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SYNOPSIS 

 
Sybille, een gescheiden moeder, weigert te 

aanvaarden dat haar 18-jarige zoon Samuel in de 

greep zit van het geweld. Terwijl ze zelf ten prooi is 

aan demonen uit het verleden en het heden, besluit ze 

een lange reis te maken met haar zoon in Kirgizië. In 

het gezelschap van twee paarden, wagen moeder en 

zoon zich aan een avontuur waarbij ze geconfronteerd 

zullen worden met tal van gevaren en met een 

spectaculaire natuur die het ene moment vijandig dan 

weer adembenemend is. Naast de ontmoetingen met 

de Kirgiezen, komt het ook tot een onvermijdelijke 

confrontatie tussen moeder en zoon. 
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INTENTIENOTA 
 
"Eens ik de roman van Laurent Mauvignier had uitgelezen, vroeg ik me af of ik de reis die ik net had beleefd niet met mijn eigen moeder moest doen. 
Ik ben 42 jaar oud en het is de eerste keer dat dit in mij opkomt. 
De zin om het te verfilmen kwam niet meteen, het was misschien te intiem. 
Zou ik er durven naar toe gaan? 
Maar dan in een gesprek over de roman, bleek dat ik uit alle macht Samuel, de zoon trachtte te verdedigen. 
Ik hoorde mezelf zeggen dat hij ook onder zijn eigen geweld leed, dat hij iets ander te bieden kon hebben dan alleen deze agressiviteit.  
De volgende dag ben ik begonnen met de nodige stappen te ondernemen voor het mogen verfilmen van deze roman. 
Laurent Mauvignier heeft mij dan in contact gebracht met Virginie Efira, die evenzeer door zijn verhaal geraakt was. 
Onze verlangens hebben elkaar ontmoet. Het scenario kreeg vorm. 
Samen met mijn producers bleken we een diepe overtuiging te hebben dat deze reis niet alleen de mijne moest zijn, maar die van iedereen... als moeder of zoon. 
Zoals Jean-Bertrand Pontalis het prachtig zegt: "Er is een mysterie tussen de zonen en hun moeder. Een kleine jongen heeft moeite om de moeder en de vrouw te linken. 
We proberen om de dingen te verklaren, we praten over het lichaam, verlangen, jaloezie tegenover de vader, maar het is een manier om onze onwetendheid te organiseren. 
"De onbeantwoorde vraag is: waar dromen onze moeders van?" CONTINUER is een manier voor mij, om dit mysterie met u te delen via de film." 
 

Joachim Lafosse 
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INTERVIEW MET JOACHIM LAFOSSE 

Continuer geeft een gevoel van geruststelling en zachtheid, ondanks de 

conflicten die de basis van het verhaal vormen. Dit gevoel is verrassend, ten 

aanzien van uw vorige films. Dit gevoel ontstaat op het moment waarop u voor 

de eerste keer een roman verfilmt... 

 

Om een roman te kunnen verfilmen, moet men open staan voor een soort anders-
zijn. Ik had tot dusver zo'n bittere films gemaakt dat ik op zoek was naar een 
onderwerp om een ander deel van mezelf te ontplooien, een andere manier van 
kijken naar het bestaan. Maar toch is er in deze film ook iets heel krachtigs. 
Toen ik Continuer ontdekte van Laurent Mauvignier, vroeg ik me steeds af of ik 
deze reis met mijn eigen moeder zou kunnen doen. Maar door deze vraag te 
stellen, kunnen een heleboel dingen al opgelost worden. Dit was het uitgangspunt 
van mijn verfilming: moeten we alles weten over onze moeders? 
En hoe leven met het geheim dat zij onthullen? Voor mij verwoordt deze zin van 
de romanschrijver Jean-Bertrand Pontalis goed wat er zich hier afspeelt: 
"Er is een mysterie tussen de zonen en hun moeder. Een kleine jongen heeft 
moeite om de moeder en de vrouw te linken. We proberen om de dingen te 
verklaren, we praten over het lichaam, verlangen, jaloezie tegenover de vader, 
maar het is een manier om onze onwetendheid te organiseren. "De onbeantwoorde 
vraag is: waar dromen onze moeders van?" In dit verhaal bedaart Sibylle Samuel 
door hem haar verlangen te onthullen: een kind krijgen met een man waar ze van 
hield, die dood is en die zijn vader niet is. Ze onderneemt deze reis omdat ze beseft 
dat het intern conflict met haar zoon gelinkt is aan hoe hij ervaart wat zij met dat 
verlangen heeft gedaan. Deze vrouw heeft de moed om met haar zoon te praten. 
Het is niet gemakkelijk voor hem om dit te horen. Er is een moment geweest waar 
ze te veel afstand van hem heeft genomen. 
Hij heeft een soort verlies meegemaakt. Continuer is het verhaal van een kind die 
zich voor zijn moeder weer openstelt, en tegelijkertijd, het verhaal van een man die 
ontdekt dat zijn moeder ook een vrouw is. Hierdoor ontstaat er op het einde een 
enorme uitbarsting. Geweld en zachtheid gaan in deze film hand in hand. 
Maar wat ik het mooiste vind, is dat ik op het einde een vorm van vergiffenis 
opmerk. Sibylle, die Samuel aanvankelijk voor zijn geweld veroordeelt, stelt voor 
om haar zoon niet meer te oordelen. 
 

