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Ze is zo verlegen, ze durft zichzelf niet eens actrice te noemen. 
Uitgerekend charlotte Gainsbourg staat nu op het podium 
te rocken én zal de hoofdrol spelen in NymphomaNiac, 
Lars von triers nieuwste film. ‘Bij Lars ben ik niet preuts. 
ik voel me bij hem minder opgelaten dan bij wie dan ook.’ 
— interview maartje laterveer, fotografie glen luchford /art partner

charlotte gainsbourg — ‘ikbeneentimidenarcist’
als ze binnenkomt in haar kleedkamer in de catacomben van  
paradiso, valt het meteen op. Ze trekt haar smalle schou-
ders iets op en steekt schuchter haar handen in de zakken van 
haar vaalzwarte skinny. haar blik dwaalt langs de salontafel 
vol snoep en  vers fruit, de leren banken, een spijker in de muur.  
charlotte Gainsbourg (40) is onzeker. in alle interviews die ze geeft, 
komt dat boven tafel. 
 ‘ik heb vaak zin om te zeggen: nee hoor, ik ben helemaal niet 
onzeker; ik ben heel zelfverzekerd en ben het beu er steeds over 
te praten,’ zal ze later zeggen in haar zachte Frans dat een beet-
je verwonderd klinkt. ‘maar het is waar. ik voel mij heel, heel  
onzeker. Bij alles wat ik doe, is er altijd wel iets waar ik niet blij mee 
ben. ik weet niet waarom. Zo zit ik gewoon in elkaar. mijn eerste 

concert was twee jaar geleden in parijs, voor genodig-
den die mij allemaal zaten aan te staren van achter hun 
glas champagne en ik voelde me absoluut niet goed 
daar op het podium. ik vond het een nachtmerrie.’
 maar nachtmerries houden charlotte niet tegen.  
Ze is een kind van haar vader, en haar vader 
is Serge Gainsbourg, Frankrijks meest gelief-
de agent provocateur die getrouwd was met Jane  
Birkin, daarna met het 21 jaar jongere model Bambou,  
Gitanes en drank en op zijn 62ste stierf aan een acute 
hartstilstand. ‘als ik iets van hem heb geërfd, dan is 
het zijn grote onzekerheid. maar ook, tegelijkertijd, 
zijn enorme pretentie. anders zou ik dit werk niet 
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doen. als ik alleen maar timide zou zijn en onzeker, 
dan zou ik het podium niet op gaan, niet al die films 
maken. een deel van mij is ook trots op mij, en een 
beetje narcistisch, net als mijn vader. Narcistisch en 
een beetje megalomaan, natuurlijk, dat zijn we alle-
maal in dit vak.’
 Begin dit jaar kwam in Nederland haar derde al-
bum uit, stage Whisper, waarvoor ze de studio indook 
met onder anderen Beck, conor o’Brien (van the  
Villagers), charlie Fink (van Noah and the Whale) en 
connan mockasin, de nieuwste held van psychedeli-
sche-popliefhebbers. met de laatste en zijn band tourt 
ze door europa, en doet ze voor een enkel optreden 
ook amsterdam aan. Voor het eerst.

Borstvoeding on tour
Vind je het leuk om in Amsterdam te zijn?
‘heel leuk. maar ik ben ook een beetje teleurgesteld. 
mijn gezin zou me achterna reizen, maar ze konden 
uiteindelijk niet komen. Dat is niet erg, maar ik had 
het graag met hen gedeeld.’
 charlottes gezin is van tijd tot tijd onderwerp van hevige  
speculaties in de roddelpers, en ook onlangs weer toen pete  
Doherty, haar tegenspeler in confessions of a child of 
the century die in oktober uitkomt, aan de Britse pers 
vertelde dat ze een affaire hadden gehad tijdens de op-
names. hij bood daags erna zijn nederige excuses aan 
in de Franse media, die gretig aankondigden dat het 
huwelijk van charlotte nu echt over is. maar dat doen 
ze wel vaker. 
 Desalniettemin is charlotte al decennia samen met 
yvan attal, haar man die in Frankrijk een geliefd ac-
teur en regisseur is en met wie ze al verschillende keren 
het witte doek heeft gedeeld. Samen hebben ze zoon 
Ben (15) en dochter alice-Jane (9). en vorig jaar juli, 
vijf dagen voor charlottes 40ste verjaardag, kregen ze 
nog een babydochter, Joe. Die is wel meegekomen naar 
amsterdam.
 ‘Ze moet wel, ik geef nog borstvoeding,’ vertelt 
Gainsbourg niet zonder trots. en terecht, want het 
moet niet makkelijk zijn om met een busje en een paar 
psychedelische muzikanten door europa te touren en 
je tegelijkertijd aan te passen aan het ritme van een 
tien maanden oude baby. ‘ik ben niet rock, helemaal 

