland.  

  

Indrukwekkende oude kleurbeelden geven de film vorm, tezamen met dagboekfragmenten, 

liefdesbrieven, foto’s en tekeningen. Deze – vaak voor het eerst getoonde – archiefbeelden zijn 

door de filmmaker bewerkt: dit procedé van opnieuw toe-eigenen (re-appropriation) van besmet, 

ontmenselijkt materiaal geeft de beelden een nieuwe betekenis. De naamloze mannen worden uit 

de vergetelheid gehaald en met compassie en menselijkheid getoond. Door de ogen van Sana 

zoeken we naar haar vader en daarmee naar de miljoenen soldaten die zijn uitgewist uit het 

narratief van de geschiedenis. Na zestig jaar doorbreekt de film zacht maar ferm het stilzwijgen. 
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http://www.alionavanderhorst.com/about
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ALIONA VAN DER HORST | REGISSEUR 
Aliona van der Horst (geboren in Rusland, opgegroeid in Nederland) heeft in de 20 jaar dat ze films 

maakt meerdere internationale prijzen gewonnen voor haar films, die vertoond werden op 

filmfestivals over de hele wereld. Door haar persoonlijke, poëtische en filmische visie zijn haar films 

diep meeslepend en ontroerend. Haar laatste film, Liefde is aardappelen, een first-person 

documentaire die gaat over het post-geheugen in hedendaags Rusland, won meerdere prijzen, 

waaronder de Gouden Kalf voor Beste Lange Documentaire in 2018. Haar film Boris Ryzhy won de 

IDFA 2008 Mid Length Competitie.  Twee van haar andere films, Water Children en Na de lente van 

'68, zijn first-person docu’s. Haar films draaien om de vraag hoe het leven van gewone mensen 

wordt gevormd door grote historische gebeurtenissen. Door in te zoomen op een zeer intiem 

niveau vertelt ze een universeel verhaal. Het meeste van haar werk gaat over Rusland, een land 

waarmee ze een haat-liefde verhouding heeft. Retrospectieven van haar werk werden gehouden 

in Barcelona, Kiev en Belgrado. Ze is lid van de Documentary Branch van AMPAS (Academy of 

Motion Pictures Arts and Sciences/Oscars). 

 

ILJA ROOMANS | DOCMAKERS | PRODUCENT 

Docmakers is een collectief van documentairemakers geleid door producent Ilja Roomans. We 

houden van films die een lange adem nodig hebben, maar ook van onverwachte bijzondere of 

urgente initiatieven die een flexibele aanpak behoeven. Producent Ilja Roomans heeft 20 jaar 

ervaring met het produceren van zowel Nederlandse producties als internationale coproducties. 

Recent werk en in productie: De Achtste Dag van Yan Ting Yuen en Robert Kosters, Hart van de 

Democratie van Suzanne Raes, Crazy Days van Sanne Rovers, Justice under Suspicion van Maria 

Ramos (in co-productie met Gebrueder Beetz Duitsland), A Parked Life van Peter Triest (in co-

productie met Savage Film België), Master of Light van Rosa Ruth Boesten (in samenwerking met 

One Story Up USA). 

www.docmakers.nl  

 

SANA VALIULINA | PROTAGONIST 

(Estland, 1964) groeide op in Tallinn in een gezin van niet-religieuze islamitische Tataren. Ze 

studeerde Noorse taal- en letterkunde in Moskou en verhuisde in 1989 naar Amsterdam. In 2000 

verscheen haar debuutroman Het Kruis, over het leven in een studentenflat in Moskou. In 2002 

volgde de novellebundel Vanuit nergens met liefde. Voor haar monumentale epos Didar en Faroek 

(2006), over WOII en de nasleep daarvan in de Sovjet-Unie werd ze genomineerd voor de Libris 

Literatuur Prijs. Dit liefdesverhaal over twee mensen die door oorlog en terreur van elkaar 

gescheiden worden maar elkaar uiteindelijk toch weer weten te vinden, is deels gebaseerd op haar 

eigen familiegeschiedenis. 

