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VRAGEN

1 De nieuwste film van Keizerman 'Het Lot' liet lang op zich wachten omdat

A één van de acteurs uit de film stierf tijdens de opnames.
B Keizerman na 'De schreeuw' nodig toe was aan rust. 
C sommige scènes uit de film op de Noordpool werden gefilmd.

2 Wat voor soort film is 'Het Lot' ?

A Een actiefilm.
B Een drama.
C Een komische film.

3 Wat is de verhaallijn van de film 'Het Lot'?

A Annick denkt gelukkig te worden als ze haar droom waarmaakt,maar dat valt tegen.
B Annick verliest haar baan als kleuterjuf en besluit om samen met Simon een film te gaan

maken. 
C Annick wil graag eens in een film spelen maar durft daartoe geen stappen te ondernemen. 

4 Waarom heeft Keizerman gekozen voor de titel 'Het lot'?

A Het is de vertaling van de titel van een buitenlandse film die hij goed vond.
B Hij houdt ervan om korte, veelzeggende titels voor zijn films te kiezen.
C Hij wilde een mysterieuze titel die mensen meteen aan het denken zet.

5 Is de film 'Het Lot' een succes in Nederland?

A Dat weten we nog niet.
B Ja, de film is een groot succes.
C Ja, de winst is 11 miljoen euro.

U bent geïnteresseerd in de films van regisseur Karel Keizerman.  Karel Keizerman
heeft net een nieuwe film uit. U leest in een Nederlands tijdschrift een interview met
de regisseur over zijn nieuwste film 'Het lot'.

- Lees eerst de vragen op pagina 5.
- Zoek de antwoorden in de tekst op pagina’ s 6 en 7.
- Beantwoord de vragen.
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Karel Keizerman werd in 1998 uit-
geroepen tot beste Nederlandse
regisseur; hij kreeg onderschei-
dingen voor zijn werk en boekte ook
in het buitenland succes. Lange tijd
was het stil rond hem en zijn werk,
maar na een lange rustpauze is hij
weer helemaal terug. In een bruine
kroeg in Amsterdam ontmoette Manja
De Nijs de bekende regisseur/film-
maker Karel Keizerman. Zij praat met
hem over zijn nieuwste film: 'Het lot'. 

Hoe komt het dat we zo lang niets van
u gehoord hebben? Het is inmiddels
vier jaar geleden dat uw vorige film
'De schreeuw' in de bioscopen
draaide.
Is het alweer vier jaar geleden? De tijd
gaat echt snel. Tja, ik had even een
pauze ingelast om mijn batterij weer op
te kunnen laden. Het maken van 'De
schreeuw' had mij erg veel energie
gekost; het draaien van die film was erg
zwaar. Een deel van die film is op de
Noordpool gefilmd, en ik kan je ver-
zekeren dat daar filmtechnisch heel wat
bij komt kijken. Tijdens het filmen kreeg
ik ook nog een paar persoonlijke
tegenslagen te verwerken. Hans Koster,
een goede vriend van mij, overleed aan
een hersentumor en twee maanden later
liep mijn huwelijk op de klippen. Ik
voelde mij niet echt lekker in mijn vel en
verschool mijzelf achter mijn werk. Dat
heb ik achteraf geweten, toen de film
klaar was, stortte ik in; ik was helemaal
op. Het werd mij even allemaal te veel,
zowel geestelijk als lichamelijk. Ik heb
toen besloten om 
het even kalm aan te doen en wat tijd
voor mezelf te nemen. Het eerste half
jaar heb ik doorgebracht in mijn buiten-
verblijf in De Provence, Frankrijk. Daar
heb ik de eerste tijd echt helemaal niks

gedaan, heerlijk! Maar lang stil zitten
kan ik niet, na een tijdje kwam toch weer
de werker in mij naar boven en kwam
ook de inspiratie weer langzaam maar
zeker terug. Toen begon ik te schrijven
aan het script voor 'Het lot'.

