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Festival Filem’on brengt wereldcinema, waaronder ‘Lilet Never Happened’, gebaseerd op het

verhaal van een kinderprostituee

‘Het echte verhaal van Lilet was

te donker’

Hoe help je een kind dat nauwelijks te helpen valt?
Die vraag staat centraal in Lilet Never Happened,
de dit weekend in New York bekroonde jeugdﬁlm
van de Nederlander Jacco Groen over kinderprostitutie
in de Filippijnen. Catherine Vuylsteke

L

ilet Never
Happened is een
fictiefilm op basis
van een waargebeurd verhaal. De
prent zoomt in op
een tienermeisje
uit de sloppenwijken van Manila.
Herhaaldelijke verkrachtingen door haar stiefvader doen
Lilet van huis weglopen, waarop ze in de
prostitutie belandt. Claire, een medewerkster van de ngo Terre des Hommes,
runt in de Filippijnse hoofdstad een
opvangcentrum voor kinderen in probleemsituaties. Zij doet wat ze kan, maar
slaagt er niet in het meisje te helpen.
Altijd weer loopt Lilet weg en bovendien
vindt de rest van het personeel van het
tehuis dat ze een slechte invloed heeft op
de overige bewoners. Tegen beter weten
in volhardt Claire in haar engagement,

voor haar is Lilet het kind dat ze zelf verloor.
De film, die dit weekend drie prijzen
wegkaapte op het Internationale
Filmfestival van Manhattan, is de eerste
fictieprent van Jacco Groen, met de
Nederlandse actrice Johanna ter Steege
in de rol van Claire. Het is een werk van
lange adem. “Eigenlijk gaat dit terug tot
een reportage-opdracht voor de
Nederlandse televisie, achttien jaar geleden”, zo vertelt Groen vanuit New York.
“Ik kwam inderdaad het meisje Lilet

tegen en had een afspraak bij het centrum dat haar net de vorige dag had
opgenomen. Alleen bleek toen dat er
haast dagelijks tv-ploegen langskwamen.
Bovendien vertelde een Duitse pedofiel
me dat hij precies door het kijken naar
documentaires over kinderprostitutie
bepaalde waar hij heenging. Die reportages leerden hem immers waar je het
meest kreeg voor het kleinste bedrag. Dat
stemde me heel erg tot nadenken.
Sterker nog, ik heb die repo gewoon niet
gedraaid.”

Hoe komt het dan dat u 18 jaar na
datum toch weer bij Lilet uitkomt?
“Ik heb in de tussentijd tal van documentaires en ook een aantal kortfilms
gemaakt. Maar dat verhaal liet me niet
los. Toen ik in 2008 bij de terugkeer
van opnames in Azië in het vliegtuig
een artikel las over de toenemende kinderprostitutie door de financiële crisis,
wist ik dat ik daarmee opnieuw aan de
slag moest. Maar dan wel in fictievorm.
In de vier jaar die volgden, heb ik alleen
maar Lilet Never Happened gemaakt’.”
Waarom fictie?
“Ik ben ervan overtuigd geraakt dat je
mensen makkelijker tot actie kan over-

‘Believe’

Filem’on:
drie aanraders

!

Tijdens de herfstvakantie toont
het kinder- en jeugdfilmfestival
Filem’on in Brussel tachtig
kort- en langspeelfilms uit alle
hoeken van de wereld. Er zijn
een heleboel workshops, cinéconcerten én ontmoetingen
met regisseurs. Onze aanraders:

l Believe (2013) van de Britse

regisseur David Scheinmann.
Het verhaal van een kleine
gauwdief met een onwaarschijnlijk voetbaltalent die de
aandacht weet te trekken van
Matt Busby, de gepensioneerde coach van Manchester
United.

l Princess War (2013) van de

Russische regisseur Vladimir
Alenikov. Een klein voorstadje
van Moskou wordt verscheurd
door twee rivaliserende jeugdbendes – een lokale Russische
en eentje met vluchtelingen uit
de zuidelijke republieken van
de voormalige Sovjetunie.
Princess, een Russisch meisje,
en Karen, een jongen uit de
Kaukasus, worden verliefd op
elkaar.

l Inuk (2010) van de Ameri-

kaanse regisseur Mike Magidson. De 16-jarige Inuitjongen
Inuk eindigt door het alcoholisme van zijn moeder in een
opvangcentrum in het noorden
van Groenland, zijn geboortegrond. Daar maakt hij kennis
met berenjager Ikuma en probeert hij om te gaan met het
verdriet over de dood van zijn
vader. (CV)

‘Lilet Never Happened’

© RV

Sandy Talag als Lilet. Groen:
‘Haar trauma na de dood
van haar vader maakte haar
te oud voor haar leeftijd,
net zoals Lilet dat is.’

