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Ze is volgens velen de mooiste vrouw
ter wereld, is een van Hollywoods best
betaalde actrices en levert deze maand
haar tweede film als regisseur af. En toch
heeft ANGELINA JOLIE het gevoel dat
ze nog lang niet is wat ze zou moeten
zijn. ‘Ik word nog elke dag wakker met
de vraag wat ik eigenlijk moet doen met
mijn leven.’ — interview maartje laterveer
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Romeo en �ulia

Haar laatst volbrachte missie heet Unbroken:
een stoer epos naar het waargebeurde verhaal
van Louis Zamperini, een Amerikaanse oorlogsheld die als Olympisch atleet de Tweede
Wereldoorlog in gaat, en er wonder boven
wonder levend uit terugkeert. De film vertelt
hoe hij als piloot tijdens de oorlog crasht en 47
dagen op zee overleeft, zonder eten of drinken
en met alleen een rubberbootje als beschutting
tegen de zon, stormen, haaien en uitputting.
Hij wordt opgepikt door een Japanse schip,
waarna hem tweeënhalf jaar gevangenschap
in kampen wacht. Hij overleeft ook dat, ondanks een sadistische gevangenbewaarder
die er een dagtaak van maakt hem te breken.
Zamperini zou de rest van zijn leven slijten
als inspirator en boegbeeld voor vergeving en
doorzettingsvermogen. Zijn verhaal werd in
2010 opgetekend in een boek, dat onmiddellijk een bestseller werd in de vs en dat aan de
basis lag van Unbroken, Jolies tweede regieproject na In the Land of Blood and Honey uit 2011.
‘Toen ik het boek had gelezen, moest en zou ik
deze film maken,’ vertelt Jolie. ‘Zijn verhaal is
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niet alleen een bijzonder avontuur, het
leerde me tegelijkertijd veel over het
leven. Ik veranderde echt als persoon.’
Dus pitchte ze naar eigen zeggen haar
‘ butt off ’ om de film te mogen regisseren: ‘Ik maakte met plaatjes van internet moodboards en nam deze in een
plastic zak mee naar Universal,’ zegt
ze lachend. Ze kreeg de film, waarna
de Coen Brothers het script mochten
herschrijven. En toen ontmoette ze
Zamperini, haar nieuwe held, in het
echt. ‘Hij was nog bijzonderder dan ik
al dacht. Zo grappig, zo sympathiek,
ik vond het zo fijn om bij hem te zijn.
Mijn opa’s en oma’s stierven allemaal
toen ik nog jong was, dus ik heb dat
nooit gehad, een band met mijn grootouders. Ik denk weleens dat ik daarom
word aangetrokken door bepaalde
mensen en verhalen: om dat gat een
beetje te vullen. In de drie jaar dat ik
Louis mocht kennen, was hij als familie voor mij. En hij bleek ook nog
eens mijn buurman – het was meant to
be.’ Tot hij afgelopen juli op zijn 97ste
stierf, woonde Zamperini in Hollywood, iets hoger op dezelfde heuvel
als de Jolie-Pitts. ‘Als hij uit het raam
van zijn woonkamer keek, zag hij het
raam van onze slaapkamer. Dus ik stel
me zo voor dat hij 57 jaar lang in zijn
stoel heeft gezeten, nadenkend over
de vraag wie toch zijn levensverhaal
zou verfilmen, en dat ik een paar meter daaronder minstens tien jaar lang
lag te denken: wat moet ik toch met
mijn leven? We waren als Romeo en
Julia, en vonden elkaar uiteindelijk
in dit verhaal, dat voor mij vooral
één boodschap heeft: hoe donker het
leven er ook uit kan zien, je hebt als
mens een uitzonderlijke veerkracht.’

‘Het eerste wat
ik ’s ochtends doe
is het nieuws lezen,
om mezelf meteen te
checken als mens’

