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Loes
regisseur
mijn jongens

op recept geboren

kan
ik dit
wel?

Dit is Ben Sombogaart

Ben Sombogaart (1947), regisseur van onder meer De tweeling en
Brideflight, is 70, maar stortte zich dit jaar als een jonge hond op
het maken van de speelfilm Rafaël. Zijn vader schreef op de
muur van zijn puberkamer: ik kan het want ik wil het! Als kind
haatte hij die tekst, maar het werd onbedoeld zijn mantra.
TEKST: MINOU OP DEN VELDE | BEELD: BRENDA VAN LEEUWEN
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‘Ik zie voortdurend kleine
dingetjes waarvan ik denk:
hé, dat moet anders’
GEWOON EEN MOEDER

“Dit schilderij van Miquel Segall
vind ik een leuk statement. Een relativerend portret van Beatrix. Hij zet
haar neer in al haar naaktheid,
zonder haar te onttronen. Als ik er
nuchter over nadenk, is het koningshuis een poppenkast, het is onzin.
Maar zoveel dingen zijn onzin, net
als religie. Als mensen daar steun
aan hebben, en het wordt eerlijk
gebruikt, vind ik dat prima.
Ik heb Beatrix ooit ontmoet bij de
première van Pluk van de Petteflet. Ik
vond het leuk dat ze plotseling, met
een glaasje wijn in haar handen, met
de acteurs kwam praten. Ik vroeg
haar of ze haar kinderen ook voorlas
uit Pluk, en dat deed ze inderdaad.
Het klinkt heel leuk, als iemand zegt:
dan ging ik de prinsjes voorlezen.
Haha. Er was niks koninklijks aan.
Ze was gewoon een moeder die
vertelde hoe ze haar kinderen naar
bed bracht.”

POTJES ORDENEN

“De meeste films draai ik in het buitenland. Mijn vrouw vindt het heerlijk als ik tweeënhalve maand weg
ben en zij de baas is. Want als ik
daarna weer thuis ben, bemoei ik me
overal mee. Ik ben echt gewend, dat
besef ik zelf niet helemaal, om overal
naar te kijken en alles te regelen. Ik
zie voortdurend kleine dingetjes
waarvan ik denk: hé, dat moet
anders. In de keuken hebben wij een
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mooie oude kast vol dingen die je
gebruikt bij het koken. Ik heb een
systeem waar de oosterse kruiden
moeten staan. Loes is daar minder
stringent in. Zodra ik thuiskom, doe
ik die kast open en begin die potjes
te ordenen. Dat is voor een ander
heel vervelend. Het gaat zo ver dat ik
voortdurend uit mijn ooghoeken zie
dat mijn vrouw naar me staat te
kijken van: oh, dat is hij nu ook al
aan het controleren.”

REGISSEUR
BEN SOMBOGAART
(1947)
maakte na zijn afstuderen aan de
Nederlandse Filmacademie in
Amsterdam documentaires en kinder
programma’s voor de VPRO en de Ikon.
In 1989 debuteerde hij als speelfilm
regisseur met Mijn vader woont in Rio.
Hij won een Gouden Kalf met Het
zakmes (1993) en Abeltje (1998). Hij
regisseerde ook De tweeling (2002),
Brideflight (2008) en De storm (2009).
Zijn nieuwe speelfilm Rafaël is nu te
zien in de bioscoop.

‘Mijn vader
schaamde zich
toen ik werd
teruggezet van
de hbs naar
de mulo’

EIKEL

ZE VOELDE ZICH OVERBODIG

“Ik heb een heleboel prijzen gekregen, maar
de dag dat ik de Cinekid Leeuw kreeg, voor
Het zakmes, zal ik niet gauw vergeten. Je trekt
leuk op met collega’s, maar er is natuurlijk altijd
lichtelijke jalousie de métier. Je werkt je uit
de naad voor zo’n film. Je stopt er vijf, zes jaar van
je leven in. Voor de televisieserie kregen we
de Kinderkast Prijs. Met de directeur van het
festival, toen echt een big shot in kinderfilmland,
liep ik naar die zaal. Toen verraadde die eikel
tegen mij dat ik ook die leeuw zou krijgen. Ik wist
dus dat ik gewonnen had! Ik zat tussen die twee
andere regisseurs in en het was zo afschuwelijk.
Ik nam die prijs in ontvangst en ik zag iedereen
denken: nou krijgt hij dat ook weer.”