niet, maar ik ga normaal gesproken toch niet zo vroeg naar bed als 
nu. Vanwege de borstvoeding moet ik ook op de alcohol letten, dus 
het is eigenlijk nogal braaf deze tour. maar ik ben blij dat Joe mee is. 
Ze maakt mijn dag eigenlijk. als ik met haar ben, vergeet ik wat ik 
moet doen, dat is fijn.’
Waarom is dat fijn?
‘ik ga niet graag berekenend te werk. Voorbereiden stel ik altijd 
tot de laatste minuut uit. ik hou er niet van als er dingen van me  
verwacht worden, dat boezemt me angst in.’
Angst om teleur te stellen?
Ze denkt even na. ‘ik heb liever dat mensen niet direct weten wat ik 
ga doen en dat ik zelf ook een beetje verrast word. ik ben geen streber, 
ook niet in mijn werk. ik laat alles liever aan het toeval over, ik denk 
dat dat minder frustrerend is. als ik per se carrière zou willen maken, 
dan zou ik met de allerbesten willen werken. als dat vervolgens niet 
zou lukken, dan zou ik de rest van mijn leven gefrustreerd zijn.’

internationale doorbraak
Voor iemand die geen carrière wil maken, heeft Gainsbourg toch 
indrukwekkende namen op haar palmares staan. haar eerste  
album, dat ze in 2006 met air en ex-pulp-frontman Jarvis  
cocker maakte, was in Frankrijk goed voor platina en haar tweede 
album maakte ze in 2009 met de amerikaanse zanger Beck, die 
op zijn beurt samenwerkte met Björk en David Bowie en net als  
charlotte erg geliefd is in de alternatieve muziekscene. Daarnaast 
staan de betere filmregisseurs in de rij voor haar naturelle acteer-
talent. op haar 14de sleepte ze al een césar in de wacht voor haar 
rol in L’effrontée van claude miller (1985), een uitreiking die ove-
rigens terug te zien is in een voor sommigen choquerend filmpje op 
youtube waarin Serge zijn ontroerde tienerdochter vol op de mond 
zoent (wat volgens anderen weer niet zo gek is als je bedenkt dat hij 
een zoon van russiche joden is). 
 in 1993 breekt ze internationaal door in the cement Garden. 
tien jaar later vraagt regisseur alejandro González iñárritu haar 
voor zijn film 21 Grams, in eerste instantie omdat hij fan is van 
haar vader, in tweede instantie omdat hij naar eigen zeggen ‘ver-
liefd op haar’ werd. en hij is niet de enige. michel Gondry vroeg 
haar als tegenspeler van Gael García Bernal in the science of sleep 
(2006), en todd haynes dong naar haar hand als vrouw van  
heath Ledger alias Bob Dylan in I’m not there (2007).  
Gainsbourg weigerde een rol in the terminator en koos in plaats 
daarvan voor de pittige rol van She in Lars von triers Antichrist 
(2009), waarvoor ze in cannes de award voor Beste actrice kreeg. 