‘Inuk’

Jacco
Groen
geboren in 1964
directeur van Springfilm
in Amsterdam
l draaide zijn eerste kortfilm
op zijn 18de
l zijn bekendste documentaire
werk is Meiden van
de Keileweg, een 9-delige
serie over verslaving en
prostitutie op de Rotterdamse
Keileweg
l Lilet Never Happened is
zijn eerste fictiefilm
l
l

De Morgen 10/23/2013, bladzijden 24 & 25
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via De Morgen
!"#$%&&''&()*+','-.%'/($(&0$((0'123','/41525'/$.&&%6&'
'

M•5

DE MORGEN • WOENSDAG 23 OKTOBER 2013

www.filemon.be

halen als je hen emotioneel weet te
raken, en bij fictie zit de toon toch
anders. Je kan de dramatische ontwikkelingen beter uitwerken. Daar moet ik
evenwel meteen bijzeggen dat het scenario eigenlijk een afgezwakte versie
was van het verhaal van Lilet dat ik
destijds had opgetekend. Die had bijvoorbeeld al een zelfmoordpoging achter de rug, die je hier niet ziet. De scenario-analist uit LA die me suggesties
gaf, zei heel duidelijk dat het echte verhaal te donker was. De toeschouwer
mag niet alle hoop verliezen, beklemtoonde hij. Maar dat betekent uiteraard niet dat er een happy end kwam,
want die is er in dit soort van verhaal
doorgaans niet. Soms is er in het leven
van een kind gewoon te veel gebeurd
en lukt het niet om fundamentele
zaken als vertrouwen te herstellen.
Maar daarin ligt natuurlijk ook het
sterkste argument tegen kinderprostitutie. De impact is blijvend, zo blijkt
ook uit onderzoek, het komt niet meer
goed.”

‘Een happy end is
er in dit soort
van verhaal
doorgaans niet’

JACCO GROEN
REGISSEUR

De keuze voor een Nederlandse
actrice voor de rol van Claire zal niet
erg moeilijk zijn geweest. Maar hoe
bent u bij een meisje uitgekomen
dat Lilet kon spelen?
“Aanvankelijk wilde ik een echt straatkind voor die rol, maar het probleem is
dat je niet aan de slag kan met iemand
die zelf niet klaar is met het eigen verhaal. Bovendien bleek de talenkennis
van die gewezen kindprostituees erg
gering, wat de communicatie bemoeilijkte. We organiseerden workshops
acteren en zo, maar het begon toch te
dagen dat hier geen kinderen te vinden
waren die de hele film zouden kunnen
dragen.
“Bijgevolg zijn we gaan zoeken bij
personages uit Filippijnse soaps, waardoor we uiteindelijk uitkwamen bij
Sandy Talag. Aan de ene kant hielp het
dat ze wat ervaring had door het rolletje dat ze in een serie had gespeeld,
maar veel belangrijker was het feit dat
ze zelf met een onverwerkt trauma zat.
Een jaar eerder was haar vader plots
gestorven, wat een enorme klap was
voor het kind en dat haar te oud voor
haar leeftijd maakte. Net zoals Lilet dat
is. En met haar alle kinderen in die
situatie.”

‘Princess War’

Jay Z
Minutenlang betuigde Jay Z
zijn dankbaarheid aan
zijn fans in het Sportpaleis.
© ALEX VANHEE

zakenman van het volk
‘Love me or leave me alone’, rapte Jay Z
maandag in het Sportpaleis. De schatrijke
hiphopper liet fans nochtans geen echte keus.
Anderhalf uur dwong hij onvoorwaardelijke
liefde af, door zich als one of the boys op te
stellen. Hoe aaibaar is deze leeuwenkoning
van de hiphop? Gunter Van Assche

H

et vormde een eigenaardig sluitstuk van zijn
show. Maar net zo goed
laaide het vuur in de
zaal hoger dan ooit op,
toen Jay Z zich met een
kamerbrede glimlach tot het publiek
richtte, in de bisronde.
Minutenlang betuigde hij zijn
oprechte dankbaarheid aan duizenden
fans. Wars van de braggadoccio waarmee de wereldberoemde rapper zich het
liefst bedient in zijn teksten, toonde hij
nu een bescheiden gezicht. “Het was net
alsof hij zijn hele familie bedankte”,
getuigde schrijfster Saskia De Coster achteraf op Studio Brussel.
Terwijl camera’s nerveus heen en
weer zwiepten om gelijke pas te houden
met de spiedende blik van Jay Z, werden
schijnwerpers op willekeurige fans
geplaatst. Fans die hij een heel concert
had zien mee rappen, of een opvallende
uitstraling hadden. Dames sprak hij
charmant aan als sweetheart (bitches is
dan ook zo jaren 90) en een meisje met
tranen in de ogen dankte hij zacht om
een kartonnen bordje in de lucht te houden. Daarop las je in Engels: ‘Jay Z, in
mijn ogen ben je geen ster, maar een
bron van inspiratie en een superheld.’
“You’re too sweet”, knikte hij. Haast
nederig.
Op dat ogenblik leek Jay Z allerminst
de superster die al ruim 40 miljoen platen verkocht. Of door het zakenblad
Forbes “the highest-earning celebrity couple” van 2013 werd genoemd, samen met
zijn wederhelft Beyoncé. Een moment
lang was hij niét de rapper wiens huis
een pak groter is dan The White House
van zijn vriend, president Obama. Of de
multimiljonair achter het motto “I’m not
a businessman, I am a business, man.”
In een paar minuten tijd transformeerde deze hiphopper van almachtige
Jay-Hova in een nederige man van het
volk. “Dit is mijn favoriete ogenblik van
de show”, bekende hij daarbij.

