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Ze wordt geroemd om haar fragiele schoonheid 
en ontwapenende lach. Juliette Binoche (48) 
veroverde harten met films als chocolat en  
the unbearable lightness of Being. Gesprek met 
een actrice die niet in een hokje te plaatsen is – bij haar 
thuis vlakbij Parijs. ‘Als ik film, geef ik mijn Ziel.’
— interview maartje laterveer

‘Ik heb een verlangen om te creëren. 

Juliette Binoche ontvangt in haar keuken. Met excuses voor de 
onchique entree. Ze heeft een drukke dag, te zien aan de onuit- 
gepakte boodschappentassen op de grond en de borden met restjes 
pasta die haastig op het stenen aanrechtblad lijken gezet. 
 chic is inderdaad niet het goede woord voor de keuken, eerder 
knus, warm, met een knapperend haardvuur, een houten tafel met 
roze verfvlek en een brocante kast. Achter de grote ramen lonken 
roze en witte camelia’s in de zonovergoten tuin, en even lijkt het 
of we niet vlak bij ronkend Parijs zijn, maar honderden kilometers 
zuidwaarts, in een dorpje zo Frans als Juliette Binoche.
 nog drie, vier maanden, dan verhuist ze naar een appartement 
in het 15e in Parijs. ‘Voor de kinderen,’ zal ze uitleggen, straks, 
als we tegenover elkaar in de woonkamer zitten met een pot verse 
groene thee tussen ons in. haar zoon Raphaël is 18, haar dochter 
hannah 12. ‘Die willen liever in de stad zijn.’ Zal ze het missen, 
het grote, poppenhuisachtige huis met torentjes waarin ze tien 
jaar lang woonde? ‘Je moet je niet hechten aan dingen,’ vindt ze 
resoluut, en ze wijst naar de woonkamer. ‘Zullen we?’

pas facile
Ze is onopgemaakt, geen spoortje touche éclat om de donkere 
kringen te verdoezelen. haar haar is rommelig bijeengeknoopt, 
haar outfit oogt lukraak samengesteld. Maar het is vooral de as-
grauwe moeheid die haar bruine ogen dof maakt. het is moei-

lijk voor te stellen dat dit dezelfde vrouw is als la Binoche,  
Frankrijks meest internationale actrice, die wordt geroemd om haar 
fragiele schoonheid en ontwapenende lach. of misschien juist ook 
weer wel. Want diezelfde Juliette Binoche, die harten veroverde 
met films als Chocolat en the Unbearable lightness of Being, staat  
bekend als een vrouw die niet in een hokje te plaatsen is. Als pas 
facile. ‘u gaat naar madame Binoche?,’ vroeg de taxichauffeur en 
hij keek met veelbetekenende blik in zijn achteruitkijkspiegel, 
alsof hij wilde zeggen: veel succes. 
 Juliette haalt haar schouders op. ‘Veeleisend, ja. Maar ik ge-
loof niet dat ik moeilijk ben. oordelen zullen er altijd zijn. het is 
aan mij om te beslissen of ik het belangrijk vind om daarbij stil te 
staan.’ Ze slaat ferm in haar handen. ‘ik ben er om te helpen, om 
wakker te schudden, om te provoceren, om iets in iemand naar 

‘Ik ben er om te helpen, 
om wakker te schudden, 
om te provoceren,  
om iets in iemand naar 
boven te brengen.  
Dat is mijn missie’

een vuur, een rebellie’
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‘er zijn mensen die een 
relatie in leven kunnen 
houden, hetzij door 
onverschilligheid, hetzij  
door onderwerping.  
Mij is het nooit gelukt’ 

boven te brengen. Dat is mijn missie. en of mensen mij dan aar-
dig vinden of niet, of ik te veel zus of te veel zo ben…’ Ze wuift 
de woorden weg. ‘het kan me niet schelen. op een dag zal ik 
doodgaan, zoals iedereen. Als ik voor die tijd één persoon kan 
bereiken, dan is dat er al één.’

