
Regisseur en scenarist Nanouk Leopold (1968) won al drie Gouden 
Kalveren en debuteert dit najaar als regisseur bij Toneelgroep 
Amsterdam. Haar inspiratie is gelaagd en persoonlijk, van kunst, 
dans en natuurkunde, tot haar antiautoritaire hippie-jeugd.
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IK WILDE VERDWALEN

“Deze piratenboot wilde ik graag hebben toen ik 9 was. Maar hij was heel 
duur, 100 gulden. Toen vond ik 100 gulden, op straat in een plas water. 
Tegenover de winkel. Bizar! Ik heb er veel mee gespeeld, en nu speelt mijn 
zoon ermee. Als kind wilde ik op avontuur. Bomen klimmen, de  kelder  
in, op zolder dozen openmaken. Spannend! Het liefste wilde ik verdwalen.  
Ik had een tas, daarin zat alles om buiten te overleven. Een mes, een 
touwtje, een stuk papier en een potlood. Maar het is moeilijk om te  
verdwalen in Nederland. Want overal zijn bordjes, huizen en mensen.”

‘ Het lijkt  
alsof alles 
tegenwoordig 
draait om: 
vind ik leuk’

BLIK OP DE WERELD 

“Deze fotogrammen heeft mijn 
vriend Daan gemaakt. Een mooi 
basaal onderzoek naar vorm en 
ruimte. Zo zie ik mijn films ook.  
Ik denk abstract, in ritme, en in 
eenvoud. Ik wil het verhaal terug-
brengen tot de essentie. Zo krijg ik 
grip op de werkelijkheid. De scènes 
die ik maak zijn opgebouwd  
als een dans, een beweging, met 
taal en muziek. Een scène begint 
staccato, gaat over in piano, en 
dan komt het adagio, want we 
moeten even zielig. Dat je zo naar 
de werkelijkheid kunt kijken, was 
een enorme ontdekking voor mij. 
Veel mensen vinden mijn films niet 
van deze tijd. Ik ben niet zo bezig 
met kijkers verleiden. Het lijkt alsof 
alles tegenwoordig draait om ‘vind 
ik leuk’. Ik hou meer van rechttoe 
rechtaan, net als Daan. Ik herken 
zijn blik op de wereld. Dat geeft 
rust, want ik voel me vaak een 
spookrijder in het leven. Dat ik net 
de plank mis sla van wat belang-
rijk is voor mensen. Ik ben telkens 
weer verbaasd dat ik in de art 
house-hoek terechtkom. Als men 
zegt: het is een ‘kleine film’ voor 
een klein publiek, denk ik: oh,  
ik dacht dat dit interessant was  
voor iedereen! Wat veel mensen 
spannend vinden, waar ze heel erg 
voor leven – voetbal, auto’s, of 
André Rieu – daarvan denk ik: oh, 
oké. Ik zie het niet helemaal.”   

HOUDT MOED! 

“Mijn werkkamer op zolder is heel 
belangrijk voor me. In een huis met vijf 
mensen, met overal speelgoed en natte 
was, heb ik een plek nodig waar ik een 
papiertje kan neerleggen, en het weken 
later op dezelfde plek terugvind. 
Anders word ik gek. Deze spreuk hangt 

al jaren aan de muur. Houdt moed. 
Dat helpt, vooral tussen films in. Bij 
het maken zit je in een trein. Maar als 
je daar uitkomt, voel je een enorme 
zwaarte: mijn god, straks is het een 
slechte film. Of krijg ik niemand mee 
voor m’n nieuwe plan. Dan kijk ik 
naar de muur: houdt moed!”



‘ Hoe logischer je denkt, 
hoe minder je je ergens 
in kunt storten’

NANOUK LEOPOLD (1968)
Regisseur en scenarist Nanouk Leopold volgde de 
Rotterdamse kunstacademie en studeerde in 1998 af 
aan de Filmacademie in Amsterdam. In 2001 schreef en 
regisseerde ze Îles flottantes. Haar speelfilm Guernsey 
werd in 2005 vertoond op het Filmfestival van Cannes 
en bekroond met het Gouden Kalf voor beste regie.  
Voor Brownian movement ontving Leopold in 2012  
twee Gouden Kalveren, voor scenario en regie. In het 
voorjaar van 2018 komt haar nieuwe film Cobain uit. 
Voor Toneelgroep Amsterdam regisseert zij het toneel-
stuk Uit het leven van Marionetten van Ingmar Bergman, 
dat op 5 november in première gaat. Tga.nl