Uw debuutfilm Folie privée opent met de volgende zin: "Aan onze eventuele 

vervreemdingen.” In Continuer, vertelt u het verhaal van een eventuele 
verzoening...  
 

Ik heb gekozen voor de verfilming van dit boek omdat ik dacht dat ik hierdoor zoiets 
als de band met een moeder zou kunnen herstellen. De vraag die hij stelt is: Hoe 
vervreemding mogelijk maken? In dit verhaal lijkt het echter dat er meer aan de hand 
was dan enkel een vervreemding tussen Samuel en zijn moeder. Ze zijn waarschijnlijk 
ook van elkaar gescheiden geweest. Ze moeten zich weer openstellen voor elkaar. 
Folie privée vertelt het verhaal van een man die zoveel moeite heeft met de scheiding 
dat hij zijn kind vermoordt. Dit is een heel ander verhaal: wat er zich hier afspeelt, is 
veel leefbaarder. Samuel heeft het gevoel, net als zijn moeder trouwens, dat een 
ontmoeting tussen hen mogelijk is. Dit is ook de reden waarom ze deze reis 
ondernemen. Ik wilde een moeder en haar zoon filmen die niet meer worden 
tegengehouden door het klagen en die ervoor gaan. 
 
Continuer is eerder een bewegingsfilm dan een film van woorden. U laat in uw 
verfilming van de roman van Laurent Mauvignier veel elementen buiten 
beschouwing: het vaderpersonage ontbreekt, en er wordt weinig informatie 
gegeven over het verleden van de personages... 
 
Literatuur is de kunst van vrijheid. En als men de roman van Laurent Mauvignier leest, 
wordt men geconfronteerd met een enorme en prachtige vrijheid. Cinema 
daarentegen is de kunst van de beperking, want men produceert iets reëels. Om een 
boek te verfilmen, moet men dus verraden en dat is boeiend. De literatuur laat de 
lezer zijn eigen film maken, terwijl ik als filmmaker net hetgeen zich buiten het beeld 
afspeelt leuk vind; de kijker de mogelijkheid bieden zich neer te leggen, ervoor zorgen 
dat de film een weerspiegeling is. Er waren te veel elementen in de roman om met de 
film te weerspiegelen. Het leek me niet zo interessant om de aanleiding van de reis 
en het verleden van Samuel op te nemen in de film. Het zou er het mysterie van 
afhalen en er een psychologiserende film van maken. Er waren dus te veel elementen 
om op te nemen in de film voor de kijker. Dus besloten we om veel elementen weg te 
laten, en ons te richten naar wat ik het interessants vond tijdens het lezen: een 
moeder en een zoon, wat ze over elkaar weten et niet weten. 
 
Wat heeft u ontroerd tijdens het lezen van de roman? 

 
Wat mij ontroerd heeft, is de bekentis van een bijna erotische band met de moeder. 
Het betreft een kinderlijke erotiek. Dit is wat de meesten van ons draagt, ons doet 
leven, ons maakt wie we zijn. Ik vind dat deze roman dit idee op een erg ontroerende 
en verantwoorde manier beschrijft. Sibylle ziet haar zoon volwassen worden en 
Samuel ontdekt dat zijn moeder een begeerlijke vrouw is. Deze sensualiteit heeft me 
geraakt. 
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U filmt uw personages op een erg bescheiden manier. Maar Kacey Mottet Klein 
levert in de film een cinematografische beestachtigheid en Virginie Efira is erg 
mooi en vrouwelijk... 
 