Meer recent publiceerde ze het veelgeprezen Kinderen van Brezjnev (2014) gevolgd door Winterse 

Buien: of ben ik wel geïntegreerd genoeg? (2016) en Root and Branch (2021) waarin ze de sporen 

van haar vader volgde. 
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DIRECTOR’S NOTE 

ALIONA VAN DER HORST 

Ik ben ervan overtuigd dat de onverwerkte geschiedenis van Rusland zijn heden sterk bepaalt. Mijn 

vorige film, Liefde is Aardappelen, ging over de onmenselijke omgang van Stalin met de boeren en 

de intergenerationele trauma’s van mijn boerenfamilie die er het gevolg van zijn. In deze film neem 

ik een ander deel van de Russische geschiedenis onder de loep: het lot van de krijgsgevangenen, 

maar altijd met de vraag op de achtergrond hoe de geschiedenis het heden beïnvloedt.  

Sana Valiulina, de hoofdpersoon van deze film, heeft een vader die een onmogelijk lot heeft moeten 

dragen. Een lot waar hij tijdens zijn leven altijd over zweeg. Hij zweeg omdat zulke overweldigende, 

traumatische ervaringen zich moeilijk onder woorden laten brengen. Hij zweeg ook omdat de 

mentale terreur van de Sovjet-Unie hem geen kans gaf zich uit te spreken. In het narratief van de 

Grote Vaderlandse Oorlog was en is nog steeds geen plek voor de ontluisterende, 

huiveringwekkende ervaring van oorlog en strafkamp van de gewone man.  

Ja, die Tweede Wereldoorlog. Al zo lang is deze oorlog een ijkpunt in het leven van ons, Europeanen. 

Je zou denken dat alle verhalen al verteld zijn. Maar steeds opnieuw komen er nieuwe verhalen bij. 

En waar eerst de verhalen over goed en kwaad de boventoon voerden, is er in de nieuwe verhalen 

steeds meer plek voor nuance, grijstinten, onmogelijke keuzes en ongemakkelijke waarheden. Ook 

dit verhaal is zo’n verhaal.  

Werken met en bewerken van archieffilms.  

De meeste filmbeelden van de Sovjet-krijgsgevangenen zijn gemaakt door de Nazi’s en dienden een 

propagandistisch doel. De cameraploegen trokken juichend naar Moskou en filmden de 

‘Untermenschen’. Als een archeoloog heb ik de archiefbeelden opgegraven en bekeek ik ze van alle 

kanten: ik vertraagde ze, zoomde op ze in, herhaalde ze. Ik keek naar de mannen die zeventig jaar 

geleden de filmlens inkeken en nu naar mij terugkeken. Ik zag hun oogopslag en probeerde de 

emoties erin te lezen: was het schaamte, hoop, uitputting, nieuwsgierigheid? En in hun blikken zag 

ik de blik van Sana’s vader Sandar weerspiegeld. Zo veranderde de betekenis van het ‘vijandelijke’ 

materiaal. Ik vind het belangrijk dat de beelden een openheid houden. Ik ga als filmmaker niet 

vertellen wat je er precies in moet zien, het zijn geen illustraties bij een verhaal. Het narratief blijft 

open, je moet zelf werk verrichten, interpreteren. Maar vooral: bevragen, zoals ik ook de beelden 

bleef en elke keer opnieuw blijf bevragen. In de film zegt Sana: “Mijn vader zit in alle gezichten”. 

Het is die massale ervaring waar alle individualiteit wordt uitwist. Alleen de basale emoties van 

honger, angst en pijn blijven over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keuzes in de archiefbeelden 

Beeldresearcher Gerard Nijssen heeft archiefmateriaal gezocht van de Tweede Wereldoorlog: 

gevechten in Wit-Rusland, beelden van de Duitse filtratiekampen met Russische krijgsgevangenen, 

D-Day in Normandië. Dat was lastig omdat ik voorbij de ‘nieuwsbeelden’ wilde komen en zocht naar 

materiaal dat meer lengte en een bepaalde poëtische kwaliteit had. Toen hij 16mm amateur-

kleurbeelden vond van de achterhoede in Wit-Rusland met eindeloze stromen Russische 

krijgsgevangenen, zag ik opeens een andere oorlog. Een oorlog die veel dichterbij kwam, maar ook 

een oorlog van achter het front, met paarden in plaats van tanks en onbewaakte, niet geregisseerde 

opnames. Sommige beelden van de krijgsgevangenen doen bijna middeleeuws aan, net als de 

brandende dorpen in Wit-Rusland, precies het gebied waar de vader van Sana doorheen is 

getrokken als soldaat en daarna als krijgsgevangene. Het is van een fantasmagorische horror. Ik sta 

er versteld van hoe sterk kleur, met zijn schilderachtige abstractie, werkt op de emotionele 

perceptie. De andere beelden zijn ingekleurd door een algoritme, om de emotionele perceptie door 

de film heen te voeren. Daarbij ging het in de kleurstellingen niet om realisme, maar om een toon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Russische archiefonderzoeker Marina Drozdova vond schaarse beelden van goelagkampen in de 