Een wild kind

Jolie weet dat zelf als geen ander. Ze
mag dan nu een droomleven leiden
met Pitt en hun kinderen, haar leven
heeft er lang niet altijd zo rooskleurig uitgezien. Toen ze een baby van
zes maanden was, verliet haar vader
(de beroemde acteur Jon Voight)
haar moeder (actrice Marcheline
Bertrand) voor een ander. De kleine
Angelina werd samen met haar broer
James Haven door hun moeder opgevoed, en ontwikkelde een problematische relatie met haar vader, die
tot op de dag van vandaag duurt.
Ze werd als meisje gepest om haar
dunne ledematen en dikke lippen, en
veranderde als tiener in een opstandige rebel die voor haar twintigste
alle drugs had uitgeprobeerd die er te
vinden waren, inclusief heroïne. Afschuwelijk is het filmpje dat onlangs
circuleerde op internet van de graatmagere, verslaafde die Jolie was als
twintiger. ‘Ik had er net zo goed niet
meer kunnen zijn,’ beaamt ze nu, terwijl ze met haar ring speelt. Onder op
de handpalm van haar rechterhand is
nog net een subtiel getekende m te
zien, een tatoeage die Jolie liet zetten
ter ere van haar moeder, die in 2007
op haar 56ste overleed aan baarmoederhals- en borstkanker. Jolie bleek
erfelijk belast met het specifieke gen
dat de ziekte bij haar moeder veroorzaakte, en liet vorig jaar uit voorzorg
haar beide borsten afzetten. ‘Het was
geen toeval dat ik Louis ontmoette
en dat ik maanden later die operatie
deed. Hij had zo’n kracht, en leerde
me omgaan met de moeilijke keuzes
in het leven. Ik had de hele tijd zijn
levensmotto in mijn hoofd: doe het
juiste en zet stappen vooruit in het leven, neem verantwoordelijkheid voor
de dingen waar je verantwoordelijkheid voor kunt nemen en wees sterk.
Maak moedige keuzes om de goede
redenen en alles komt goed. Hij wees
me de goede richting.’
Nadien schreef ze een opiniestuk
over haar beslissing in The New York
Times, waarin ze haar eigen opera-

tie aanwendde om andere vrouwen
uit de risicogroep te stimuleren zich
ook preventief te laten onderzoeken.
Iets wat nog vaak wordt tegengewerkt
door artsen, vanwege de hoge kosten
van zo’n onderzoek. Terwijl daarmee
het gen op tijd ontdekt kan worden.
Het stuk werd wereldwijd een hit en
dokters spraken van ‘het Jolie-effect’,
verwijzend naar het stijgende aantal
vrouwen dat zich laat testen op het
kankergen. Sindsdien kennen we
Jolie in nog een nieuwe gedaante, namelijk die van fervent voorvechter van
vrouwenrechten in de medische industrie. Hoe anders dan de Jolie die haar
broer tijdens de Oscars van 2001 een
ietwat lange zoen op de mond gaf,
waarmee ze aanleiding gaf tot hevig
gespeculeer over incest. De kus bleek
niets anders dan een bezegeling van
hun hechte band op de dag dat hun
moeder de eerste behandeling onderging, zo vertelde onlangs Cis Rundle
– de beste vriendin van Jolies moeder,
die haar hielp met de zorg voor haar
kinderen nadat vader Voight de benen
had genomen. Jolie was ‘altijd al een
wild kind,’ vertelde Rundle aan de
Amerikaanse pers. ‘Een kracht om
rekening mee te houden.’

Een andere richting
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ngelina Jolie (39) heeft vele gezichten. We kennen haar als depressieve rebel, die dol was op drugs
en messen en ooit trouwde in een
zwarte rubberen broek met wit Tshirt erop waarop ze met bloed de
naam van de bruidegom (Jonny
Lee Miller) had geschreven.
Maar we kennen haar inmiddels
ook als stralende bruid van Brad
Pitt, in maagdelijk wit van Versace én haar
zes kinderen, wier tekeningen de bruidssleep
sierden. Ertussen zit een scala aan Angelina’s,
van onvermoeibare hulpverlener die zonder
glitter en glamour in de sloppenwijken van
Cambodja, Ethiopië en Syrië staat, tot Hollywoodicoon die op de rode loper een bloot
rechterbeen uit haar inktzwarte Versace steekt
en prompt trending topic wordt.
Vandaag is ze vooral sober, met haar veelgeprezen benen in een simpele zwarte broek
en haar tatoeages verstopt onder een zwart
jasje. En stralend. Haar ogen (vaak onderwerp
van discussie, maar ze zijn echt blauw – niet
groen, niet grijs) vlammen met een kracht die
zegt: ik ben bovenal een vrouw met een missie.

