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moment dachten. Het werd mij duidelijk dat ik
op toeristische plekken niet in het perfecte,
filmische plaatje paste. Bijvoorbeeld door de
afkeurende blik van een ober toen ik in Mont-
martre op een terrasje ging zitten. Eenmaal
thuis ben ik de reis zelf, de werkelijkheid,
bewust helemaal vergeten. Het dagboek werd
het enige uitgangspunt voor de film. Dat gaf me
de vrijheid om Parijs net wat mooier te maken,
die lantaarnpaal op de brug net wat vervelen-
der. En om te denken: wat zou er zijn gebeurd
als dit personage naar de Moulin Rouge was
geweest? Zo begon mijn inspiratie te rollen.”

„Mijn handicap heeft voordelen.
Een goede kunstenaar probeert een alien te
worden. Ik ben al een alien. Doordat ik in een
rolstoel zit, is het voor mij gemakkelijker om
van een afstand naar de wereld te kijken en zo
een hele eigen visie te ontwikkelen. Daarnaast
zie ik de wereld altijd in kikvorsperspectief,
waardoor ik als regisseur een grote voorliefde
heb ontwikkeld voor lage standpunten. En die
zijn heel krachtig, dat heeft Leni Riefenstahl
ons lang geleden al geleerd. En ik houd natuur-
lijk erg van dollies, rijdende shots. Ik heb de
cameraman voor Rue des Invalides héél vaak in
een rolstoel gezet.”

„Je moet je nooit met een kluitje in het
riet laten sturen.
Na de basisschool stond ik voor de keuze: op de
mytylschool blijven, of naar een reguliere
middelbare school gaan. Ik heb voor het eerste
gekozen en dat is de grootste fout van mijn
leven geweest. Ik weet niet meer wat me heeft
bezield, waarschijnlijk voelde ik me niet zeker
genoeg voor een reguliere school. Op die mytyl-
school draaide alles om mijn beperking en daar
ben ik allergisch voor.”

„Men kan het betuttelen niet laten.
Het is een diepgewortelde, menselijke eigen-
schap. Als je in de supermarkt acht keer bijna
wordt gesmeekt om je te laten helpen, kun je
daar aardig ziek van worden. Als ik hulp nodig
heb dan vraag ik het liever zelf. Maar omdat het
uit een goed hart komt, kun je het mensen niet
kwalijk nemen. En dat is precies wat betutteling
zo vervelend maakt.”

„Reageer niet geïrriteerd.
Want dan sta je meteen bekend

als de gefrustreerde gehan-
dicapte. Ik probeer me in

de betuttelende mens te
verplaatsen, dat is veel
leuker. Inmiddels heb
ik allerlei archetypen
ontdekt. Zoals de
Florence Nightingale,
die wil zorgen om er

zelf beter van te worden.
Of de spiegelaar. Dat is

iemand die zijn eigen
ellende over je uitstort van-

uit de gedachte dat jij vast wel
begrijpt dat het leven klote is. Voor

mijn film heb ik dankbaar gebruikgemaakt van
deze archetypen.”

„Medelijden is een gemakkelijke emo-
tie.
Hoewel ik er niet zo mee bezig ben, zie ik soms
wel dat mensen medelijden met me hebben.
Bijvoorbeeld als ik de bus in kruip. Het is een
emotie waar mensen heel snel toe worden ver-
leid. Ook daar maak ik gebruik van in mijn film.
Het is grappig dat Nathan de Parijse metrotrap
afkruipt, maar ergens schuurt het ook.”

„Dromen is een deugd.
Het heeft mij ver gebracht. Ik doe nu wat ik leuk
vind. Volgens een docent op de mytylschool was
het voor mij onmogelijk om regisseur te wor-
den. Hij zei: ‘Mari, is het niet slim om realistisch
te worden over je toekomst?’ Om een gelukkig
mens te kunnen worden, moet je durven dro-
men. Uiteindelijk gaat de film daar ook over:
een droom implementeren bij mensen. Als je
naar een film kijkt, worden ook dezelfde hersen-
gebieden geactiveerd als tijdens het dromen.”

„Omdat ik in een rolstoel zit, moet ik
doen wat ik wil.
De rolstoel heeft mijn levensinstelling bepaald.
Juist omdat ik gehandicapt ben, wil ik van het
leven één groot avontuur maken. Doen waar ik
echt zin in heb. Het is de dood of de gladiolen.