Vrouwelijkheid is voor mij een raadsel. Een raadsel dat me bezielt. Ik probeerde 
me te laten meeslepen door het mysterie van Virginia Efira, en misschien eerder 
door wat ze me weigerde te geven dan door wat ze me aanbood. Ik wilde haar 
bijvoorbeeld nooit uitkleden. Maar ik vond het belangrijk dat haar haar was 
opgestoken, haar hals zichtbaar was, dat ze een lichtblauwe trui droeg en 
goudblond haar had.  Ik vind ze heel mooi in deze film. Kacey Mottet Klein leek me 
perfect voor deze rol. Wat ik leuk vind aan hem is dat hij zijn impulsen tracht in te 
tomen door films te maken. Het is zo gul om de cineast de mogelijkheid te bieden 
om dit waar te nemen. Terwijl hij dit doet, ontdekt hij zichzelf, ontplooit hij zich. Ik 
verwacht niets anders van een acteur. En het is prachtig als een acteur u de 
toestemming geeft om naar hem te kijken. Dat gebeurt niet vaak.  
 
De paarden spelen een belangrijke rol in uw film ... 

 
Ik heb de vader weggelaten uit dit verhaal, maar voor mij spelen de paarden 
waarmee Samuel en Sibylle leven, een onmisbare rol. Ze zijn essentieel in de 
wederopbouw van de relatie tussen de moeder en haar zoon. En esthetisch gezien, 
het zijne mooie dieren, die een sensualiteit, een aanwezigheid, een gratie brengen 
in de beweging.  
 

Voor de eerste keer filmt u open ruimtes, die de verbeelding wekken... 

 
Vóór deze film draaide ik vooral in gesloten ruimtes en bij het lezen van de roman, 
heb ik de mogelijkheid gezien om een cinematografisch pleziermoment te bieden 
aan de kijkers, mijn team en mezelf. Voor mij was dit het geval vanaf de eerste 
verkenningsdag tot op het einde van de montage. Zulke open ruimtes bieden de 
toeschouwer de ruimte om zich te projecteren. Daarom moesten de uitweidingen 
beperkt worden.  
 
Hoe heeft u over het tempo van de film nagedacht? 

 
Het leek me belangrijk dat de tijdelijkheid van de film een relaas geeft van het 
psychische leven. Deze reis brengt beiden in beweging vanuit dat oogpunt. Ze 
moeten ook de confrontatie aangaan met zichzelf. Dit is ook de reden waarom ik 
Sibylle en Samuel ook in stille long takes film: op hun paard, wanneer ze schrijft, 
wanneer hij naar muziek luistert, waarin er vanuit een narratief oogpunt bijna 
niets gebeurt. Voor mij zijn deze momenten even belangrijk als de actiescènes, 
zoals wanneer ze een tegenslag meemaken.  

Een van de mooiste scènes in de film is de scène waarin Sibylle en Samuel in de 
vroege ochtend uit hun tent kruipen en een tas koffiedrinken zonder te praten.  Een 
stille scène, gechoreografeerd als een dans... 
  
Ik ben trots op deze scène. Men beredeneert niet met kinderen. Als het klopt, nemen 
ze wat men ze geeft en geven het ons terug. Ik wilde het moment filmen waarop een 
kind de ouder die hem heeft gedragen de juistheid teruggeeft. In deze scène waar ze 
uit de tent komen, erkent Samuel de juistheid van het idee van zijn moeder en van de 
plek waar ze hem heeft meegenomen.  
 
Sibylle begeleidt haar zoon om zich voor de wereld open te stellen. Uw enscenering, 
de manier waarop de personages geplaatst worden in zeer uitgestrekte ruimtes met 
veel licht, plaatst hen voor de immensiteit... 
 
Daar laat Sibylle Samuel toe volwassen te worden. De bekentenis die ze maakt geeft 
hem de mogelijkheid zijn weg te vinden naar de complexiteit en het anders-zijn. Ze 
doet hem inzien dat het misschien beter is om geen uitgesproken mening meer te 
hebben over alles en iedereen en eindelijk beginnen te leven. 
 
Uw film bevat zeer schilderachtige takes. 
 
Ik heb vijf films gedraaid met Jean-François Hensgens, mijn artistiek directeur, en we 
wilden iets leuks doen. We besloten om midden in de winter te draaien, want dan is 
het licht het mooist op de plaats waar we de film hebben opgenomen. Het koude licht 
en de blauw hemel fascineerden ons. 
 

Ze brengen een bijna spirituele dimensie samen met het terugkerende muzikale 
thema op de hobo... 
 
Het is een tango van Piazzolla, Oblivion, gespeeld door de hoboïst Marcel Ponseele 
en zijn Belgisch ensemble van barokmuziek Il Gardellino. 
Ik vond dit een interessant thema, omdat het de aandacht vestigt op een dans tussen 
Sibylle en Samuel. Ik vond het belangrijk dat het een muzikale film werd, want wat er 
tussen beiden personages gebeurt is stil en onbewust en muziek is immers een 
kunstvorm die direct naar het onbewuste gaat. De hobo brengt ook zachtheid, een 
subtiele emotie. 
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INTERVIEW MET VIRGINIE EFIRA 
 
Wat is u bijgebleven na het lezen van Continuer van Laurent Mauvignier? 