MORBIDE FASCINATIES 

“Als we in Drenthe zijn zoekt mijn zoon 
het liefst botten. Hij is 9. Dit is zijn schat. 
Dat vond ik vroeger ook supermooi. Een 
paar maanden geleden vonden we op  
een akker een dode roofvogel, met zijn 
klauwen omhoog in de lucht. Het zag er 
spannend uit. Twee weken later zei 
Sasha: ‘Zou die vogel er nog liggen? Ik 
wil zo graag die poten hebben.’ (lacht) 
Dat soort rare morbide fascinaties snap 
ik heel goed. Wanneer mag je nou de 
poten van een dode roofvogel vasthou-
den? Of hebben zelfs? Dus ik zei: ‘Oké, 
we kijken of hij er nog is. We nemen de 
tuinschaar mee en knippen die poten 
eraf. Die vogel is al lang dood en heeft 
zijn poten niet nodig.’ Hij heeft ook een 
uilenbal bewaard, en de botjes van de 
muis die erin zitten. Hij wil die poten 
eigenlijk aan een kettinkje hangen, 
haha. Daarin herken ik mezelf.”  

SCHURFTIG DING 

“Vroeger ging ik vaak met een vriendin naar het 
tuincentrum om naar gekke planten te kijken, als 
uitje. Op een dag zag ik deze vetplant, een cypho-
stemma jutae. Hij hoort bij mij. Een raar schurftig 
ding. Ik word hier heel vrolijk van. Dat zegt iets. 
Vroeger wilde ik liever zijn zoals iedereen. Maar  
mijn moeder nodigde vaak kinderen uit met een 
 verstandelijke beperking, of klasgenootjes die geen 
vriendjes hadden. Ik moest met ze spelen. Ik wil niet 
zeggen dat ik dat toen leuk vond, maar daardoor 
gaat mijn blik vanzelf naar mensen die anders zijn.
Mijn film Brownian movement gaat bijvoorbeeld over 
een vrouwelijke arts die op een dag een kamer huurt 
en daar patiënten uitnodigt om seks met haar te 
 hebben. Mensen waren woedend over die film, heel 
interessant. Ze is gelukkig getrouwd en heeft een 
kind, en voert tegelijkertijd dit experiment uit, dat 
kon al niet. En het waren bijvoorbeeld heel harige 
dikke mannen, neeee! Journalisten vroegen me: hoe 
kan een vrouw met zulke lelijke mannen naar bed 
gaan! Ik dacht: man, heb je weleens in de spiegel 
gekeken? Waarom is het zo belangrijk dat iedereen 
mooi is in de film? Waarom kunnen we het niet 
 verdragen als iemand afwijkt? Bij een vragenrondje 
in de zaal riep een vrouw: die vrouw in de film is 
gewoon gek. Nou én, dacht ik. Niet elk verhaal hoeft 
over je buurvrouw en het echte leven te gaan.
De titel vond men te ingewikkeld. De Brownian 
movement is een natuurkundig fenomeen, genoemd 
naar meneer Brown. Hij ontdekte dat stofjes in een 
zonnestraal dwarrelen, omdat er onzichtbare deeltjes 
in de lucht tegen die stofdeeltjes aanbotsen, in een 
vast patroon. Dat vind ik zo mooi, dat je  probeert 
chaos te beschrijven. Daarmee heb je heel mijn hoofd, 
zeg maar. Soms botsen dingen in je leven. Onzicht-
bare krachten doen je besluiten om een andere kant 
op te gaan. Een prachtig existentieel gegeven.”
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‘ Waarom 
kunnen we 
het niet  
verdragen 
als iemand 
afwijkt?’