‘Rue des Invalides’ is nog te zien op het Nederlands
Filmfestival op dinsdag 2 oktober (22u15)
Portret van Mari Sanders: 7 oktober om 23u Ned. 2

B adkamerverlichting

F eestelijke opening van het Stedelijk Museum. Het leek nooit meer te gaan
gebeuren, maar nu is het dan zover: we kunnen weer moderne kunst

kijken in Amsterdam. Joepie! Ik ging meteen. Drama.
Leuk idee, die badkuip van architect Mels Crouwel. Maar het ding is totaal

ongeschikt om kunst tentoon te stellen. Er zijn zo veel rare wanden, vreemde
vides, onbegrijpelijke trappenstelsels en andere fratsen dat de kunst die er
hangt onzichtbaar wordt. Of erger nog: wandversiering. Het gebouw staat
niet in dienst van de kunst, maar de kunst in dienst van het gebouw. Schilde-
rijen boven het bankstel, maar dan in de voor architecten typerende megalo-
mane stijl.

Crouwel heeft hetzelfde gedaan met het oude gebouw waar zijn badkuip
aan vast is geplakt. Dat is nu gereduceerd tot een opslagschuur, een wit-
gekalkte noodkeet zoals je die wel bij asielzoekerscentra ziet staan. „Is dat
hetzelfde wit als Sanberg er ooit op heeft geschilderd?” vroeg een reporter aan
de feestvierende architect. „Uhh, ja, ongeveer wel...” schutterde hij. Kortom,

Crouwel had geen idee. Het enige wit
dat hem waarschijnlijk boeit is de
kleur van zijn eigen haar.

En dan zijn we meteen bij het
grootste probleem: het licht. De
muurverf creëert in combinatie met
de erop schijnende spots een weer-
zinwekkende sfeer. Altijd moeilijk

licht in woorden te vangen, maar ik doe een poging: een druilerige herfstoch-
tend op de planeet Uranus. Daar komt nog bij dat in elke zaal het licht weer
anders is. Hetzij omdat het wordt gemengd met daglicht, elders omdat er
geen plafond is, dan weer omdat er door allerlei wandconstructies vreemde
schaduwen vallen.

Jasper Krabbé vond het zo leuk dat je in het gebouw steeds weer naar een
volgende zaal wordt gelokt. Diplomatiek geformuleerd. Het licht werkt zo
zwaar op je gemoed dat je zo snel mogelijk de weg naar de uitgang wilt
vinden. Dat is overigens nog knap lastig, want enige logica in de indeling heb
ik niet kunnen bespeuren. Sterker nog, het zit allemaal zo vreemd in elkaar
dat de monumentale trap iedere functie verloren heeft, en er nu triest en
nutteloos bij ligt. Net zoals de oude ingang overigens, waar uit pure armoe
een A4’tje was opgeplakt met de tekst ‘geen uitgang’.

Dan is er nog de belabberde afwerking: niet passende plinten, vreemde
horizontale rimpels in het stucwerk, muurverf over het hout. Het leidt alle-
maal verschrikkelijk af. Geen idee welke kunstwerken ik eigenlijk heb gezien.

Het enige wat nog op mijn hersenvlies staat gebrand is die andere gruwel:
Dat spuuglelijke nieuwe logo, die S met lettertjes. Alsof het door de penning-
meester van de Purmerendse schaatsvereniging is ontworpen.

Mijn ogen doen pijn. Mijn hersenen doen pijn. Mijn hart doet pijn.

VICTOR LAMME

Het citaat van deze week is van de Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie (65)
uit zijn nieuwe boek Joseph Anton: ‘Het verhalen vertellende dier moet vrij zijn
om zijn verhalen te vertellen’. De foto is van Jeroen Manders uit Delft

v© Volgende week een citaat van oud-profwielrenner Michael Boogerd:
‘In mijn gloriejaren ging ik weleens een frietje halen, maar alleen als ik
het had verdiend’. Heb je een foto bij dit citaat? Mail deze dan met
naam en woonplaats naar klik@nrc.nl o.v.v. Boogerd

Bij ons op school gaat het in de zesde
klas meer over de examenreis dan
over de leerstof.

Een vriendin van mij heeft proble-
men om de financiën voor deze reis
voor elkaar te krijgen.

Het ziet ernaar uit dat ze niet mee
kan gaan. We proberen allemaal iets
te bedenken om haar te helpen.

Dan hoor ik opeens iemand

zeggen: „Maar dan heb je zes jaar
voor niets op deze school gezeten.”

TOBIAS KAPPELLE

v© Ook een ikje maken ? Stuur dan
maximaal 120 woorden naar
ik@nrc.nl

Vi c t o r

Denkbeeld

ik@nrc.nl

Daar komt nog bij dat in
elke zaal het licht weer
anders is

Een hilarisch portret
van een invalide
jongen in Parijs. Dit is
wat regisseur Mari
Sanders (24) weet van
het leven – tot nu toe.