Liefde
Juliette Binoche kiest haar films op inhoud. na de oscar die ze 
in 1997 won voor the english Patient, zei iedereen haar dat ze in 
lA moest wonen om in het zicht van hollywood te blijven. Maar 
in tegenstelling tot collega’s als emmanuelle Béart en Marion  
cotillard, heeft Binoche altijd geweigerd haar Franse roots op 
te geven voor hollywood. nee zeggen tegen hollywood, tegen 
schindler’s list van Steven Spielberg en Mission impossible van 
Brian De Palma, is ja zeggen tegen arthouse. ‘Dat zijn meestal de 
films die minder goed betalen, minder volle zalen trekken,’ zegt 
ze terwijl ze thee over een tinnen zeefje schenkt. ‘Maar dat zijn 
ook de films van regisseurs die iets te vertellen hebben, met scena-
rio’s waarin ik iets interessants zie.’
 op dit moment is ze te zien in elles, de eerste Franse film 
van de Poolse regisseur Malgorzata Szumowska, alumna van de-
zelfde prestigieuze Poolse filmacademie als Roman Polanski en  
Krzysztof Kieslowski. la Binoche speelt Anne, een Parijse jour-
nalist die een artikel schrijft over twee studentes die hun studie 
bekostigen door zichzelf als escortgirl te verkopen. De film zet 
vraagtekens bij de commerciële manier waarop onze maatschappij 
met seks omgaat. Wellicht  paradoxaal dat Binoche haar naam aan 
deze discussie verbindt, als je bedenkt dat ze zelf in 2007 naakt 
in de Franse Playboy stond. Maar dat is juist de dualiteit die haar 
aanspreekt. ‘De film brengt vooroordelen aan het wankelen, zodat 
je opnieuw gaat nadenken,’ zegt ze. ‘De twee studentes hebben 
er plezier in om prostituee te zijn, ze vertellen aan Anne dat het  
geweldig is, dat je er geld mee kunt verdienen. Dat verwart Anne, 
ze voelt zich aangetrokken en tegelijkertijd afgestoten door de 
vrije houding van de meisjes tegenover seksualiteit. Ze gaat met 
een andere blik naar zichzelf kijken, naar haar man. en stelt zich-
zelf vragen: wat is dat, jezelf geven? Wat krijg je terug? Maar ook: 
wat is liefde? is die er nog? Blijft die in een huwelijk? opeens is er 
die sleur – hij heeft zijn leven, zij het hare, ze doen beiden niet zo 
veel moeite, dan krijg je onvermijdelijk dit soort vragen.’
 heeft Binoche het antwoord erop gevonden? een harde lach, 
de eerste. ‘Wat ik in elk geval zeker weet, is dat gewoontes en 
liefde niet altijd samengaan. Misschien, als er van beide kanten 
respect is – vóór er liefde is, moet er respect zijn. Dat is de eerste 
voorwaarde om te slagen. Je moet accepteren dat de ander anders 
is, een ander ritme heeft, andere verlangens soms. Volgens mij is 

dat extreem moeilijk, in elk geval zonder jezelf volledig weg te 
cijferen. er zijn er die een relatie in leven kunnen houden, hetzij 
door onverschilligheid, hetzij door onderwerping, maar mij is het 
nooit gelukt.’ 