We hebben er lang op moeten
wachten, maar overdrijf ik als ik zeg
dat het wachten meer dan de moeite
waard was? 
Dat zijn uw woorden, maar ongelijk
geven kan ik u niet. Ik ben inderdaad
ook zeer tevreden met het eindresultaat.

Kunt u iets vertellen over uw nieuwe
film?
Natuurlijk, ik praat de hele dag over niets
anders! Eens kijken, waar zal ik
beginnen? Ik heb het script samen
geschreven met Ralf Wouters, echt een
geweldige tekstschrijver. Ik schetste
hem de grote lijnen van het verhaal en
hij zorgde voor de uitwerking ervan.
Toen ik het volledige script voor het eerst
las, was ik meteen helemaal onder de
indruk. Het verhaal was nog veel mooier
geworden dan ik het mij ooit had
voorgesteld. De verfilming werd een
uitdaging, maar ik denk dat ik mag
zeggen dat wij erin geslaagd zijn om een
prachtig verhaal om te toveren tot een
fantastisch mooie film. Er zit deze keer
geen humor in, het is ook geen actiefilm.
Nederland heeft een lange traditie van
actiefilms en in Nederland worden ook
veel goede actiefilms gemaakt, maar
persoonlijk houd ik niet zo van
actiefilms. Waarover de film precies
gaat, dat kan ik zo een twee drie niet
zeggen. Het verhaal gaat over Annick.
Annick is een plattelandsmeisje. Ze
werkt als kleuterjuf in de plaatselijke
dorpschool. Ze doet haar werk graag,
maar echt gelukkig is ze niet. Annick
heeft een droom, ze wil actrice worden.
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KEIZERMAN VERTELT EXCLUSIEF AAN 'UIT EN THUIS' OVER ZIJN NIEUWSTE
FILM.



Op een dag ontmoet ze Simon, een
filmmaker uit de grote stad. Hij vindt dat
Annick haar droom moet waarmaken, en
haalt  haar  over om alles achter te laten
en met hem mee te gaan. Al snel blijkt
dat het leven in de grote stad niet
overeenstemt met het mooie plaatje dat
Annick in haar hoofd had. Het wordt een
zware overlevingsstrijd met rampzalige
gevolgen en het verhaal kent dan ook
een tragisch einde. De centrale thema's
uit de film zijn liefde, hoop, doorzettings-
vermogen, maar zeker ook verdriet, pijn
en twijfel. Het gaat over je gevoel
volgen, je dromen waarmaken en alles
wat daarbij komt kijken. 

Uw nieuwe film heet 'Het lot'. Vanwaar
deze titel?
We zochten een bondige, krachtige titel,
die inhoudelijk aansloot bij het
verhaal.Daar ben ik trouwens bij al mijn
films wel voorstander van. Ik denk dat
we met 'Het lot' wel voldoen aan die
criteria. Bovendien is het een titel die
zich makkelijk laat vertalen, denk maar

aan 'Destiny', of 'Le destin', en dat is
zeker niet onbelangrijk aangezien ik ook
buitenlandse ambities heb. 

Goed, dat is duidelijk. Het maken van
de film heeft vrij lang geduurd, hoe
kwam dat? 
Het heeft in totaal drie jaar geduurd, dat
is inderdaad vrij lang. Maar we wilden
met een goed product naar buiten
treden en ik denk dat we daar ook in
geslaagd zijn. Nu is de film af, en ik denk
echt dat het een groot succes zal
worden. Dat is het belangrijkste. Ik
verwacht een opbrengst van ongeveer
dertien miljoen euro. De kosten van de
film waren twee miljoen euro, dus dat
betekent een winst van elf miljoen euro.
Het was trouwens de hoogste tijd dat er
weer eens een succesvolle Nederlandse
film werd gemaakt. Bij de gasten op het
premièrefeest werd de film enthousiast
ontvangen. We zullen zien of de rest van
Nederland er hetzelfde over denkt. Over
twee weken draait de film in alle
bioscopen in Nederland!
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