 
Clémentine Goldszal, een vriendin van mij en boekrecensente, heeft me het boek 
doen lezen voor zijn release. Ze had er erg van genoten en vond het personage 
van Sibylle uitzonderlijk. Ik was op vakantie in Spanje toen ik het las, maar ik voelde 
mij in Kirgizië. Onmogelijk om dit boek los te laten, waardoor ik tijdens het lezen 
asociaal was! Ik was overweldigd door de ontmoeting met deze auteur, die ik 
ontdekte. Ik ben geschrokken door de manier waarop het oneindig kleine omgaat 
met het oneindig grote in dit verhaal. Er springt iets universeels en metafysisch uit 
deze zeer eenvoudige intrige. Deze roman is subliem en ik zag er een mogelijke 
verfilming in. Het is de eerste keer dat ik naar een auteur schrijf na het lezen van 
een boek. Het heeft me twee dagen gekost om de juiste woorden te vinden om 
mijn emotie te uiten aan Laurent Mauvignier. Daarna hebben we elkaar ontmoet.  
 

U bent co-producente van de film. Dat is een bijzondere verbintenis... 

 
Samen met mijn vriendin Clémentine, wilde ik een actieve rol spelen bij het maken 
van deze film en regisseurs opzoeken zodat Continuer verfilmd kon worden. Nu 
bleek dat Joachim Lafosse de roman ook had ontdekt via een bevriende 
boekrecensente, en dat Joachim en Laurent Mauvignier dezelfde agent hebben. 
Ze hebben elkaar ontmoet en Laurent wilde dat Joachim en ik de film samen 
zouden maken. Aangezien Joachim regisseur is, komt deze verfilming overeen met 
zijn visie, maar we staan allebei aan de basis van het verlangen om deze film tot 
leven te brengen.  
 

Was u bekend met de films van Joachim Lafosse? 
 
Wat hij heeft kunnen filmen in Élève libre vond ik indrukwekkend: het plezier in het 
misbruik. Hij heeft dit vermogen om het ondenkbare te verkennen, op een soms 
zeer schokkende manier. À perdre la raison is ook een film die indruk op me heeft 
gemaakt.  

U speelt Sibylle op zo’n zachte manier...   

 
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de band die zij probeert te scheppen. Sibylle is 
een vrouw die uit zichzelf wilt treden om zich open te stellen. Ze belichaamt een mix 
van zachtheid en kracht. We voelen dat ze veel heeft meegemaakt, dat ze al bij al 
sterk is gebleven en in beweging is. Ze toont haar liefde aan haar zoon met 
strubbelingen, maar haar hart is zoet. 
 
Sibylle en haar zoon kijken elkaar in verschillende scènes aan zonder te praten... 

 
Een blik naar de andere: ik hou van zo'n momenten. De blik van Kacey Mottet Klein 
in de film heeft mij echt geraakt: Samuel, zijn personage, wordt bewoond door innerlijk 
geweld, maar de momenten waarop hij glimlachend naar zijn moeder kijkt, zijn 
indringend. 
 
Uw personage straalt iets heel vrouwelijks uit... 

 
Samen met Pacaline Chavanne, de hoofdkleedster, hebben we veel nagedacht over 
de kostuums. Joachim wilde een western sfeer behouden, maar zonder in dit beeld 
te blijven maar ook niet in deze van een bergbeklimmer. In de lange jas die ze draagt, 
is er een manier van zich te fictionaliseren, omdat haar reis gevoed wordt door alles 
wat ze stiekem tegen zichzelf vertelt. De vrouwelijkheid is opgenomen in het idee van 
het moederschap. En dan is er nog het feit om tegenover Kacey Mottet Klein te staan, 
die iets heel mannelijks aan Samuel brengt, omdat hij ouder is dan het personage in 
de roman. De film roept de nabijheid van deze twee lichamen op, de moeilijkheid om 
elkaar aan te raken, om bij elkaar te zijn als we elkaar al lang niet meer hebben 
gezien. Impliciet had Joachim veel belangstelling voor deze onrust die bestaat in de 
relatie tussen de zoon en zijn moeder en dat sprak mij ook aan. 
 

Wat had u graag verteld over het verleden van Sybille? Heeft u inspiratie gehaald 
uit de roman, die bol staat van informatie, of heeft u er net geen rekening mee 
willen houden om in lijn te zijn met het uitgedund scenario? 
 