vrijheid
Dus trouwde ze nooit. niet met André hallé, beroepsduiker en 
de vader van haar zoon. niet met Benoît Magimel, haar tien jaar 
jongere tegenspeler in les enfants du siècle (1999) en de vader 
van haar dochter. en niet met alle andere tegenspelers en regis-
seurs met wie ze in de loop der jaren gesignaleerd is, onder wie  
olivier Martinez, met wie ze de filmposter van le hussard sur 
le toit (1995) deelde, en leos carax, met wie ze les amants du  
Pont-neuf (1991) maakte. 
 ‘ik denk dat ik mijn onafhankelijkheid al heel vroeg leerde 
van mijn moeder,’ zegt Binoche, terwijl ze haar benen optrekt en 
haar armen eromheen slaat. haar moeder is Monique Stalens, een 
Frans-Poolse actrice die als baby vanuit Polen met haar familie 
naar Frankrijk vluchtte voor de oorlog. Monique kreeg twee doch-
ters met acteur en beeldhouwer Jean-Marie Binoche en scheidde 
van hem toen de jongste, Juliette, nog klein was. ‘Zij had als alleen- 
staande vrouw twee kinderen op te voeden, ze moest werken 
terwijl ze ook wilde studeren, haar passies wilde ontwikkelen.  
Ze heeft een tijd als lerares gewerkt, maar is nooit gestopt met 
acteren, regisseren en schrijven.’
 het voorbeeld van haar moeder leverde Juliette niet alleen een 
zekere onafhankelijkheid op, maar ook het besef dat deze altijd 
beperkt is. ‘Vrijheid bestaat voor mij alleen binnen bepaalde gren-
zen. totale vrijheid bestaat niet. Dat is het spel van het leven, je 
moet het met een zekere inzet doen. Daar worden we allemaal mee 
geconfronteerd, en soms is dat zwaar, het is nu eenmaal zwaar om 
verplichtingen te hebben, om steeds dezelfde dingen te moeten 
doen, te moeten. Zeker als je kinderen krijgt, dat is wel het duide-
lijkste voorbeeld, want opeens moet je opstaan, elke ochtend weer 
op hetzelfde tijdstip, je moet zorgen dat het huiswerk is gedaan, 
een liedje zingen, voorlezen, eten koken – een keurslijf. het gaat 
erom dat je binnen dat keurslijf je vrijheid vindt. Je momenten van 
geluk. Die zijn er, maar ze zijn soms moeilijk te vinden.’
 Juliette zoekt ze niet alleen in acteren, maar ook in schilderen, 
in dansen. Aan de andere kant van die zonovergoten tuin, achter 
het stenen terras waar de zwarte Weber staat te wachten op een 
Franse zondag en famille, heeft Juliette haar atelier. Daar schilder-
de ze portrettten van alle regisseurs met wie ze heeft gewerkt en 
van alle rollen die ze heeft vertolkt, in totaal 58 sobere ink washes, 
die ze in 2009 in new York heeft geëxposeerd. in hetzelfde jaar 
maakte ze een dansvoorstelling van en met choreograaf Akram 
Khan, waarvoor ze een dansopleiding van twee jaar volgde. Van 
de voorbereidingen hiervoor maakte haar twee jaar oudere zus, 
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‘vrijheid bestaat voor mij 
alleen binnen bepaalde 

grenzen. totale vrijheid 
bestaat niet. Dat is het spel 

van het leven, je moet het met 
een zekere inzet doen’

Marion Stalens, de documentaire Juliette Binoche Dans les Yeux, 
een liefdevol portret dat pas goed Binoches veelzijdigheid toont. 
‘Als ik acteer, hoef ik niet te schilderen,’ legt ze uit, terwijl ze met 
haar arm een vage zwaai richting haar atelier in de tuin maakt. 
‘Als ik schilder, hoef ik niet te dansen. het zijn dezelfde dingen: 
gewoon manieren om mij te uiten.’ 

verlangen
haar onbedwingbare drang om zich te uiten, heeft Binoche al 
vroeg herkend. ‘Als kind heb ik films en toneelstukken gezien die 
me diep hebben geraakt. en ik wist: dat was wat ik wilde. Al heel 
snel zag ik dat er daar, op het podium, op het doek iets was wat 
ik herkende als mijn roeping, mijn verlangen om te zijn, te geven.’ 
het was een verlangen dat zich niet meer liet opsluiten, en dat 
hoefde ook niet, met een moeder als de hare. ‘onze moeder 
heeft in ons de kunstenaar weten te vangen,’ zegt Binoche in de  
documentaire tegen de camera van haar zus, na een aandoenlijk  
negenmillimeter-filmfragment waarin een schare kinderen in ver-
kleedkleren een rondedans doet in de tuin. ‘Door muziek op te 
zetten en ons te laten dansen, de een na de ander. Ze keek naar 
ons, en die blikken van haar waren heel belangrijk voor mij.’ 
 Minstens zo belangrijk was het jaar waarin ze bij haar eigen 
moeder in de klas kwam, toen ze elf jaar was. toen, namelijk, 
kwam madame Stalens erachter dat haar dochter nog niet kon 
lezen en schrijven. ‘ik liep een beetje achter,’ vertelt Binoche laco-
niek. ‘het jaar dat de andere kinderen leerden lezen en schrijven, 
was het jaar dat mijn ouders uit elkaar gingen. ik zat op een in-
ternaat bij mijn tante. ik leerde niets, maar deed wel alsof. Alsof 
ik las, alsof ik alles kon volgen. Dat was verschrikkelijk, ik was 