‘Als je zoals ik
in een stad als
LA opgroeit,
maak je je druk
om onbeduidende
dingen’

Die wilde energie heeft ze nog steeds,
alleen heeft ze er nu een betere bestemming voor gevonden. ‘Grappig
genoeg voel ik me nog net zo wild
als ik altijd ben geweest,’ zegt Jolie.
‘Door het vele reizen, de landen die
ik bezoek, mijn leven met de kinderen – de keuzes die ik maak, maken
mijn leven niet bepaald rustig. Maar
ik denk dat ik mijn energie simpelweg
een andere richting heb gegeven. De

grote verandering daarin kwam toen
ik voor het eerst verder keek dan mijn
neus lang was en niet zo met mezelf
bezig was. Dat gebeurde toen ik voor
de eerste keer naar een land ging dat
in oorlog verkeerde.’ Dat was eind
2000, toen ze voor de opnames van
de succesvolle film Lara Croft: Tomb
Raider naar Cambodja ging. Wat
misschien ook een rol speelde, was
het feit dat haar moeder een jaar eerder was gediagnosticeerd met kanker.
Niet alleen was Marcheline haar geliefde voorbeeld, haar ‘kompas in het

‘Dit verhaal heeft
voor mij vooral één
boodschap: hoe
donker het leven er
ook uit kan zien,
je hebt als mens
een uitzonderlijke
veerkracht’

leven’, ze was ook erg actief in de humanitaire hulpverlening. Samen met haar nieuwe
partner en activist John Trudell had ze de All
Tribes Foundation opgericht, om inheemse
volkeren wereldwijd te steunen.
Hoe dan ook: Cambodja opende Jolies
ogen voor humanitaire crises, en anderhalf jaar
later adopteerde ze er haar eerste zoon, Maddox Chivan, als zeven maanden oude baby. ‘Als
je opgroeit, en zeker als je zoals ik in een stad
als Los Angeles opgroeit, maak je je druk om
onbeduidende dingen. Erg stomme dingen. Ik
wel in elk geval. Ik was somber en depressief,
deed allerlei dingen die niet goed zijn. En toen
kwam ik in Cambodja en kon ik mezelf wel
voor mijn kop slaan. Hoe durfde ik ooit, ooit
zo blind te zijn en te denken dat ik het recht
had te klagen, te verlangen naar meer, terwijl
er zo veel mensen zijn die zo weinig hebben
en zo veel lijden. Toen ik me dat realiseerde,
schaamde ik me kapot dat ik zo met mezelf
en mijn nietige issues bezig was geweest al die
tijd. Ik veranderde volledig. En dat herinner ik
me nog elke dag van mijn leven. Met dat besef
sta ik letterlijk elke ochtend op. Daarom is het
eerste wat ik ’s ochtends doe het nieuws lezen,
om mezelf meteen te checken als mens, om te
weten wat er gebeurt in de wereld.’
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Regenbooggezin
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‘Ik voel dat
er iets staat
te gebeuren,
alsof er een
dam aan het
breken is en
iets opnieuw
opgebouwd
moet worden’
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Na Maddox heeft ze samen met Pitt
nog twee kinderen geadopteerd, Zahara uit Ethiopië en Pax uit Vietnam.
Nog voor adoptie een trend werd
onder celebs, verklaarde Jolie een
regenbooggezin te willen, met liefst
zeven kinderen van verschillende culturen en verschillende werelddelen.
Met de geboorte van Shiloh in 2006
en de tweeling Knox en Vivienne in
2008 is de familie zo goed als compleet en is Jolie regelmatig te zien als
voorbeeldige moeder met één tot zes
kinderen aan haar rokken. De familie
reist waar mogelijk samen, en dat is
bijna altijd. De opnames van Unbroken vormden een uitzondering op de
regel, maar de toenmalige verloofden vonden een romantische manier
om toch bij elkaar te zijn. ‘Toen ik in
Australië aan Unbroken werkte, had
Brad opnames voor de oorlogsfilm
Fury, die hij graag wilde doen. Het
was de eerste keer dat we apart van
elkaar werkten. Maar we besloten er
iets moois van te maken en schreven
elkaar brieven, helemaal in TweedeWereldoorlog-stijl,’ lacht ze.
Tussen de bedrijven door reist
Jolie als ambassadeur voor de Verenigde Naties naar oorlogsgebieden,
en sinds 2007 is ze lid van de Council
on Foreign Relations, een prestigieuze Amerikaanse denktank die op
hoog politiek niveau meedenkt over
vluchtelingen en derdewereldproblematiek. En nog vindt ze dat ze te
weinig doet. ‘Ik heb het gevoel dat ik
nog zo veel moet leren. Ik ben nog
steeds maar half op weg naar wat het
dan ook is wat ik moet worden. Ik
realiseer me dat ik al best wat dingen heb geleerd en gedaan, maar nog
steeds word ik elke ochtend wakker
met de vraag of ik wel genoeg doe
en wat ik eigenlijk moet doen met
mijn leven.’ Tijd voor ontspanning
is er dus niet bij. De huwelijksreis
van Brangelina afgelopen zomer
is daar een mooi voorbeeld van: de
vakantie op Malta met de kinderen
werd gecombineerd met de opnames