“Dit portretje van mijn moeder vind
ik heel lief. Een ingekleurde zwartwitfoto. Typisch jaren 20, met dat
polkahaar. Mijn moeder was lief en
toegewijd, maar was erg op zichzelf.
Toen ze haar dochter verloor aan tbc,
in 1946, had ze geen zin meer in het
leven. Haar arts zei: je kunt toch
nieuwe maken? Zo werd ik op recept
geboren. Ik kwam op haar plaats,
maar voldeed niet aan hoe het netjes
moest. Naarmate ze ouder werd,
kwam het verdriet bij mijn moeder
steeds meer boven. Haar grote blauwe droeve ogen zie ik nog voor me.
Overal hingen portretten van mijn
zusje. Ze was er altijd. Elke zondag
gingen we naar Zorgvlied, de
begraafplaats. Ik heb het gevoel dat
mijn moeder nooit meer het geluk
gevonden heeft. Ik besefte dat pas
toen ik uit huis ging. Als ik thuiskwam zag ik plotseling een kwetsbare oudere vrouw, die alleen was. Mijn
vader was opgehouden met werken
en nam thuis de touwtjes in handen.
Mijn moeder kroop weg in haar hoekje achter de vogelkooi met de parkiet.
Ze voelde zich overbodig. Je bestaat
natuurlijk alleen maar doordat mensen je nodig hebben. Als dat soort
verantwoordelijkheden wegvallen,
valt ook de zin van het leven voor
veel mensen weg. Dat begrijp ik. Mijn
jongens en mijn vrouw zijn ontzettend belangrijk voor me, en ik kan
me niet voorstellen dat ik niet meer
werk. Dat voelt als een amputatie.”
EEN ECHTE KUNSTENAAR

“Deze smoking droeg ik bij de Oscaruitreiking, toen we waren genomineerd voor De tweeling. Ik noem het
mijn Dr. Mabuse pak, vanwege die
kraag. Ik pas het nog, maar draag
het zelden.
Het gevecht om de financiering van
een film rond te krijgen vind ik bijzonder. Je moet mensen overtuigen
van de noodzaak dat die film er
komt. Bij Kruistocht in spijkerbroek
hadden we coproducenten in België,

en er waren grote krantenbedrijven
en telecombedrijven bij betrokken.
Ik weet nog dat ik mee ging naar een
diner met financiers en aan de producent vroeg: wat moet ik aantrekken? Ga maar zo, zei hij, in je T-shirt.
Dat vinden ze interessant, dat is een
echte regisseur. Hij ging in een keurig pak. En ik moest in mijn spijkerjackje, in mijn dagelijkse kloffie,
aanschuiven tussen de keurige
heren. Want dat is wat zij willen
zien. Een kunstenaar.”
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LIEF JOCHIE

Dubbele afgang
“Mijn vader is een hele belangrijke
man voor mij geweest. Ik herinner
me dat ik samen met hem naar
Schiphol ging. Ik hoopte dat we een
rondvlucht gingen maken, maar we
maakten alleen een foto voor het
vliegtuigje. Haha. Vliegen was toch
te duur.
Mijn vader werkte op kantoor in de
postkamer. Hij was sociaal begaafd,
maar hij had geen echte opleiding.
Dat heeft hem altijd dwarsgezeten.
Zijn zoon móest succesvol worden.
Maar op de middelbare scholen,
meervoud ja, ging het rampzalig.
Verhaaltjes schrijven en hoorspelen
maken vond ik veel leuker.
Mijn vader schreef op de muur in
mijn kamertje: ik kan het want ik
wil het. Hij beloofde me een zeilboot
als ik zou overgaan. Dat werd een
dubbele afgang. Want ik ging niet
over en kreeg geen zeilboot. Elke
ochtend werd ik wakker en vervloekte die tekst op de muur. Je
wordt voortdurend geconfronteerd
met dat je niks bent.
Toen ik van de hbs werd teruggezet
naar de mulo, wilde mijn vader niet
dat ik dat tegen de familie vertelde.