HUISELIJKE ZEBRA

“Deze zebra van Herman Lamers 
geeft me goeie moed. Het is krach-
tig en verfijnd, en geeft een huise-
lijk gevoel. Het is zoals Jeff Bridges 
zegt in The Big Lebowski over zijn 
tapijt: ‘It ties the room together.’ 
Ik deel deze werkruimte met drie 
andere filmmaaksters, boven Kino 
in Rotterdam. Toen ik 16 was, was 
dit ook een arthouse bioscoop.  
Tot dat moment had ik alleen  
maar Disneyfilms en films met Jody 
Foster gezien. Op een dag besloot 
ik te spijbelen en kocht een kaartje 

voor het filmfestival. De sfeer was 
spannend. Je kon in en uit lopen, 
mensen zaten op de grond. Het 
retrospectief van Pasolini en 
Tarkovski maakte zo veel indruk 
dat ik ze allemaal ben gaan kijken. 
Pasolini is frivool en vrij, hij danst 
overal omheen met de camera. 
Tarkovsi is een strenge, bijna 
 gereformeerde filmmaker. Van wie 
je niet mag bewegen als het niet 
nodig is. Ik zag hun filmtaal, de 
keuzes die ze hadden gemaakt. Dat 
heeft mij gevormd als maker.”

INTUÏTIE EN LOGICA

“Voor elke film bekijk ik met mijn artdirector,  
Elsje de Bruijn, fotoboeken, op zoek naar een kleur, 
beeld of locatie die ons aantrekt. Vanuit die enorme 
verzameling gaan we bedenken hoe de film eruit 
moet zien. Dit fotovel is eigenlijk Cobain, mijn 
 nieuwe film. Cobain is een jongen die een onvoor-
waardelijke liefde voor zijn moeder voelt. Die moeder 
is aan de drugs en leeft op straat. Het is een klassieke 
tragedie tussen moeder en zoon. Hun band moet  
als het ware doorgesneden worden, zodat hij zelf  
de wereld in kan gaan. 
Ik vertel veel met lichaamstaal. Het schilderij van 
Kiki Lamers inspireerde me. Zo’n klein lijfje dat zich 
grappig verstopt onder een gorillamasker. Maar het 
is ook een krachtig agressief beeld. Zo van: ik moet 
mij weerbaar maken in een wereld waar ik misschien 
nog te klein voor ben. Ja, dacht ik, zo’n jongen moet 
het zijn. Ik hou van karakters die schuren, die zowel 
goed als slecht zijn. Niet zo’n klassieke vertelling 
van goed tegen kwaad. Cobain gaat over kracht, van 
de jeugd, overlevingsdrang en blinde agressie. Ik 
wilde meer in het drama duiken, en niet zo beschou-
wend zijn als voorheen. Niet zo’n ingehouden boer 
die niets zegt, of zo’n ingehouden stille vrouw. Het 
felgekleurde werk van Thomas Ruff was ook een 
belangrijke inspiratie. Ik wilde meer kleur gebruiken, 
omdat het een explosief en expressief verhaal is – 
twee nieuwe elementen voor mij. 

Ik vind het best eng, dat dit interview over mij gaat. 
Ik kijk niet graag naar mezelf. Misschien omdat ik  
al heel bewust ben van alles wat ik doe en denk. 
Mijn moeder gooit zich overal helemaal in.  
Mijn vader was meer de stille intellectueel achter zijn 
krant. Hij kon heel logisch en wiskundig dingen  
uiteen zetten. Daar heb ik veel aan gehad. Dat is  
hoe ik werk, en scènes ontleed. Alleen zit in die 
objectiviteit ook een beetje angst, om je echt ergens 
in te mengen. Want hoe logischer je denkt, hoe  
minder je je ergens in kunt storten. Intuïtie en logica 
zijn twee goeie instrumenten. Je gebruikt logica om 
situaties neer te zetten. En je gebruikt intuïtie om  
bijzondere momenten te vangen, die niet in het script 
staan. Niks is zo spannend als een waterdicht plan 
hebben, en dat meteen te doorbreken.”  
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‘Ik ben de buitenstaander, 
de toeschouwer  

van mijn eigen leven’