JULIE WEVERS

I n de tragikomedie Rue des Invalides, die giste-
ren voor het eerst te zien was op het Neder-
landse Film Festival, gaat de wereldvreemde

Nathan op zoek naar de liefde in Parijs. Alleen,
in een rolstoel en vol verwachtingen. Bij aan-
komst bij in hotel zegt de receptionist dat de op
de website beloofde hotellift zich op de eerste
etage bevindt. De toon voor de film is gezet: de
romantisch bedoelde reis zal een absurde en
ontnuchterende survivaltocht worden.

Mari Sanders (24), regisseur van Rue des Invali-
des, is dol op absurde situaties. Uit eigen erva-
ring weet hij dat die in de Franse hoofdstad voor
het oprapen liggen. Althans, als je net als San-
ders in een rolstoel zit. Als gevolg van zuurstof-
gebrek bij de geboorte, zijn zijn benen niet sterk
genoeg om te kunnen lopen. Nooit heeft de
goedlachse en energieke Sanders zich afge-
vraagd waarom uitgerekend hém dit moest
overkomen. Hij maakt liever grootse plannen.
Sanders: „Ik vind het leuk om mezelf een doel te
stellen en alles op alles te zetten om dat doel te
bereiken. Zo heb ik altijd geleefd, strategisch.”

Op zijn veertiende wist hij al dat hij regisseur
wilde worden. Na de middelbare school deed hij
echter bewust eerst een opleiding tot sociaal-
cultureel werker. Om met mensen om te leren
gaan. Sanders: „Ik dacht: als ik met zwervers en
randgroepjongeren om kan gaan, lukt het met
acteurs vast ook wel.” Onlangs studeerde hij
met Rue des Invalides af aan de Bredase kunstaca-
demie St. Joost. De jonge acteur Niels Gom-
perts, bekend van onder andere de televisieserie
Pe n o z a en de speelfilm Lena, speelt de hoofdrol.
Sanders wilde per se een film maken over de
vreemde eend in de bijt, the lonely traveller,
want dat is zijn favoriete onderwerp.
Sanders: „Onlangs kwam ik erachter
waarom. Door mijn rolstoel ben ik
dat natuurlijk vaak zelf.”

Twee belangrijke ingrediënten
van Rue des Invalides – Parijs en
rolstoel – doen onherroepelijk
denken aan de Franse filmhit
I n t o u ch a b l e s . „Dat vind ik een heel
leuke film”, zegt Sanders. „Maar
hij gaat over vriendschap en segre-
gatie, terwijl mijn film vooral gaat
over een jongen die op zoek is naar
vrijheid en volwassenheid.”

Ik spreek Sanders op een zonnige dag in het
Liesbos in Etten-Leur. Dat is zijn tuin. Hij woont
in een houten huisje dat ooit onderdeel
uitmaakte van een vakantiepark voor arme
stadskinderen. In een aantal andere huisjes
wonen goede vrienden; tijdens het gesprek
komen hun honden en katten regelmatig langs
voor een aai. Dit is wat Sanders van het leven
weet – tot nu toe.

„Haat-liefdeverhoudingen geven mij
i n s p i ra t i e .
Daarom koos ik voor Parijs als filmlocatie.
Tijdens een rondreis, vier jaar geleden, ontdekte
ik dat van alle grote, Europese hoofdsteden Pa-
rijs de meest rolstoelvijandige is. Toen ik er voor
het eerst kwam, wilde ik met de metro van Gare
de l’Est naar Gare du Nord. Dat lijkt simpel. Maar
de stationslift ging niet verder dan de begane
grond. En voor de roltrap stond een paaltje waar-
door ik er onmogelijk met mijn rolstoel af kon.
De enige optie die mij restte, was de ontelbare Pa-
rijse metrotrappen afkruipen, terwijl mijn reis-
genoot de rolstoel naar beneden tilde. Niemand
schoot ons te hulp. Wel begonnen sommige men-
sen tot mijn verbijstering geld naar me te gooien.
Daar hebben we later een ijsje van gekocht.”

„De werkelijkheid is de vijand van film.
Ter voorbereiding op Rue des Invalides ben ik vier
dagen alleen naar Parijs gegaan. In een dagboek
schreef ik alle absurde situaties op die ik mee-
maakte, zoals een brug die ik niet over kon
doordat er een lantaarnpaal pal in het midden
stond. Maar ik beschreef ook veel mensen. Hoe
ze naar me keken en wat ik dacht dat zij op dat

Kijken alsof je
een alien bent

Dit is wat MariSanders weetvan het leven –tot nu toe

FOTO ANAÏS LÓPEZ
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