
worden gerekend – gingen de lift in. Het was op de set van De rouille et d’os, de 
film met Matthias Schoenaerts waarin Cotillard een magistrale orkadresseur 
neerzet die haar beide benen verliest bij een ongeluk. Een paar maanden later 
kreeg Cotillard een telefoontje van haar agent – de gebroeders Dardenne wilden 
haar in hun nieuwe film. 
 ‘Ik viel van mijn stoel,’ vertelt ze. ‘Ik was intens gelukkig, maar ook echt, écht 
verbaasd. Er mogen dan deuren voor me zijn geopend sinds ik met Woody Allen 
werkte, en met Michael Mann – deuren waarvan ik nooit had verwacht dat die 
voor mij zouden opengaan. Maar de gebroeders Dardenne! Die zaten nog altijd 
in een speciaal hokje, met een dubbel, nee driedubbel slot van onbereikbaarheid 
erop. Ik ben een enorme fan van hun werk. Ik heb al hun films gezien, en ik 
droomde er altijd van om met hen te werken, zonder daadwerkelijk te geloven 
dat dat ooit zou gebeuren. Dus toen ze mij vroegen, was mijn eerste gedachte: 
waarom zouden ze mij vragen? Zouden ze een ander soort film willen maken?’

Ze is een van de SUCCESVOLSTE FRANÇAISES 
in Hollywood en al jaren het gezicht van Dior. 
Marion Cotillard, volgens Vogue Paris de ultieme 
Parisienne, spreekt over de LIEFDE, haar inspanningen 
voor het milieu en haar nieuwe FILM Deux jours, une nuit. 
— interview maartje laterveer

Schril contrast
Het antwoord op die laatste vraag is 
nee. Deux jours, une nuit is een typische  
Dardenne-film: een realistisch, sociaal be-
wogen portret van doorsnee levens in een 
doorsnee Waals stadje, zonder muziek, 
zonder melodrama, zonder make-up. De 
broers werken altijd met Belgische ac-
teurs die verre van bekend zijn, laat staan 
dat ze het glamoureuze imago hebben van 
Cotillard, die niet alleen Frankrijks best-
betaalde actrice is, maar ook Hollywoods 
bestbetaalde buitenlandse actrice. Dus ja, 
de keuze voor Cotillard is opmerkelijk. 
 En ook weer niet. Want de vrouw 
die hier vanmiddag op de bank zit in een  
Parijse suite, bewijst dat ze heel goed zon-
der glamour kan. Ze draagt een donker-
blauwe spijkerbroek en een fijngebreide 
trui van turquoise en groene katoen, haar 
haar in een knot en nagenoeg geen spoor 
van make-up. Ze is open, lacht veel en 
kiest haar woorden zorgvuldig, een blijk-
bare wil om zo oprecht mogelijk te zijn. 
Het is net of ze overloopt van een enthousi-
asme waarmee ze al haar normale reserves 
laat varen. Het gaat goed met Cotillard, 
niet in de laatste plaats vanwege deze film. 
‘Deze film is een van mijn mooiste erva-
ringen als actrice,’ verklaart ze. ‘Zo niet dé 
mooiste. De Dardenne-broers hebben me 
alles gegeven waar ik altijd op heb gewacht 
als actrice. Om zo ver in detail te kunnen 
treden, zo diep te graven naar emoties, 

oen filmmakers Jean-Pierre en Luc Dardenne Marion Cotillard (39)
voor het eerst in het echt zagen, waren ze verkocht. De ontmoeting 
was maar kort; zij kwam de lift uit met haar baby op de arm, de 
gebroeders Dardenne – wier films tot de top van de Europese film 

‘Om zo diep 
te graven naar 
emoties en de 
grenzen van het 
acteren zo ver 
op te rekken  
dat het bijna 
geen acteren 
meer is – dat  
is geweldig’