Ik moest de roman vergeten, omdat Joachim ervoor gekozen had zijn scenario uit te 
dunnen. De kracht van zijn films is dat hij nooit de weg toont aan de toeschouwer en 
dat hij hem veel plaats biedt. Bovendien was er een centraal idee in zijn scenario, dat 
geen deel uitmaakt van het boek: op een bepaald moment in haar leven heeft Sibylle 
haar zoon verloochend. Ik moest me dus aanpassen aan dit nieuw gegeven. Maar de 
blik van Sibylle op de wereld in de film ligt dicht bij die van de roman en dat heeft me 
de hele tijd gevolgd. Alle beelden zonder klank waar we haar zien schrijven en denken 
waren in mijn verbeelding, ingegeven door de literatuur van Laurent Mauvignier. 
Ondanks alles werd ik door zijn tekst volledig omhuld. 
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Wie is deze vrouw in uw ogen? 

 
We ontdekken Sibylle in volle beweging, er is ze is veranderd. Binnen in haar is er 
iets veranderd die haar een andere weg doet inslaan dan de gelatenheid, dan 
hulpeloos toe te kijken naar de afbrokkeling van de band tussen haar en haar zoon. 
Ze verdraagt het niet meer om hem op drift te zien raken en voor niets of niemand 
interesse meer te tonen. Het gaat er nu om hem opnieuw een drang, een liefde, 
een zekere nieuwsgierigheid te geven; of op zijn minst te proberen. Ze besluit met 
paarden te reizen zoals men een drang volgt. Ze voelt dat zo'n significante 
verandering pas kan plaatsvinden door iets fysieks, door samen een actie te 
ondernemen. Ik geloof ook heel sterk dat de gedachte uit de actie voortkomt. De 
wijde vlakten zetten in dit geval aan om in een ruimer kader te denken. Sibylle 
ontdekt geleidelijk aan dat het onmogelijk is om iets over te brengen, empowerment 
te bieden, te doen inzien als men het zelf niet ziet, als men zelf niet bevrijd is. En 
uiteindelijk wordt deze doortocht door Kirgizië ook een innerlijke reis voor haar. 
 
Het is ook een vrouw die met een geest samenleeft... 

 
Ik hou ervan dat Sibylle niet precies weet naar welke antwoorden ze op zoek is, 
dat er geen specifiek doel voor haar reis is. Dat ze vooruitgang boekt met een grote 
aantrekkingskracht voor het heden, gedreven door iets bijna intuïtiefs. Ze roept de 
geest niet op, hij komt naar haar toe. Gaël, de man van wie ze hield en verloor, is 
ook een herinnering die haar hindert, waardoor ze niet verder kan kijken. Maar om 
intimiteit met haar zoon te kunnen delen, moet ze het zelf kunnen doen.  
 
In welke mate hebben het decor, het licht en de geluiden uw acteursspel 
beïnvloed?  
 
Dit waren uiteraard de meest essentiële elementen. We spelen met de hitte, de 
wind, het zand, de oneindige ruimte om ons heen. Dit zorgt voor een openheid, 
een luisterend oor. Ik was vaak verrast door de schoonheid om me heen: dit soort 
decor maakt een film vlak voor je ogen! Dit sijpelt op een natuurlijke manier in het 
spel, denk ik, omdat spelen leidt tot een bepaalde poreusheid in de omringende 
wereld. 
 
Voor deze rol moest u één worden met uw paard... 

 
We kwamen van ver, omdat ik zowel schrik heb van snelheid als van paarden! Ik 
heb daarom twee maanden lang les gevolgd. Ik heb gewerkt met Mario Luraschi, 
stuntman en paardentrainer. Dat was goed, omdat hij over de autoriteit beschikte 
die ik nodig had. Ik ben begonnen met draf te leren zonder steunbeugels en 
vervolgens heb ik paardritjes gedaan met een superleuke meid, Margot. Geleidelijk 
voelde ik dat een band werd opgebouwd met het dier en dat was geweldig. Ik heb 
aan de casting van het paard deelgenomen. Uiteindelijk was ik dol op het 
paardrijden. 

U heeft Russisch moeten leren spreken om Sibylle te kunnen spelen, die een 
familiaal verleden heeft in Rusland...  

 

Ik heb vooral gewerkt met Youlia Zimina, een ongelooflijke lerares Russisch. Zij 
beschikt over iets speciaals en is erg enthousiast. Op de set heeft zij een band 
gecreëerd met het team, die bijzonder waardevol was.  
 

Er lijkt een hechte band te bestaan met Kacey Mottet Klein, uw zoon in de 
film... 

 
Hoe is het mogelijk om Kacey niet te appreciëren? Hij heeft veel gemeen met zijn 
personage: een geweldige mix van volwassenheid, fysieke kracht en een soms 
kinderlijke kwetsbaarheid. Nervositeit en een heleboel zachtheid. We waren heel 
close op de set. We hadden eigenlijk niet echt de keuze! We zaten middenin de 
woestijn, als enige tegenspelers. Kacey heeft het vermogen een bijzondere spanning 
te brengen in sommige scènes: we weten niet per se waar hij naartoe gaat, wat er 
gaat gebeuren. 
 