‘Ik denk dat
als we weer
beseffen wat het
is om mens te
zijn, en we zoeken
de verbinding op
dat niveau, we
hoop in onszelf
kunnen vinden’
voor By the Sea, Jolies derde film als
regisseur, waarin ze samen met haar
man een seventies-echtpaar speelt
dat hun huwelijk door de vingers ziet
glippen. ‘Als je het Brad zou vragen,
zou hij zeggen dat ik nooit ontspan,’
lacht ze. ‘Ik ben verschrikkelijk. Ik
hou er niet van om niks te doen,
ben er ook vreselijk slecht in. Dus
nee, ontspannen doe ik gewoonlijk niet. Ja, totdat de kinderen op
bed springen en harder schreeuwen
dan ik. Dan gaan we maar mee met
de chaos.’

Als jij en ik

Ze lacht erom, maar aan alles – haar
blik, haar handen die op haar knieën
duwen, haar verstrengelde vingers – is
voelbaar dat het haar menens is. En
dat ze alles geeft. Zo heftig als ze zich
afzette tegen de wereld, toen die zich
nog beperkte tot een afwezige vader
en pestende Beverly Hills-klieken,
zo onvermoeibaar zet ze zich ervoor
in nu haar horizon oneindig is geworden. ‘Er is ook zo veel gaande op
dit moment. Ik word er elke dag weer
door overweldigd. We leven in een
bijzonder donkere periode, en ik denk
niet dat we die zomaar kunnen oplossen. Er zijn structurele en juridische
veranderingen nodig en een nieuwe
manier om de internationale wereldorde te benaderen. Maar ik denk wel
dat als we allemaal weer beseffen wat
het is om mens te zijn, en we zoeken
de verbinding op dat niveau, we iets
van hoop in onszelf kunnen vinden.’
Niet dat ze dat makkelijk vindt.
‘Het is meer dan frustrerend te zien
wat er allemaal gaande is in de wereld, en te beseffen hoe weinig je ei-

genlijk kunt doen,’ zegt ze langzaam. ‘Maar
ik had eens een geweldige lunch met Jane
Goodall, jaren geleden alweer. Ik zei tegen
haar dat ik het zo moeilijk vond om hoop te
houden. Ze sloeg haar hand op tafel en zei:
“Er is altijd hoop.” Met andere woorden: je
hebt het recht niet op te geven, want jij bent in
de positie om dingen beter te maken. Je hebt
het recht niet om het gewicht op je schouders
te voelen. Jij moet oplossingen vinden. Als
ik nu naar de wereld kijk, dan denk ik: hoe
kan het nog slechter? En tegelijkertijd denk
ik: als we terugkijken naar de geschiedenis, en
naar alle donkere tijden daarin, dan zien we
dat dingen veranderen, in beweging komen,
zich herstructureren. Ik voel dat er al iets staat
te gebeuren, alsof er een dam aan het breken
is en iets opnieuw opgebouwd moet worden.
En ik móet geloven dat dat mogelijk is.’ Ze
slaat met haar vuist op de palm van haar
hand. ‘Het is mogelijk. Kijk naar Louis. Hij
was niet bijzonder, hij was zo gewoon als jij
en ik. Zoon uit een Italiaans immigrantengezin, bespot, geslagen, klein van stuk, rokend
en drinkend tegen de tijd dat hij negen jaar
oud was. Hij was alles waarvan je zou zeggen:
die gaat het niet redden in de wereld. Maar hij
maakte bepaalde keuzes, gaandeweg. En hij
faalde, stond weer op, faalde weer, en stond
weer op. Hij bewijst ons dat we allemaal kunnen kiezen, morgen nog, om een beter mens
te worden en naar voren te stappen als iemand
die sterk is en overtuigd en moeite doet voor
anderen in plaats van voor zichzelf.’
Als iemand dit ook bewijst, keer op keer
en steeds meer, dan is het wel Jolie zelf. Niet
voor niets is Zamperini haar grote held geworden. Ze lijkt op hem, inclusief de rebel die
hij was. ‘Een beetje, ja,’ geeft ze toe. En dan
lacht ze samenzweerderig. ‘Don’t count out
the rebellism.’ —
Unbroken draait vanaf 8 januari in de bioscoop.

‘Ontspannen doe
ik gewoonlijk niet.
Ja, totdat de kinderen
op bed springen en
harder schreeuwen
dan ik’
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