—
marion cotillard
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en de grenzen van acteren zo ver op te rek-
ken dat het bijna geen acteren meer is – dat 
was geweldig.’
 In Deux jours, une nuit speelt Cotillard 
de (hoofd)rol van Sandra, een vrouw van in 
de dertig uit de lagere klasse van Seraing, 
het Waalse stadje waar de Dardennes al 
hun films opnemen. Ze heeft twee kinde-
ren, een man, een depressie achter de rug en 
bijna geen baan meer. Dat laatste is waar de 
film om draait: ze heeft twee dagen om te 
voorkomen dat ze haar baan in de plaatse-
lijke fabriek kwijtraakt. Dat doet ze door al 
haar collega’s een voor een af te gaan en ze 
te vragen hun bonus van duizend euro op 
te geven, zodat zij kan blijven. Een dood-
simpele plot, met ook nog eens een repeti-
tief karakter. Je zou je kunnen afvragen hoe 
dat in godsnaam een film lang interessant 
kan blijven. Maar die vraag ben je bij collega 
nummer twee al vergeten. Want Cotillard is 
zo geloofwaardig, zo ontroerend zelfs, dat je 
op een gegeven moment vergeet dat je naar 
een filmster kijkt wier echte leven natuur-
lijk in schril contrast staat met dat van een 
doorsnee Waalse die kampt met een min-
derwaardigheidscomplex en geldzorgen.

De essentie
Het echte leven van Cotillard is net zo flaw-
less als haar huid. Ze vormt al jaren een van 
Frankrijks hotste koppels met acteur en re-
gisseur Guillaume Canet. De twee leerden 
elkaar kennen op de set van Jeux d’enfants 
(2003), een lieflijk verhaal over een jongen 
en een meisje die als kind verliefd op elkaar 
worden en na de omwegen van volwassen 
worden weer bij elkaar komen. Achteraf 
bekeken is de film een mooie voorbode van 
de romance die zou opbloeien tussen Canet 
en Cotillard, al hadden ze beiden destijds 
nog een relatie. Canet was nog getrouwd 
met Diane Kruger; Cotillard was samen 
met de Franse zanger Sinclair. Het zou nog 
tot 2007 duren voor ze hun veelbesproken 
amoureuze relatie aanknoopten, die ze in 
2008 publiekelijk bekendmaakten. Dat is 
meteen het enige wat ze er publiekelijk over 
kwijt willen: Cotillard is heel strikt in het 
bewaken van de grens tussen haar privéle-
ven en de rode loper. Ze geeft weinig inter-

‘Ik spring 
de hele 
tijd in het 
onbekende, 
iets waar ik 
enorm van 
geniet. Maar 
ik leef niet 
afgezonderd 
van normale 
mensen’

‘De strengste 
criticus zal nog niet 
het niveau bereiken 
van mij, als ik naar 

mezelf kijk’

op haar. Dat deed me op zich niks, ik ben er nooit zo mee bezig wat 
andere mensen over mij denken. Echt niet – ik zou er misschien meer 
interesse in moeten hebben. Maar ik dacht wel: eigenlijk is het stom 
om zo te denken, want een acteur is juist iemand die in staat is om van 
leven te veranderen, om iemand anders te worden. Dat is de essentie 
van acteren.’ 

Meer dan een uitdaging
Het is een cliché-antwoord dat acteurs nagenoeg altijd geven als het 
gaat over overeenkomsten tussen henzelf en de rol, maar uit de mond 
van Cotillard klinkt het oprecht. Omdat ze als kind al wist dat acteren 
meer met inleven dan met ijdelheid te maken heeft. ‘Als tiener wilde 
ik nooit mezelf zijn; ik wilde allemaal andere mensen zijn,’ vertelde ze 
aan de Amerikaanse Vogue. En als actrice stelt ze daadwerkelijk alles in 
het werk om iemand anders te worden. Voor haar veelgeroemde rol van 
Edith Piaf in La môme heeft ze zichzelf niet alleen het – volgens haar 
jongere tweelingbroers – typische loopje van haar achteroom eigen ge-
maakt, maar zich vooral zo vereenzelvigd met Piafs verlatingsangst, 
dat ze naar Bora Bora moest vliegen om haar van zich af te kunnen 
schudden: ‘Ik kon haar niet verlaten.’ Voor Public Enemies, waarin ze 
de geliefde speelt van Johnny Depp, woonde ze een tijd lang bij een in-
dianenstam, omdat haar filmmoeder Indiaans was. Dankzij diezelfde 
film is ze bovendien de enige Franse actrice in Hollywood die prak-
tisch accentloos Amerikaans praat. ‘Dat moest van Michael Mann, de 
regisseur,’ vertelt ze. ‘Heel stressvol. Dat was meer dan een uitdaging 
– ik liep tegen mijn grenzen op. Maar ik wil geen grenzen hebben. Ik 
probeer altijd te denken dat ik ze niet heb. Niet dat ik denk dat ik alles 
kan, begrijp me niet verkeerd. Ik heb een nogal bijzondere manier om 
mezelf te beoordelen. Dat is niet iets waar ik graag over praat, ik weet 
ook niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven. Het enige wat ik kan 
zeggen, is dat de strengste criticus nog niet het niveau zal bereiken van 
mij als ik naar mezelf kijk. Dus nee, ik denk nooit dat ik het wel kan. 
Maar ik denk ook nooit dat ik niet in staat zal zijn het te leren. En als 
ik dat wel denk, dan wil ik het juist proberen.’
 Dus Cotillard liet zich niet afschrikken door de Dardennes, die 
bekendstaan als zeer veeleisende regisseurs die een scène met maar één 
shot willen opnemen en bijzonder oog hebben voor detail. ‘Het al-
lerkleinste detail is belangrijk voor hen,’ zegt ze. ‘Soms hadden we een 
scène van zeven minuten, en precies halverwege die scène wilden ze 
dan dat ik huilde als ik mijn linkerschoen aantrok. Als ik huilde terwijl 
ik mijn rechterschoen aandeed, moest die hele scène opnieuw. Het is 
enorm hard werken om het resultaat te krijgen dat zij voor ogen heb-
ben. Maar al hadden ze me gevraagd om het honderd keer opnieuw te 
doen, ik had het gedaan. Hoe veeleisender een regisseur is, hoe geluk-
kiger ik ben. Omdat ik meer dan mijn best wil doen, en ik wil gepusht 
worden om meer dan mijn best te doen.’