Uw laatste rollen hebben u geleid om de kracht te verkennen van de 
moederband in films... 
 

Ja, dat was trouwens het hoofdthema van de film waar ik net voor de film van Joachim 
in heb gespeeld, Un amour impossible van Catherine Corsini: wat betekent het om 
een moeder te zijn? Deze band tonen in zijn complexiteit, zonder de moeder te 
verplaatsen tot een heldhaftige of onzelfzuchtige figuur. Joachim deelt deze visie met 
Christine Angot, die hij erg bewondert. Joachim haalde vaak de kwestie van de reis 
aan die Sibylle samen met haar zoon onderneemt. Was dit eigenlijk niet zijn eigen 
droom? Het gaat hier niet enkel om het imago van de moedige moeder, verre van. 
Wat me eveneens in deze band interesseert en die nogal te zien is in de film, is 
hetgeen wordt overgedragen zonder benoemd te worden. Wat er tussen Sibylle en 
Samuel niet wordt gezegd heeft de neiging om zich van droombeelden te vullen, van 
verwachtingen, die de mogelijkheid verkleinen elkaar te horen en te begrijpen. De 
angst neemt de bovenhand en dat moet men proberen omver te werpen. Het gaat 
ook over de onmogelijkheid om zich te ontdoen van de kracht van de moederlijke of 
zelfs ouderlijke band. Alsof men dit nooit kan ontlopen. 
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INTERVIEW MET LAURENT MAUVIGNIER 
 

U heeft een film gemaakt van uw tekst Tout mon amour en een kortfilm Proches. 
Patrice Chéreau heeft Des Hommes verfilmd. Jean-Stéphane Sauvaire en uzelf 
hebben een scenario medeondertekend, gebaseerd op uw roman Dans la foule. 
U lijkt nauwe banden te hebben met films... 
 

Sinds mijn studies aan de Beaux Arts, hebben films altijd deel uitgemaakt van mijn 
leven. Ik voel mij natuurlijk dichter bij het schrijven, aangezien het mijn beroep is, 
maar de film als constructievorm van mijn verbeelding is er vanaf het begin 
geweest. Ik denk dat film een manier van schrijven zou kunnen zijn zonder 
woorden, om een gebaar te maken dat voorbij de woorden streeft. Wat me raakt, 
is hoe een film het onuitgesprokene in handelingen lijkt te kunnen omzetten, de 
ruimte van deze zones kan innemen die zo moeilijk te definiëren en vast te leggen 
zijn in een roman. 
 

Continuer is de eerste langspeelfilm gebaseerd op een van uw werken. Hoopte 
u deze roman ooit op het grote scherm te zien? 
 
Ook al heb ik in het begin van het schrijven van Continuer parallel een 
scenarioversie gemaakt - waar ik mee gestopt ben omdat het me belemmerde mijn 
roman te schrijven, kan ik niet zeggen dat ik het heb geschreven met het doel dat 
het ooit verfilmd zou worden. Maar het is een tekst die op zoek is naar de film, die 
naar hem neigt. Dit is niet het geval voor al mijn boeken, maar voor deze wel, ja. 
De opbouw van het verhaal, met haar landschappen, haar open ruimten, de 
aanwezigheid van paarden, riepen om een film: de odyssee-achtige route ook, de 
kinderlijke liefde, alles verwijst naar de film voor mij.  
Momenteel ben ik een boekversie aan het schrijven van een script dat ik schreef. 
Het gaat een erg literair boek worden, in afwachting van een bijna onmogelijke 
verfilming. Ik denk dat er een spel van ontmoeting en dialoog bestaat tussen film 
en literatuur dat zich ontwikkelt in mijn werk. Ik begrijp niet goed hoe deze 
verschuiving van de ene vorm naar de andere verloopt, maar het voedt mij en 
stimuleert mijn werk op elke kruising. Ik heb een tekst geschreven, Visages d'un 
récit, die dit verband tracht te begrijpen, ook al weet ik dat er iets onmogelijks te 
definiëren valt, dat te maken heeft met te veel parameters, complexiteiten. Maar 
roman en film hebben beiden te maken met de kunst van het zich in te leven in de 
personages, narratieve constructies, figuraties. Beiden proberen de clichés te 
doorkruisen die gewoonten of conventies hen opleggen, om via verhalen en 
personages een ruimte van waarheid te vinden. 

Kende u films van Joachim Lafosse?  

