
 
EEN INTERVIEW MET SAM GARBARSKI 
EN MICHEL BERGMANN 
 
BYE BYE GERMANY is gebaseerd op de debuutroman, "The Teilacher" (de Reizende 
Verkopers) van Michel Bergmann. Vanwaar kwam het idee voor de roman in 2010 en hoe 
kwam het tot een film?  
Michel Bergmann: Al vele jaren liep ik met dit idee rond omdat ik uit een familie kom van 
reizende verkopers. Mijn vader is enigszins vergelijkbaar met het personnage van Holzmann. 
Net na de oorlog keerde hij uit Parijs terug naar Frankfurt waar hij een groothandel in 
lingerie startte samen met zijn broer David. Net als in de film, nam hij verkopers in dienst 
om door het hele land te reizen en lingeriepakketten op te dringen aan de Duitsers. Ik wilde 
daar een verhaal rond maken en wel om twee redenen. Ten eerste, om mijn overleden oom 
David te eren, die de “Koning” van de Teilachers was en een geweldige komiek. De andere 
reden was dat geen enkel ander boek of film tot dusver de immigratie van Joodse 
overlevenden van de Holocaust in Duitsland had verkend. Het was een blinde vlek in het 
collectieve geheugen van de Duitsers. Ik begon de informatie om te zetten in een roman dat 
uiteindelijk in 2010 werd gepubliceerd onder de titel “The Teilacher”. Maar gezien de grote 
hoeveelheid informatie, wist ik dat het een drieluik zou worden. Ik ben uiteraard erg 
tevreden dat er nu een film van werd gemaakt en dat er ook televisiezenders bij betrokken 
zijn.  
Sam Garbarski: Ik voelde me in de eerste plaats gevleid dat Michel Bergmann mij zijn boek 
stuurde om er eventueel een film van te maken. 
Toen ik het boek las, gebeurde er iets dat ik slechts twee of drie keer heb meegemaakt in 
mijn leven. Ik kon niet stoppen. Ik heb het volledige boek in één nacht uitgelezen. Ik voelde 
mij alsof ik aan het zwemmen was tussen de balletjes en de noedels in de soepketel van 
mijn moeder. Ik voelde mij meteen thuis in deze wereld, met deze mensen. Alhoewel mijn 
familieleden zelf geen Teilachers waren, kon ik me totaal met hen identificeren. Een 
ongelooflijk gevoel! Ik heb geen twee keer moeten nadenken: Ik heb Michel meteen 
opgebeld en gezegd: “Ik doe het!”. 
De film is dus niet gebaseerd op uw eigen familiegeschiedenis? 
Garbarski: Nog een reden om dit te doen dus. Ik wist er niet veel over. Ik ben immers pas in 
1948 geboren, dichtbij München, en de mensen spraken niet over de naziperiode. Voor de 
Joden die waren achtergebleven of teruggekomen na de oorlog, was dit taboe. Ze wilden 
niet en konden het gewoonweg niet uitleggen. De film geeft ook geen antwoord, maar 
eerder een uitleg. 
Welke uitdagingen heeft u ondervonden bij het bewerken van de roman tot een scenario? 
Bergmann: De roman is eigenlijk een grote flashback: Het verhaal begint met de dood van 
David Bermann en blikt terug op het leven van de oude man. In de film moesten wij dat deel 
onvermijdelijk verkorten maar zonder de gedachte en de ziel van het verhaal te verliezen. 
We hebben daar samen erg intens en efficiënt aan gewerkt en ik ben Sam erg dankbaar 
omdat hij realistisch en pragmatisch bleef. Hij onderzocht onmiddellijk de haalbaarheid van 
elk idee. Van in het begin kwam hij met de idee dat de film zich over twee jaar kon afspelen: 
in 1946 en 1947. Ik worstelde daar eerst mee want, als auteur, heb ik verschillende 
evenementen en personages waar ik aan gehecht was, moeten laten vallen. Dat wordt “je 
lievelingen doden” genoemd en dat kan soms pijnlijk zijn. 
 