Een nieuw leven
Dat geluk heeft Cotillard niet altijd gehad. Er was een tijd, zo’n jaar of 
tien geleden, dat ze niet de rollen kreeg die ze wilde, en wel de rollen 

die ze niet wilde. ‘Op een gegeven moment 
kwam ik op een punt dat ik zo ongelukkig 
was dat ik ermee wilde stoppen,’ vertelt ze. 
‘Ik was 27 en wilde mijn agent bellen dat ik 
bij Greenpeace ging werken. Het was mijn 
grootste droom om actrice te worden, ik 
had nooit iets anders willen worden. En ik 
had werk – ik schaamde me zelfs dat ik 
ontevreden was, terwijl er genoeg actrices 
waren die zonder werk zaten. Maar ik kon 
het niet ontkennen: ik was gefrustreerd. 
Ontevreden. Ik begon jaloers te worden 
op andere actrices, en niet in de goede zin 
van het woord. En dat wilde ik niet. Ik ben 
dol op actrices, ik wil niet boos worden op 
iemand die er helemaal niks aan kan doen 
dat ik een bepaalde rol niet krijg. Ik voelde 
dat ik dingen begon te voelen die ik niet 
wilde voelen. Ik moest in een andere flow 
komen, gelukkig zijn met wat ik had. Ik 
werkte met fantastische mensen, maar 
niet – nou ja, niet de mensen van wie ik 
als kind had gedroomd. Ik wilde op een 
set zijn en denken: ja, dit is precies wat ik 
wilde! Ik wilde naar een regisseur kijken 
en denken: o my god, is dat echt Tim Bur-
ton? Dus uiteindelijk, na maanden pieke-
ren, belde ik mijn agent. Ik zei: “Ik vind 
het niet meer leuk, ik wil er een tijdje mee 
stoppen.” En hij zei: “Oké, maar doe me 
een plezier en ga nog naar één afspraak. 
Er is iemand die je wil zien.” Dat was Tim 
Burton. En ik dacht: oké, dit is de test. 
Dit is precies wat ik altijd heb gewild, 
waar mijn hart sneller van gaat kloppen. 
Dus ik ontmoette Burton. En ik deed 
auditie. Anderhalve maand lang kreeg ik 
geen antwoord. Dus ik begon een nieuw 
leven. Maar ik had het script van de au-
ditie onder mijn matras bewaard. Elke 
keer dat ik schoonmaakte, keek ik ernaar 
en dacht ik: o well, laat maar liggen. Na 
anderhalve maand dacht ik: dit is be-

Midnight in Paris (2011), 
met Owen Wilson

De rouille et d’os (2012), 
met Matthias Schoenaerts

Big Fish (2003)