doodsbang dat ik betrapt zou worden, dus ik werd een ster in  
liegen, in doen alsof, in nadoen. De enige plek waar ik blijdschap 
en voldoening vond, was in mijn fantasie, als ik aan het spelen 
was, alleen of met anderen tijdens de schoolpauze. op een gege-
ven moment werd mijn moeder dus mijn lerares en toen zij erach-
ter kwam dat ik amper kon lezen, heeft ze me aan het werk gezet. 
Dat was vreselijk, maar gelukkig dat ze dat heeft gedaan. ook 
al moet ik nog steeds een zekere drempel over voor ik een boek 
opensla, ik hou nu wel van lezen, van hard werken.’ 

Camille Claudel
hard werken lijkt een understatement. Juliette Binoche speelt dit 
jaar alleen al in vier films, elles niet eens meegerekend (want daar-
van waren de opnames al vorig jaar). Ze heeft net de opnames 
afgerond van Camille Claudel, wat de donkere kringen verklaart. 
‘Als ik film, geef ik mijn ziel,’ zegt ze, en dat was in het geval 
van deze film geen lichtzinnige taak. ‘De eerste twee, drie weken 
was het alsof camille bezit van me had genomen. ik was bang 
zelfs. Daarna werd het makkelijker, maar er zijn echt momenten 
geweest waarop ik overvallen werd door vreselijke huilbuien, die 
net van iemand anders leken. Dat heb ik nog nooit gehad, niet zo.’ 
Ze heeft geen seconde hoeven nadenken toen regisseur Bruno 
Dumont haar vroeg voor de rol van de beeldhouwster die de muze 
en maîtresse was van Rodin en uiteindelijk door haar familie 
in een krankzinnigengesticht werd gestopt. ‘toen ik vijftien of 
zestien was heb ik Une femme gelezen van Anne Delbée,’ herin-
nert Binoche zich ‘en dat heeft enorme indruk op mij gemaakt.  
ik voelde met camille een soort zielsverwantschap. ik herkende 
in haar iets wat ik ook had, maar waar geen woorden voor waren.’ 
of misschien toch: ‘een soort vuur, een verlangen om te creëren. 
een rebellie.’ 
 Binoche las voor haar rol alles wat ze kon vinden over camille 
claudel. De boeken liggen er nog, op de salontafel, op de grond, 
her en der in stapels opgetast. Boeken van Paul claudel, over  
camille, over Auguste Rodin. Voor de opnames begonnen, 
heeft ze gewerkt met vergelijkbare patiënten, ze heeft de plek-
ken bezocht uit het leven van camille. De opnames duurden vijf  
weken van elk zes dagen, op zondag studeerde ze haar tekst in. in 
die vijf weken heeft ze haar kinderen maar één keer gezien. ‘Dat 
overkomt me zelden,’ zegt ze, en dan haalt ze haar schouders op. 
‘Maar ja, zo was het nu eenmaal bij deze film. Bij zo’n rol is er 
geen plaats voor iets anders.’ over de vraag of ze dat niet moeilijk 
vindt, moet ze even nadenken. ‘het niet doen, dat zou pas moei-
lijk zijn,’ zegt ze uiteindelijk. en dan breekt haar gezicht open 
in die lach, die ontwapenende lach, waarin die haast kinderlijke 
verwondering doorklinkt die ze nog steeds niet heeft verloren. —
Marion Stalens’ documentaire Juliette Binoche Dans Les Yeux is te zien op  
dailymotion.comFo
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