102

Hij schaamde zich dat ik mislukt
was. Achteraf denk ik: wat stom van
zo’n man. Het heeft me best wat
energie gekost om daar, gedemotiveerd eigenlijk, op eigen wilskracht
uit te komen.
Ik weet nog dat mijn eerste grote
documentaire voor de IKON op
televisie kwam, over het Albert
Schweitzer hospitaal in Gabon. We
zaten met z’n vieren te kijken, mijn
vader, mijn moeder en mijn vrouw.
Het was bloedspannend om je eigen
film op televisie te zien. Het zweet
stond in mijn handen. De film was
afgelopen, en de titels kwamen
voorbij. Het eerste dat mijn vader zei
was: ‘Jouw naam stond er wel heel
klein op.’ Pfft, in plaats dat die man
zegt: wat een mooi verhaal, wat heb
je dat goed gedaan, krijg je dat te
horen!
Mijn werk heeft natuurlijk alles te
maken met dat rare gevecht wat ik
heb moeten leveren om te laten zien
wie ik was. Dat is altijd mijn drijfveer geweest. Daar gaan al mijn
films over. Op de set ben ik natuurlijk hartstikke belangrijk. Haha!
Dan zijn alle ogen gericht op Kwatta, zoals mijn moeder altijd zei.”

“Mijn vrouw Loes en ik zijn al dertig
jaar samen. Ik ben haar op een gekke
manier tegengekomen. Ze was oorspronkelijk de vrouw van een van
mijn beste vrienden. Ze hadden een
zoontje, dat ik al vanaf zijn geboorte
kende. Toen hij 7 was heeft zijn vader
een eind aan zijn leven gemaakt. Ik
was in die tijd getrouwd. We waren al
twaalf jaar samen, dat was een hele
leuke relatie. Maar ik voelde me verantwoordelijk voor dat lieve jochie,
en voor de vrouw die er plotseling
alleen voor stond. Langzaam maar
zeker ontstond er iets tussen ons. Zij
was ook nog eens een goede vriendin
van mijn vrouw. Dat werd een gecompliceerde situatie. Maar we zijn nog
steeds vrienden.
Die vriend stapte er uit met het
gevoel dat hij ze niet helemaal in het
niks achterliet, omdat ik er was. Dat
schreef hij in het briefje dat hij achterliet. Zo voelde ik het ook. Opeens
had ik een zoontje van 7 met wie ik al
jaren de beste maatjes was. Ik nam
een beetje de plek in van zijn vader.
Dat is volgens mij, en volgens hem
ook, goed gelukt.
Het was pittig om te zien dat iemand
van wie je houdt, het langzamerhand
niet meer haalt. Toen hij zelfmoord
had gepleegd, werd ik eerst heel
kwaad. Verdomme, wat een egoïstische actie. Daarna kwam er begrip.
Ik kende hem vanaf mijn 17de. Ik
begreep wel dat zijn leven voor hemzelf uitzichtloos was. Om hem heen
stapten mensen vrolijk verder in het
leven. Hij stond stil, terwijl hij een
begaafde jongen was. Later zie je
hoeveel impact het heeft op zijn
zoon. Een jochie van 7 begrijpt niet
waarom zijn vader plotseling is weggegaan. Als kind denk je: was ik niet
goed genoeg? Niet lief genoeg? Stelde
ik niets voor? Hij is nu 45, maar dat
gevoel raakt hij nooit meer kwijt.”

‘Loes was een
goede vriendin
van mijn vrouw.
Dat werd een
gecompliceerde
situatie’

‘Opeens had ik een
zoontje van 7’

DE MAN VAN 10 MILJOEN

HALLO MUIS!