A Good Year (2006), 
met Russell Crowe

views, en als ze ze geeft, zwijgt ze in alle talen over haar leven 
met Canet en hun zoontje Marcel, die in mei 2011 werd ge-
boren. Het enige wat we ervan weten, is dat ze deels in Parijs  
wonen en deels in de Campagne, waar Cotillard een oude 
boerderij kocht met vijgen-, peren- en amandelbomen; dat ze 
graag polaroids maakt, houdt van koken en een stuk of veertig 
mannenhoeden bezit. En dan zijn er natuurlijk de films die ze 
samen maken. Cotillard speelde al in twee films van Canet: 
Les petits mouchoirs (2010), een heerlijk verhaal over een groep 
vrienden die vakantie viert in Zuid-Frankrijk terwijl in Parijs 
een van hen ernstig gewond in het ziekenhuis ligt – oftewel: 
een film over liefde, vriendschap en de kunst van het leven. 
En vorig jaar kwam Blood Ties uit, Canets eerste Amerikaanse 
film waarin Cotillard het doek deelt met Clive Owen en Mila 
Kunis. De film haalde het Festival van Cannes, waar Cotil-
lard verscheen in een knappe jurk van Dior, waarvoor ze sinds 
2008 het gezicht en couturemuze is. 
 Ze haalt haar schouders op. ‘Mijn echte leven is niet zo 
glamourous als het er vanaf de buitenkant uitziet op de rode 
loper,’ relativeert ze. ‘Ik heb een bijzonder leven, natuurlijk. 
Mijn leven brengt me op plekken, ik spring de hele tijd in het 
onbekende en dat is iets waar ik enorm van geniet. Maar ik 
ben niet afgezonderd van normale mensen. Sommige film-
sterren zijn dat wel en ik denk dat ze dat soms ook moeten 
zijn. De echt grote sterren kunnen nergens heen zonder fo-
tografen in hun kielzog – die móeten zich wel beschermen. 
Maar het is niet zo dat je ophoudt een normaal mens te zijn 
zodra je een filmster wordt, of dat je geen getuige kunt zijn 
van iets wat je zelf niet beleeft. Ik werk dan wel niet in een 
fabriek, maar sommige mensen die dicht bij me staan, werken 
daar wel. Ik weet nog dat de media schreven dat ik Edith Piaf 
zou spelen, en dat er heftige negatieve reacties volgden. Ieder-
een vond het maar raar dat ik Piaf zou spelen, ik leek niet eens 

La môme (2007)
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lachelijk. Ik gooi het weg. Ik pakte het, maar 
boven de prullenbak dacht ik: nou ja, het kan 
ook geen kwaad het te laten liggen. Een week 
later kreeg ik antwoord: ik had de rol. Dat ver-
anderde alles. En zo werd ik weer actrice.’
 Desalniettemin bleef Cotillard actief voor 
Greenpeace. Zoals ze ook actief lid is van het 
Wereld Natuur Fonds en diverse malen op de 
bres is gesprongen tijdens ludieke acties voor 
het milieu. Ze loopt er niet mee te koop, maar 
Cotillard is een fervent milieuactivist die zich 
afgelopen november nog met een paar andere 
Franse beroemdheden – onder wie haar geliefde 
Guillaume – opsloot in een kooi op het Parijse 
Place du Palais-Royal, met een bord dat ze door 
de tralies stak waarop stond: I’m a climate de-
fender. En in 2009 nam ze met een paar andere 
artiesten het nummer Beds are Burning op, een 
cover van het bekende nummer van Midnight 
Oil, in een project van toenmalig vn-voorzitter 
Kofi Anan om de wereldbevolking vlak voor de 
milieutop in Kopenhagen bewust te maken van 
de milieuproblematiek. Het is niet iets waar-
voor ze zich in interviews op de borst slaat – 
sterker, als ze ernaar wordt gevraagd, blijft ze 
bescheiden. Misschien is dat wat de Dardenne-
broers zagen toen ze haar met Marcel uit de 
lift zagen komen: een normale vrouw met een 
bepaalde bescheidenheid in haar blik, een ne-
derigheid die je niet zo snel verwacht bij een 
ster van haar kaliber. Het is diezelfde beschei-
denheid waarmee ze reageert op de opmerking 
dat ze als 27-jarige een behoorlijke dosis moed 
moet hebben gehad toen ze besloot het roer om 
te gooien. ‘Ik weet niet,’ zegt ze schouderopha-
lend. ‘Ik zou eerder zeggen dat ik het gewoon 
nodig had. Ik heb altijd geleerd dat als je ergens 
vastloopt, je in beweging moet komen. Dus ik 
besloot in beweging te komen. En omdat ik dat 
besloot, kwam Tim Burton op mijn pad. Daar 
ben ik van overtuigd.’