Sovjet-Unie. Het waren oorspronkelijk propagandafilms om het Sovjetvolk te tonen hoe de 

‘misdadigers’ er heropgevoed werden tot brave Sovjetburgers. Maar door de beelden te herhalen 

krijgt een kort shot van mannen die boomwortels omrollen een metaforische lading: het is 

Sisyfusarbeid, een zware en nooit eindigende taak. Ook vond ze de beelden van de naakte soldaten 

die een rivier moeten oversteken. Hun naaktheid trof me, ze werden weer mensen en geen 

kanonnenvlees in een uniform. Want oorlog is niet zozeer schieten op elkaar, als eindeloos veel te 

zwaar materieel slepen door onherbergzaam land, wachten, lopen, slapen.  

Op dit moment leven er vele miljoenen nazaten van deze vijf miljoen krijgsgevangenen. Deze 

kinderen en kleinkinderen hadden vaders en opa’s die, als ze al niet gestorven waren, hun leven 

moesten voortleven vol opgekropte woede, schaamte en met het stempel “schuld”. In 2015 is in 

Duitsland financiële compensatie verleend aan de nog levende krijgsgevangenen en gelukkig zijn er 

de laatste jaren in Europa plaatselijke monumenten voor hen opgericht. En een deel van de 

krijgsgevangenen is in de jaren tien gerehabiliteerd in Rusland. Maar veel van de vermoorde 

krijgsgevangenen zijn nooit teruggevonden, hebben geen namen, laat staan een monument in 

Rusland. Zij hebben één ding nodig: erkenning.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografie regisseur  

Ik ben geboren in Moskou en opgegroeid in Nederland, als kind van een Russische moeder en een 

Nederlandse vader. Mijn ouders werden door de Koude Oorlog vijf jaar van elkaar gescheiden en 

schreven elkaar in die tijd honderden liefdesbrieven. In die film die ik erover maakte, ‘Na de lente 

van ‘68’, onderzocht ik voor het eerst het thema dat in mijn andere films steeds in andere gedaantes 

zou opduiken: hoe gewone mensen gevormd en verwond worden door de raderen van de 

wereldpolitiek. Door in te zoomen op het persoonlijke wordt het universele zichtbaar.  

In 1988 kwam Gorbatsjov aan de macht en dat vreemde land uit mijn jeugd opende zich voor de 

wereld. En voor mij, als 18-jarige studente Russische literatuur. De Berlijnse Muur viel. Ik tolkte voor 

Russische zakenmensen en een keer voor Gorbatsjov en zijn vrouw Raisa. Daarna ging ik naar de 

filmacademie en studeerde in 1997 af met een film over het misbruik van de psychiatrie voor 

politieke doeleinden in Oekraïne. Een hoofdpersoon uit de film vertelt mij over zijn vader, die een 

van de miljoenen krijgsgevangenen was die in de oorlog door de Nazi’s in enorme kuilen omringd 

met prikkeldraad werden doodgehongerd. Dat gruwelbeeld is mij altijd bijgebleven. Zo leidde de 

ene film tot de andere, als schakels in een ketting.  

Vele jaren later ontmoette ik Sana Valiulina, in het dagelijks leven een gelauwerd schrijfster van 

romans en non-fictie. Ik bewonderde haar boeken, haar ongeëvenaarde taalgevoel en 

verbeeldingskracht. Net als ik woont ze in Amsterdam. Zij vertelde me over haar wens om dieper in 

de geschiedenis van de krijgsgevangenen te duiken en haar vader te leren kennen voordat hij haar 

vader werd. Sana’s thematiek resoneert met de mijne: ouders, door het lot gescheiden, die elkaar 

brieven schrijven, het Rusland van nu dat wij zien worstelen met de erfenis van een wrede eeuw. 

Ik vroeg of ik mee mocht op haar tocht naar haar vader. Die tocht werd ook mijn tocht en 

resulteerde in deze film.  

.  
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Voor meer persinformatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

The Publicity Company 
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Voor foto’s/stills, trailer en persmap zie: www.filmdepot.nl 
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