Een beetje cynicus kon die verbroedering allicht verwarren met een listig
charmeoffensief, of een uitgekookte
vorm van klantenbinding. Deze zwartkijkers gingen dan wel straal voorbij aan de
levensfilosofie van de rapper.
“Mijn succes vind ik nog steeds niet
vanzelfsprekend”, legde hij omstandig
uit in het Sportpaleis. “I’m not jaded – ik
rust niet op mijn lauweren.”
Die onrust zou wellicht ook de drijfveer kunnen zijn voor Jigga’s blijvende
succes. Met zijn indrukwekkende staat
van dienst wordt Jay Z inmiddels zelfs de
leeuwenkoning van de hiphop gekroond.

Maar één kilo bling
“But most kings get their head cut off”,
rapte hij drie jaar geleden al met enige
zelfkennis. Zou het daarom zijn dat hoe
rijker en machtiger Hov wordt, des te
gemakkelijker hij benaderbaar lijkt?
Vorig jaar zagen duizenden pendelaars in New York hoe hij doodleuk met
de metro naar zijn eigen concert in
Barclays Center ging, en een rustig
praatje sloeg met kantoorklerken, studenten of omaatjes die hem aanspraken.
Ook vorige week wisselde hij zijn vlucht
met de helikopter in voor een meer
straatwijze metrorit naar de Londense
O2 Arena.
Deze zomer gaf Jay Z bovendien een
marathonvoorstelling van ‘Picasso Baby’,
een song uit zijn laatste plaat Magna
Carta Holy Grail. Dat opzet leek op papier
een elitair artistiek statement. Maar in de
clip, die gedistilleerd werd uit zijn perfor-

mance art piece, zie je hoe de hiphopper
voortdurend in interactie treedt met het
publiek, en hoe hij zijn plaats in de
schijnwerpers regelmatig aan iemand
anders afstaat.
Die bescheidenheid vertaalde zich in
Antwerpen ook naar zijn show: hoe
indrukwekkend het podium er ook uitzag, dit decor bood eerder de industriële
aanblik van een warehouse party in de
achterbuurten. Diezelfde soberheid
werd doorgetrokken naar de lichtshow
of zijn outfit in monochroom zwart en
wit. Op zijn nek na, die behangen werd
met een kilo bling, kwamen aan deze
show geen opzichtige pyrotechnici of
schreeuwerige decors te pas.
Volgens Rolling Stone draagt die doelbewuste eenvoud er mee toe bij dat Jay Z
zo geliefd blijft. Hij straalt succes uit,
maar lijkt nooit wereldvreemd. Hij baadt
in geld, maar gaat zich niet te buiten aan
excessen (als je zijn ongelukkige Cubaescapades vergeet, natuurlijk).
Zelfs wanneer zijn fortuin ter sprake
komt, stuurt Jay Z trouwens nog steeds
aan op zijn verpauperde roots: “Als drugdealer leerde ik budgetten beheren”,
legde hij onlangs onbedoeld grappig uit.
Dat hij ál zijn werknemers – ook die in de
laagste echelons – geregeld een royale
bonus geeft (de laatste bedroeg ruim
37.000 euro), maakt hem net zo sympathiek.
In Men’s Health deed Jay Z zelf overigens ook een poging om zijn aanhoudende appeal sinds zijn doorbraak in
1996 te duiden. Volgens hem zou dit liggen aan het feit dat “mensen succes respecteren. Ze respecteren ‘groot’. Ze hoeven niet eens van je muziek te houden.
Als je maar groot genoeg blijft, voelen
mensen zich aangetrokken tot je. Mijn
job is om hen te inspireren.”
Het meisje met de tranen in haar ogen
leek ons alvast gewonnen voor die
gedachte.

Het concertverslag van Jay Z’s
concert in het Sportpaleis leest u
op www.demorgen.be

‘Mijn succes vind ik nog steeds
niet vanzelfsprekend.
Ik rust niet op mijn lauweren’
JAY Z IN SPORTPALEIS
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