Psychologische porno
En toch voel je je geen actrice, vertelde je aan The Guardian.
‘Nee. Net zomin als dat ik mij een zangeres of muzikant voel. 
ik heb enorm veel plezier in mijn vak en natuurlijk wil ik het  
allemaal zo professioneel mogelijk doen. maar tegelijkertijd vind ik 
het een vak waarin je nooit weet hoe goed je bent, hoeveel ervaring 
je ook hebt. elke film is alsof het mijn eerste is. ik voel altijd weer 
die angst, een soort paniek, omdat ik niet weet hoe ik het aan moet 
pakken, omdat ik niet weet of er chemie zal zijn tussen mij en de 
regisseur, tussen mij en het team. ik weet niet, ik vind het nog steeds 

‘Als ik iets van mijn 
vader heb geërfd, 
dan is het zijn grote 
onzekerheid. Maar ook, 
tegelijkertijd, 
zijn enorme pretentie’
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raar om op schoolformulieren van de kinderen ‘actrice’ achter mijn 
naam te zetten.’
Maar niet omdat je het geen beroep vindt.
‘Nee nee. er zijn zeker actrices die de naam waard zijn. als ik naar 
meryl Streep kijk, dan zie ik echt een actrice. het is alsof zij precies 
weet hoe ze moet spelen. Dat heb ik niet. ik denk ook liever dat ik 
dat niet heb. ik zeg liever tegen mezelf dat ik de dingen op hun be-
loop laat, dat alles per ongeluk gebeurt, dat het toeval is als het eens 
goed uitpakt. ik heb met supergoede mensen gewerkt, maar dat is 
allemaal gewoon geluk geweest. todd haynes had over me horen 
praten, Gondry ook, en Lars von trier had voor Antichrist eigenlijk 
een andere actrice in gedachten, toen die op het laatste moment niet 
kon, kon ik inspringen. puur toeval dus.’
Dat toevallig wel heel goed uitpakte.
‘Ja, zeker. ik heb het geweldig gevonden om Lars te ontmoeten en 
met hem te werken. er was een heel goede chemie tussen ons. Zo 
goed dat ik bang was om opnieuw met Lars te werken in 
Melancholia, omdat het alleen maar minder kon zijn. het heeft me 
ook meer tijd gekost om me op die set op mijn gemak te voelen, maar 
beetje bij beetje is dat gelukt. en binnenkort hoop ik weer een film 
met Lars te maken.’
Hij heeft je gevraagd voor Nymphomaniac 1 en 2, zijn dat twee 
films?
‘ik geloof dat het zo’n lange film wordt dat hij er twee van gaat ma-
ken, ja. het gaat over de neuroses van een vrouw, haar seksuele leven 
van haar 2de tot haar 50ste.’
Er wordt gefluisterd dat het nog provocerender wordt dan we al van 
Von Trier gewend zijn.
Gainsbourg is twee tellen stil. ‘ik wil het niet pervers noemen, want 
dat hoeft het niet te zijn. Natuurlijk is het schokkend, is het cru. 
maar het is meer dan alleen een beetje porno. een psychologische 
pornofilm – nee, het is interessanter dan dat.’
Dat klinkt als een uitdaging, psychologische porno.
‘ik ben ook wel bang. ik ben bang voor de seksscènes, ik weet nog 
niet hoe ik het moet doen in de scènes die heel expliciet zijn. Na-
tuurlijk zullen er porno-acteurs zijn die me vervangen waar nodig, 
maar ik heb zo mijn grenzen. al ben ik niet preuts volgens mij, niet 
bij Lars in elk geval. Bij hem voel ik me minder opgelaten dan bij wie 
dan ook. ik heb de indruk dat hij me kent, en dat ik in goede handen 
ben, dat hij me nooit zou verraden.’
Er zijn toch actrices, zoals Björk en Nicole Kidman, die hem een 
seksist noemden met wie ze nooit meer willen werken.
‘Ja, en dat heb ik nooit begrepen. hij is nooit hard tegen mij geweest. 
Natuurlijk heeft hij zijn perverse kanten, maar die heb ik ook. oké, hij 
maakt geen portretten van perfecte vrouwen met een roze aureool om 
het hoofd. Zijn personages zijn gekwelde, gecompliceerde vrouwen, 
maar die zijn juist leuk om te spelen. toch?’