 
Ja, ik had enkele van zijn films gezien. Er zijn verschillende verzoeken van verfilming 
geweest van Continuer, maar de bittere films van Joachim Lafosse boeiden mij. Het 
gevaar van deze roman was om er een te sentimentele, spraakzame of 
psychologiserende film van te maken. Daar was ik een beetje bang voor en ik wist 
dat Joachim Lafosse zijn film zou brengen naar iets meer organisch, misschien 
frontaler of zwaarder, maar dat interesseerde mij veel meer, zoals de kwestie van de 
spanning. In mijn boeken verleng ik graag de tijd die aan het dramatische moment 
voorafgaat: dat ergert de lezers en speelt met hun zenuwen. In de films van Joachim 
Lafosse vind ik dit terug, en ik wist dat hij deze dimensie kon geven aan de film, meer 
dan een psychologische dimensie, ook al bestaat die in zijn films, evenals in mijn 
boeken trouwens.  
 

In zijn verfilming heeft hij enorm veel elementen weggelaten in vergelijking met 
uw verhaal...  
 
Dat hoopte ik ook. Ik had schrik voor de illustratie. Films die het boek letterlijk 
overnemen hebben niet veel zin. Anderzijds, wanneer een film gebruik maakt van een 
andere taal en de roman meeneemt daar waar hij niet kan gaan, dan wordt het 
spannend. Het grappige was dat deze film mij aan mijn andere boeken deed denken 
zoals Apprendre à finir of Loin d'eux, maar niet zozeer aan Continuer. De stille kant 
van de film vormde hier een afspiegeling van. Daarbij heeft het ook te maken met de 
aard van respectievelijk de film en de literatuur. Die laatste biedt ruimte voor 
proliferatie, voor rizoom. Men kan een zijpad inslaan, omzeilen, uitdiepen, terugkeren. 
De film moet rekening houden met beperkingen die te maken hebben met de 
productiewijzen, hij wordt opgebouwd in een dwingender reële ruimte. Daarin ligt ook 
z'n kracht, men moet niet denken dat dit een zwak punt is. Gewoon een specifiek 
kenmerk, een beperking die het vooral verplicht om een rechte lijn te zoeken, om de 
essentie te vatten. 
 
Vond u uw personages terug in deze film? 

 
Ik zie er interessante verschillen. Samuel, bijvoorbeeld, is minder puber en kwetsbaar 
in de film dan in mijn roman. Sybille herken ik daarentegen helemaal. Maar dat is 
gewoon mijn mening, elke lezer verzint immers zijn eigen personages in een roman. 
Zich inleven is per definitie een zeer intieme kwestie. Voor de lezer die een 
toeschouwer wordt, vindt er zich altijd een beetje geweld plaats, aangezien het gaat 
om een hypothese van de incarnatie die hij niet noodzakelijkerwijs zo had bedacht. 
Maar voor mij is dit geen probleem. Net als in de muziek krijgt de partituur waarde 
door de kwaliteit en de variaties die de interpretatie brengt. Het verhaal is ontstaan 
uit de interpretatie, de echo dat een artikel in Le Monde bij mij heeft opgeroepen die 
de reis vertelde van een man met zijn tienerzoon in Kirgizië. Het artikel vertelt al een 
verhaal. Ik schreef een roman die er een afleiding van is, die waarde krijgt door de 
toe-eigening van een narratieve structuur. Verfilming stelt dezelfde vragen. Ik hou 
ervan dat films, door het zich toe te eigenen, het herschrijven verlengt, zich 
permanent heruitvindt. 
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Het script van de film vertelt erg weinig over het verleden van de personages... 

 
De film moest zijn weg kunnen vinden, misschien minder kronkels maken dan de 
roman, waarvan de kunst vaak meer bochten maakten, minder lineair is. Het is zijn 
aanpassingsvermogen, zijn elasticiteit zelfs, omdat het gemakkelijk in ruimte en tijd 
kan spelen, zonder verlies van samenhang. Het tijdsperspectief is niet hetzelfde in 
een roman als in een film. We gaan niet terug naar het verleden op dezelfde 
manier. In een roman wordt aan de flashback niet hetzelfde belang gegeven als in 
een film. Het leek mij belangrijk om zich in het script te richten naar datgenen wat 
van wezenlijk belang was. Het verleden van de personages is niet hetzelfde. Ik 
vind bijvoorbeeld het idee van de verwaarlozing van de zoon door de moeder in de 
film een zinvolle vondst, omdat dit het gedrag van Samuel aan het eind van de film 
verklaart. 
 

Bent u verrast door de cast van de film? Had u gezichten, silhouetten en 
stemmen van uw personages in gedachte? 
 