DE BUITENSTAANDER

“Ik was een hippiekind en ging naar 
school in een schapenwollen jas, 
gemaakt van garen dat mijn moeder 
had gesponnen uit een vacht. Hij was 
zwaar en stijf, kriebelde, en stonk 
heel erg naar schaap. Op deze familie-
foto heb ik hem aan. Daar ben ik 9. 
Mijn jurkje was gemaakt van een 
aardappelzak die mijn moeder had 
geborduurd. Ik woonde in Kralingen, 
maar aan de Kortekade, toen een 
 achterbuurt. Want mijn moeder was 
een hippie en wilde bij ‘de mensen’ 
wonen. Ze was van adel, maar wilde 
geen jonkvrouw zijn. Haar enorme 
erfenis gaf ze weg aan wie het kon 
gebruiken. Mijn ouders vingen 
 mensen op die problemen hadden. 
Vrouwen die werden geslagen door 
hun man kwamen een tijdje bij ons 
wonen. Eén vrouw nam ook haar kind 
mee en haar moeder. Ze zaten in  
de huiskamer enorm te roken en te 
klagen – een beetje griezelig. We 
 hadden ook een vluchteling in huis 
uit Kaapverdië, hij was echt een 
vriend voor mij. Soms kwamen zijn 
broers en neven mee. Vaak moest ik 
mijn kamer uit en bij mijn zus slapen. 
Maar dat vond ik niet erg eigenlijk.
Als kind ging ik heen en weer tussen 
verschillende werelden, als een 
kameleon. Mijn vriendjes woonden  
in kastelen in Kralingen en kregen 
van hun moeder een biscuitje. En dat 
was een mooie moeder in een koker-
rok. Oké, dacht ik, dit is een andere 
wereld. Want mijn moeder liep in 
paarse satijnen harembroeken, en 
kookte biologisch-dynamisch. Het 
observeren van mensen heb ik altijd 

als heel prettig ervaren. Ik ben de 
 buitenstaander, de toeschouwer van 
mijn eigen leven. Van iedereens 
leven. Ik ben altijd extravert geweest. 
Maar dat zegt niks. Je kunt enorm 
leuk babbelen, en een deel van jezelf 
nooit laten zien aan mensen. De 
 kinderen van de straat hadden een 
ander accent en gebruikten heel 
andere woorden dan de kinderen in 
mijn klas, of hun ouders. Daar werd ik 
gevoelig voor. Als je duidelijk niet in 
een groep hoort, creëer je een soort 
bestaansrecht door de juiste taal te 
spreken, en jezelf op de juiste manier 
te gedragen en presenteren. Dat 
 vermogen is het begin van mijn 
 regisseurschap geweest, denk ik.

Het beste van mijn opvoeding is dat 
mijn ouders nooit iets van mij heb-
ben verwacht, dat ik nooit iets moest. 
Een antiautoritaire opvoeding, waar-
in je snel je eigen verantwoordelijk-
heid moest nemen. Ik begreep: als ik 
laat naar bed ga, ben ik de volgende 
dag moe. En als ik te vaak niet naar 
school ga, weet ik de lesstof niet, en 
krijg ik een onvoldoende. Of ik moet 
het in mijn eigen tijd leren. Als het 
mooi weer was haalde mijn moeder 
mij soms van school om naar het 
park te gaan. Dat kan niet hoor, riep 
de juf. Nou, ik denk het wel, zei mijn 
moeder. Haha! Je denkt dat school 
heilig is. Dat dat doorbroken werd, 
zette de wereld meteen op scherp 
voor mij. Het was een grote hoezo-
hoort-het-zo-show. Op school mocht 
je echt niet op de muur tekenen.  
Best raar, want thuis mocht dat wel. 
Als ze op school vertelden hoe het 
hoorde, dacht ik altijd: nou, dat valt 
nog te bezien. Want thuis zeggen ze 
heel andere dingen.”

KIJKEN  

“Op mijn 30ste was ik kraker. Toen de 
gemeente onze huizen wilde afbreken, 
kochten we dat stuk straat met zijn allen. 
Ik bouwde mijn huis met mijn vader en 
twee bevriende interieurarchitecten. Dit 
is mijn derde klushuis. Een huis bouwen 
is net zoiets als een film maken. Ik kan 
maandenlang uitstaan en niets zien. 
Maar zodra ik film zie ik alles. Een gek 
viaduct of een stuk hout dat verbleekt is. 

Dan word ik gek, het is zo druk en zo 
veel. Soms is iets zo lelijk dat het me 
benauwt. Zoals tuinen met hoge schut-
tingen waar alles steen is geworden. Dat 
bedrukt me, want daar mag iemand geen 
plezier hebben. (Lacht) Voor een film  
zou je zo’n tuin goed in kunnen zetten. 
Die liefdeloosheid past goed in een scène 
met mensen die zich niet bewust zijn 
van wat er in hun omgeving gebeurt,  
en hoe dat invloed op hen heeft.” ■
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