
Chill, the road to David’s Gelato is een documentaire. Een beslissende overeenkomst met de ‘
gewone’ documentaire is, dat de film bovenal verhalend is. Chill, the road to David’s Gelato is 
een van wat gangbaar is afwijkende documentaire, doordat deze trekken heeft van de arthouse 
film en persoonlijk is. Het is door zijn vorm dat die trekken van de arthouse film er zijn, dat 
demonstreren de beeldvoering en de montage. – In filmische mengvormen ben ik sterk 
geïnteresseerd, zoals mijn eerder gemaakte films laten zien. – Persoonlijk is de film doordat ik, 
de regisseur, en David, de hoofdpersoon, familie zijn. Dit persoonlijke komt tot uitdrukking doordat 
ik als filmmaker die David steeds registreert en soms met hem spreek een enkele keer zichtbaar 
ben en spreekt voorts uit de toon van de documentaire. 
 Karakteristiek voor de productie van Chill, the road to David’s Gelato waren bovenal twee 
zaken. Ten eerste werd begonnen met filmen zonder dat ook maar duidelijk was hoe de 
ontwikkeling zou gaan verlopen die tot onderwerp van de documentaire was genomen. Al filmend 
diende dus voorzichtig, aftastend te werk worden gegaan. Dat is te proeven in het eindresultaat. 
Ten tweede werd het filmen ‘klein’ gehouden, als het ware: in de familiesfeer gehouden. Ik filmde 
alleen, zonder crew; ik nam de camera ter hand – terwijl ook David als hoofdpersoon een enkele 
keer de camera voerde – en nam zelf het geluid op. De montage werd vooral door Katarina Turler 
gedaan, die een ruime ervaring heeft in het monteren van juist arthouse films waaronder prijs-
winnende films als A Strange Love Affair with Ego [IDFA 2016 ] en De regels van Matthijs, 2012]. 
Chill, the road to David’s Gelato laat David zien die, zoals zovelen vandaag, een behoorlijke 
opleiding achter de rug heeft; die, zoals tal van anderen vandaag, met inzet, optimisme en 
gevoel voor samenwerking met anderen een eigen bedrijf probeert op te starten. De film brengt 
echter in beeld hoe speciaal David – met de voor hem karakteristieke beminnelijkheid, vrolijkheid 
en doortastendheid – deze opgave probeert te vervullen. Een welomschreven ‘boodschap’ drukt 
de film niet uit. 

Door Davids bezigzijn met voldoende rijkdom te filmen wordt de kijker uitgedaagd en in staat 
gesteld om zich een eigen mening te vormen. 
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