“Mijn grootste vriendje dat ik ooit
gehad heb, en die ik echt als een
mens heb ervaren, was Muis, de poes
die net een half jaar geleden is overleden. Ik heb ooit echt pijn gevoeld
bij de dood van mijn vader, en datzelfde had ik toen dat beestje dood
ging. Mijn hele lijf deed pijn. Soms,
als hij naar me keek, had ik het
gevoel dat mijn moeder naar me zat
te kijken. Heel vreemd. Zijn laatste
blikken, toen hij daar zo aan het
voeteneind van ons bed lag, en niet
snapte wat er aan de hand was, die
krijg ik nooit meer weg. Toen hij
dood ging, was er een gat. We sjouwden altijd samen rond. Als ik twee
maanden buitenshuis was, miste
thuis niemand mij, behalve de poes.
Die zat in de gang te huilen en te
schreeuwen. Op het eind, toen hij zo
ziek was, belde ik ’s avonds vanuit
mijn appartement in Kroatië. Loes
zei: hij zit naast me op de bank. Dan
zei ik: hallo Muis! En hoorde ik hoe
hij begon te spinnen.”
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“Hier, in de nok van het huis, lees ik
alle projecten en praat met mensen.
Mijn oudste zoon zei altijd dat hij
regisseur wilde worden, want ‘dan
kun je de hele dag achter het bureau
zitten bellen,’ haha. Het belangrijkste in de film zijn de acteurs. Een
slechte rol kan je hele film onderuit
schoppen. In het begin vond ik
acteurs rare wezens. Pff, ze droegen
gekke balletpakjes, vlogen elkaar in
de armen en zaten aan elkaar. Doodeng! Ik ben niet zo van het fysieke.
Ik had al documentaires met kinderen gemaakt. Met kinderen had ik
een makkelijke klik. Met acteurs was
het moeilijker. Hoe zorg je in godsnaam dat ze doen wat ik in mijn
hoofd heb? Ik kan me herinneren dat
Peter Faber op de set kwam, voor de
rol als vader in Mijn vader woont in
Rio, mijn eerste speelfilm. Ik durfde
die man niet te regisseren, ik durfde
amper te zeggen wat hij moest doen.
Want hij deed alles al zo goed. Zo
leerde ik: acteurs en kinderen moet
je niet vertellen wat ze moeten doen,
of hoe ze iets moeten zeggen. Je moet
zorgen dat zij zich vereenzelvigen
met hun rol. Ik vertel wat voor karakter ze hebben. Zij creëren die rol.
Daarna kan ik het bijsturen.
Ik begon pas op mijn 50ste met de
grootste successen. Op de surpriseparty voor mijn 50ste verjaardag
noemde Burny Bos mij de man van
tien miljoen. Want dat kostte Abeltje.
Voor Burny was het riskant. Hij
moest zijn huis onder hypotheek
zetten om die film te kunnen maken.
Het werd een doorslaand succes.
Toen kwam De tweeling en rolde ik
door. Bij elke film moet je je opnieuw
bewijzen. Als de financiering dreigt
rond te komen en je gaat de film
maken, kan me plotseling een soort
angst overvallen. Bij Kruistocht in
spijkerbroek kreeg ik nachtmerries.
Straks moet ik met 10.000 kinderen

door de Alpen, Jezus, waar ben ik
aan begonnen. Kan ik dit wel? Toen
we De tweeling wilden maken, zei
een aantal mensen, onder wie Tamara Bos, met wie ik intensief samenwerkte: maar Ben, dit is een verhaal
over vrouwen. Dat moet toch door
een vrouw geregisseerd worden! Ik
dacht: shit, misschien heeft ze
gelijk? Zo’n twijfel neem je lang mee.
Maar daarna heb ik Brideflight
gemaakt, en De storm, waarin vrouwen een hoofdrol spelen. Blijkbaar
kan ik me goed kan verplaatsen in
hoe vrouwen denken, haha. Ik zorg
altijd dat ik niet iets doe dat ik niet
kan. De producent van All stars
vroeg of ik dat wilde regisseren. Ik
las het script en dacht: ik weet niet
genoeg van voetbal. Ik heb niets met
dit verhaal. Jarenlang maakte ik
speelfilms, en op zeker moment
schoven die projecten over elkaar
heen. Een luxepositie, maar ook vermoeiend. Eigenlijk kun je dan niet
meer optimaal werken. Ik dacht:
moet ik weer televisie gaan maken?
Dat is leuk, want in twee maanden is
het af! Zo kwam ik terecht bij de
serie Moordvrouwen. Mijn jongste
zoon zei: ‘Maar Ben, jij maakt van
die trage films. Zo’n actieserie, dat
kan jij toch helemaal niet?’ Oké,
dacht ik, ik zal jou eens wat laten
zien jongen! Die uitdaging vond ik
domweg leuk. Ik heb er veel van
geleerd. Om weer in de televisie
wereld te werken, waar alles veel
sneller moet en de dingen wat oppervlakkiger gaan. Plotseling zat ik met
vreemde mensen aan tafel. En dat
ging allemaal! Dat geeft me weer
zoveel energie. En overtuiging, van:
ik beheers ook wel een beetje dat
vak of zo.” ■
WINNEN?
Zin mag 5x 2 kaartjes
weggeven voor Rafaël. Reageer uiterlijk
22/10 op Zin.nl/sombogaart

‘Toen Muis
doodging,
was er een gat.
We sjouwden
altijd samen
rond’