Garbarski: Ik vond het gemakkelijk om in de huid van de personages te kruipen. Ik was 
immers al bij het lezen van de roman aan de personages gehecht geraakt. Maar ik kende de 
familie van Michel niet persoonlijk, en ik had geen emotionele band met sommige van hun 
ervaringen, zodat het voor mij gemakkelijker was om bepaalde delen van het verhaal weg te 
laten of om iets nieuws te bedenken. We hebben een keerpunt bereikt wanneer we 
elementen, zoals de ondervraging, hebben overgenomen uit “Machloikes”, de tweede 
roman van Michel. Daardoor kreeg het verhaal van David veel meer inhoud. 
Bergmann: Ik was aangenaam verrast door hoe goed dat werkte. Bijvoorbeeld, wanneer 
Verständig vertelt dat hij zijn oog is verloren in Shanghai, kon ik mij niet inbeelden dit 
verhaal te vertellen zonder een flashback. Maar de manier waarop Hans Löw speelt, zonder 
al te veel woorden te gebruiken, is zo pakkend dat u het u werkelijk kunt inbeelden. En dat 
is werkelijk wat Sam heeft bereikt: het op die manier inkorten en daardoor diepte geven aan 
de personages. 
Een personage, dat in de film verschijnt maar in het boek niet op dezelfde manier voorkomt, 
is de Amerikaanse speciaal agent Sara Simon, een geëmigreerde Duitse joodse vrouw en 
nazi-jaagster die David Bermann ondervraagt als mogelijke collaborateur.  Hebben 
vrouwelijke speciale agenten zoals haar werkelijk bestaan? 
Garbarski: Ja, deze agenten bestonden en werden geselecteerd op basis van hun 
persoonlijke ervaringen en kwaliteiten. Als Duitse joodse advocate die net op tijd gevlucht 
was, was zij de geknipte kandidate. En het feit dat zij deze missie wilde gebruiken om haar 
eigen schuld af te schuiven wekt een extra spanning op tussen haar en David. 
Hoe werden de filmrollen verdeeld? 
Garbarski: Het was een filmgezelschap: net als een grote familie. Dit bleek al vanaf het 
eerste moment dat de acteurs elkaar hebben ontmoet in Berlijn – als het aan hen lag, 
zouden zij meteen zijn beginnen te verkopen. Ik had reeds een film ingeblikt met Moritz 
Bleibtreu en hij is gewoonweg een zeer goede acteur die diepgang toevoegt aan zijn rol 
zoals weinig anderen doen. Hij houdt er ook van om verhalen te vertellen en hij is een echte 
"groepsleider". Dit alles maakte van hem de geknipte persoon voor deze rol.  De andere 
Teilachers werden voorgesteld door onze casting director, Heta Mantscheff, die verbazend 
goed werk heeft geleverd. De combinatie van Duitse, Slavische, Joodse en moslimacteurs 
heeft heel goed gewerkt.  
Naast de zeer ontroerende momenten, speelt humor een uiterst belangrijke rol in de film. 
Hoe bereikte u dit evenwicht? 
Bergmann: Dit verschil was ook een belangrijk deel van de roman. 
De nazi’s zullen nooit worden vergeven, maar er is vaak een knipoog en een knik die het 
voor de mensen gemakkelijker maakt om het verhaal te lezen zonder schuldgevoel. Ik zeg 
niet dat er een of ander handjeklap is. Wat gebeurde is vreselijk, maar deze mensen zijn 
teruggeveerd. 
Garbarski: Ze weten hoe ze moeten leven of beter gezegd, overleven. Dat heeft veel te 
maken met de joodse humor, die niet al te grappig is - het is eerder filosofische humor. Het 
raakt je eerder dan dat je je een breuk lacht. Het is levensreddende geneeskunde. Per slot 
van rekening, het meest absurde aan het verhaal van David is dat hij overleefde omdat hij 
grappen kon vertellen. Dat is wat zijn leven heeft gered maar tegelijkertijd heeft hij het 
moeilijk om te leven met het feit dat hij de clown heeft gespeeld voor de moordenaars van 
zijn familie. 



Bergmann: In de jaren '20 was Wilna de thuishaven van het beroemdste Joods theater van 
Europa. "Een Jiddisch leven. Een Tragedie met Muziek en Dans" is een toneelstuk dat er 
werd opgevoerd. En dat is precies wat we wilden bereiken: zelfspot. 
Garbarski: Al lachend reageren op een vreselijke gebeurtenis wanneer je eigenlijk zin hebt 
om te huilen: dat werkt therapeutisch. Vaak zijn er opmerkingen die grappig lijken maar die 
oprecht zijn. Wanneer Fajnbrot in de film zegt: “Uw vriend verpest onze goede reputatie”, 
en David antwoordt: “Sinds wanneer hebben Joden een goede reputatie?” - is hier een goed 
voorbeeld van. Of zoals Joann Sfar schrijft in zijn nieuwe roman: Een Ashkenazi Jood is 
iemand die een mooie dag verpest door zich zorgen te maken over morgen. Een oude 
vriend stuurde me onlangs een Nieuwjaarskaart: “Ik hoop dat dit jaar u talrijke mooie 
ervaringen brengt, waar je over zal kunnen klagen.” Dat klopt helemaal. 
 
De meeste personages spreken Jiddish of Jiddish-Duits. In het boek speelde de Jiddische taal 
ook een belangrijke rol... 
Bergmann: Mensen spraken het thuis toen ook. En wij hebben de dialogen aangepast aan 
elke acteur zodat zij natuurlijk zouden klinken. Een Duitse Jood spreekt een Tsjechische Jood 
anders aan dan een Hongaarse Jood. Dat hoor je echt heel goed in de film. 
Waarom is het belangrijk dat het verhaal van de Teilachers een groter publiek bereikt? 
Garbarski: Michel zei het eigenlijk al. Geen enkel boek of film heeft het feit dat er Joden 
naar Duitsland zijn teruggekeerd en daar na de val van het Derde Rijk zijn gebleven, 
onderzocht. We zochten dan naar antwoorden maar vonden ze niet - iedereen moet er zijn 
redenen voor hebben gehad om er niet over te spreken. De film gaat op zoek naar een 
antwoord. Het is een klein verhaal dat deel uitmaakt van een groter verhaal, dat op haar 
beurt weer deel uitmaakt van een nog groter verhaal. Het is een persoonlijk verhaal dat ook 
universeel is. Dat is wat het mooi maakt. 
Bergmann: Het is iets dat ik voordien vaak bij publieke lezingen van romans heb ervaren. 
Aanvankelijk vroeg ik mij af waarom er in Weinheim, Gütersloh en Würzburg 200 – of in 
Erlangen maar liefst 1.400 – mensen kwamen zitten en luisteren naar deze verhalen. Toen 
besefte ik dat, hoewel ik hen een zeer exotisch verhaal vertelde, veel luisteraars bekend 
waren met oorlog en ontsnapping door het lot van hun eigen families. Vooral vandaag zijn 
deze onderwerpen opnieuw verschrikkelijk relevant. Veel mensen zijn op de vlucht en 
trachten te overleven op een nieuwe plek. Tijdens mijn lezingen begrepen mensen dat, 
waar ze ook vandaan kwamen. 
 
 