Bloedmooie moeders 
Ze kijkt op en glimlacht verlegen. haar kloeke woorden klinken 
een stuk minder stoer in dat zachte Frans, en zo lijken ze ook niet 
bedoeld. Niets aan haar lijkt bedoeld. haar lange sluike haar met 
pony is ongekamd, de zwart met blauw gestreepte trui die ze aan-
heeft is oud en gerafeld, en te onbestemd om voor rock door te gaan. 
haar blanke, spitse gezicht is onopgemaakt en uit haar ogen spreekt 

een vriendelijke verwondering die oprecht lijkt. het 
is goed voor te stellen dat filmregisseurs verliefd op 
charlotte worden, ook al worden ze misschien in eer-
ste instantie verleid door haar mythische achternaam.
Valt het je zwaar om dochter van te zijn?
‘Nee, want ik ken niet anders. als kind heb je zoiets 
ook niet door, gelukkig, en mijn ouders waren eigenlijk 
heel normaal. pas later besefte ik hoe beroemd ze waren 
en ook dat ging eigenlijk heel geleidelijk, heel natuur-
lijk. De schoonheid van mijn moeder, daarentegen, dat 
is een ander verhaal. of ze nu wel of niet bekend is, 
haar schoonheid was iets waar ik niet omheen kon en 
waar ik naar keek. het heeft mij onherroepelijk met 
een complex opgezadeld. Uiterlijke schoonheid speel-
de in mijn hele familie een grote rol. er was mijn oma 
(Judy campbell, ml) die prachtig was, mijn stiefmoe-
der Bambou, mijn halfzussen Kate (Barry, ml) en Lou 
(Doillon, ml). het was moeilijk voor mij om mijn plaats 
daartussen te vinden, om tegen mezelf te zeggen dat ik 
mijn karakter had en dat dat genoeg was. ik vond het 
moeilijk te accepteren dat ik hun schoonheid niet had.’
Want je vond jezelf niet mooi?
‘o nee, absoluut niet.’
Nog steeds niet, ook al ben je de muze van Balenciaga 
en volgens Inès de la Fressange een stijlicoon voor Pa-
risiennes?
‘ach, ik ben leuk gefotografeerd, maar nee, ik zal me-
zelf nooit knap vinden. Niet dat ik daar heel rouwig 
om ben, ik weet inmiddels dat er meer is dan uiterlijke 
schoonheid.’
In tegenstelling tot je vader, die op je 16de tegen je zei 
dat je een dikke kont had…
‘haha, dat klopt. hij bedoelde dat absoluut niet ge-
meen, maar ik wilde op die leeftijd zo graag bij hem 
in de smaak vallen, dat het het ergste was wat hij 
kon zeggen. maar ik geloof wel dat hij het meende. 
Schoonheid was belangrijk voor hem. ik denk dat als 
ik dik was geweest, dat hij dat weerzinwekkend zou 
hebben gevonden.’
Ja?
‘Ja, maar dat is niet erg. hij hield van mij, dat voelde 
ik. ik heb nooit een gebrek aan liefde gehad. Wel aan 
hem. hij is te vroeg gestorven, ik was 19 en kwam net 
uit een vreselijke relatie die me wanhopig maakte. hij 
heeft niet meer de tijd gehad om me gelukkig te zien. 
mais bon.’ 
Komt een deel van je onzekerheid daaruit voort?
‘Ja, ongetwijfeld. ik heb hem en mijn moeder zo be-
wonderd, het is moeilijk te geloven dat ik net zo goed 
als zij zou kunnen worden. ik ben wat dat betreft mijn 
ergste vijand, alles wat ik doe en ben, vergelijk ik met 
hen, en, nou ja, dan is het altijd minder. Dat is moeilijk 
om mee te leven. en tegelijkertijd begin ik te accepte-
ren dat ik gewoon minder ben. Dat ik ben wie ik ben 
en voilà, dat ik het daarmee moet doen. Zo erg is dat 
niet, uiteindelijk.’ —

‘von triers personages 
zijn gekwelde, 
gecompliceerde vrouwen, 
maar die zijn juist leuk om 
te spelen. toch?’