Wie kijkt wordt beloond
Vanaf het moment dat Tim Burton haar castte 
voor Big Fish – Cotillards eerste Amerikaanse 
film, die uitkwam in 2003 – nam haar carrière 
de loop die ze altijd zo vurig had gewenst. Niet 
dat ze ooit droomde van Hollywood: ‘Ik wilde  
gewoon actrice worden en geweldige verhalen 
vertellen en werken met geweldige regisseurs.’ Die 
geweldige regisseurs kwamen: Michael Mann 

vroeg haar voor Public Enemies, Woody Allen voor Midnight in Paris, 
Christopher Nolan voor Inception en The Dark Night Rises. En nu dus  
Jean-Pierre en Luc Dardenne. 
 ‘Ik geloof dat er een reden is voor alles,’ zegt Cotillard. ‘Ik weet 
nog dat er zo’n anderhalf jaar geleden, voordat ik de Dardennes ont-
moette, een golf van zelfmoorden was onder arbeiders in Frankrijk. Ik 
herinner me dat een van hen, een vrouw, een brief had achtergelaten 
waarin ze schreef hoe nutteloos ze zich voelde. Dat riep een hoop 
vragen bij mij op. Over je plaats in de maatschappij, wat de wereld je 
geeft en wat jij de wereld te geven hebt. En hoe je je nutteloos kunt 
voelen als je kinderen hebt. Al die vragen gingen diep bij mij naar bin-
nen, ik liep er weken en maanden mee rond. Toen ik het script las van 
Deux jours, une nuit, wist ik meteen: dit heeft zo moeten zijn. Dat ik 
deze film in handen heb, terwijl ik maanden ervoor zo bezig was met 
precies hetzelfde onderwerp. Ik bedoel, ik stel me altijd vragen over 
de wereld, maar deze vragen waren heel intens. En niet eens omdat ze 
persoonlijk waren, maar omdat ze zo menselijk waren.’
 Het is een van de mooiste scènes in de film, die waarin Sandra 
zich op een moegestreden moment afvraagt hoeveel nut ze eigen-
lijk heeft in de wereld. ‘Het is grappig, want de laatste tijd had ik 
grote vragen over: wat doe ik nu eigenlijk? Ik geloof dat dat een 
acteursding is. Een cliché. En ik zat midden in het cliché. Ik dacht: 
oké, ik ben actrice en vertel verhalen. Maar wat doe ik nog meer, 
behalve verhalen vertellen en daar veel geld mee verdienen? Ik begon 
mijn werk als totaal nutteloos te zien. Toen ontmoette ik iemand 
die er een ander licht op wierp. Hij vroeg mij: “Wat geeft het kijken 
van een film jou?” Die vraag had ik mezelf natuurlijk ook kunnen 
stellen, maar ik had hem er kennelijk voor nodig. En ik dacht: wij  
ontroeren mensen. Soms ga ik naar een film en stel ik mezelf daarna 
allerlei vragen. Dan ben ik ontroerd. Voel ik me levend. Dan voelt 
het alsof mensen iets tegen me hebben willen zeggen. En ik dacht: 
oké, ik blijf dit werk maar doen. Het kan soms heel nuttig zijn.’
 In het geval van Deux jours, une nuit is dat onbetwist het geval. 
Het is geen makkelijke film, er is geen glamour, er zijn geen special 
effects en geen muziek die je meeslepen. Maar het leven is ook niet 
altijd makkelijk, en juist het mooist als je er de moeite voor neemt. 
Zo is het ook met deze film: wie kijkt, wordt beloond. Want hij gaat 
niet alleen over Sandra en haar strijd om haar inkomen. Hij gaat 
over iedereen, en ieders angst om zich nutteloos te voelen. ‘We heb-
ben het allemaal nodig iemand te zijn,’ zegt Cotillard. ‘We hebben 
allemaal de behoefte verbonden te zijn met iets, met iemand. Om 
het gevoel te hebben dat we leven.’ —

‘We hebben allemaal 
de behoefte verbonden 

te zijn met iets, met 
iemand. Om het gevoel 
te hebben dat we leven’

‘Ik heb altijd 
geleerd dat 

als je ergens 
vastloopt, je 
in beweging 

moet komen. 
Dus ik besloot 
in beweging te 

komen’

Deux jours, une nuit is vanaf 19 juni in de bioscoop te zien.C
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