Ik had tijdens het schrijven geen enkel gezicht in gedachten, maar 
lichaamsgevoelens, gebaren, zoals hoe een sigaret verpletteren, bijvoorbeeld. 
Kacey Mottet Klein heeft mij verbijsterd, hij is erg verrassend in de levenskracht en 
de volwassenheid die hij aan het personage geeft. Hij kan tegelijkertijd 
provocerend en zachtaardig zijn. Wat hij brengt verschilt van het boek, wat hij 
speelt heeft veeleer te maken met het idee van verwaarlozing dan met de overgang 
van adolescentie naar volwassenheid. Het is een variatie ten opzichte van de 
roman, geen zogenaamd verraad, neen, maar een nieuwsgierigheid voor mij, een 
variatie die verschil oplevert: maar het verschil is hier een aanwinst, het is gewoon 
iets anders dan in het boek. 
Wat Virginie Efira betreft, ik vind dat er bij haar een mengeling van kracht en 
kwetsbaarheid is die past bij het karakter van Sybille. Ze is heel ontroerend in deze 
spanning, wat erg belangrijk voor me is, omdat het misschien aan de basis ligt van 
mijn schrijven. Virginie Efira is ook zo'n moederlijk type die dit verhaal dient, ze 
heeft haar eigen manier van stralen en tegelijk een verleden doorstaan, dat alles 
wat niet in de film wordt gezegd gevoelig en tegenwoordig maakt. 
Daar waar ik alle elementen uit het verleden moest neerschrijven in mijn roman 
aan de hand van meerdere flashbacks, spreekt haar gezicht gewoon boekdelen. 
 

Welke gevoelens hebben de decors bij u opgeroepen, u die zegt dit verhaal te 
hebben geschreven zonder gereisd te hebben? 
Om de landschappen van mijn roman te beschrijven, reisde ik nog niet, maar ik 
heb heel wat onderzoek gedaan, met name in literaire werken, zoals die van 
Claude Simon of Charles Ferdinand Ramuz, bijvoorbeeld, waar er sprake was van 
paarden en bergen. Ik was erg benieuwd hoe Joachim Lafosse dit in zijn film zou 
overbrengen, en tijdens de film vergat ik de kwestie van de decors want ze voelden 
natuurlijk aan. Mijn aandacht ging vooral naar de paarden. Ik hou van de 
schilderkunst, de film, het theater, en tijdens mijn opzoekingswerk voor dit roman 
realiseerde ik me dat paarden alomtegenwoordig zijn in kunst. Aangezien ik veel 
werk heb verricht rond paarden, was ik bang om ze in de film te zien want ze 

hebben meer dan een bijrol. Maar ze passen er op een natuurlijke manier in, ze zijn 
best gracieus ook. En ik vind dat het geluid goed de nadruk legt op hun adem, wat 
sensualiteit geeft aan het geheel van de film.  
 

Het organisch tempo van de film verschilt sterk van die in de roman. Uw schrijven 
heeft een getimede hartslag. Het tempo van de film neigt meer naar een vorm van 
concessie, vertraging ... 
 

Inderdaad en dat bevalt me. De relatie tot de tijd van de film en het boek kan niet 
dezelfde zijn. De leestijd en de kijktijd verschillen, de ervaring in blootstelling is niet 
dezelfde, natuurlijk. Naar een film kijken is eerder een ontspannende bezinning. Een 
roman biedt dit niet, de lezer neemt meer deel aan de constructie van het beeld. En 
om gegrepen te worden, moet er ritme worden geproduceerd, moet er spanning zijn 
in de zin die de film volgens mij minder nodig heeft. In de film is er iets 
impressionistisch in de relatie tot het landschap en in het verhaal. Patrice Chéreau, 
met wie ik al vaak heb kunnen converseren, maakte goed het onderscheid tussen wat 
visueel is in een roman en wat cinematografisch is. In dit opzicht is Continuer 
bedrieglijk eenvoudig te verfilmen. In het boek is er bijvoorbeeld een valse lineariteit. 
Deze reis wordt doorkruist door flashbacks die informatie geven over het verleden 
van de personages. De vooruitgang in de geografische ruimte gaat gepaard met een 
reis in het verleden van de Sibylle. De film, daarentegen, is meer opgebouwd rond de 
landschappen en dat lijkt mij een goed idee. 
 

Welke scènes hebben u het meest ontroerd? 

 
Er is een heel mooie scène die voor mij de meest geslaagde is van de film: die waarin 
we Sibylle en Samuel samen hun koffie zien drinken in de vroege ochtend zonder 
tegen elkaar te praten. Het is een heel ontroerend gechoreografeerde scène, waar 
de emotie overgebracht wordt door oogcontact. Dit is een puur filmmoment. Een 
moment van genade die zijn tijd neemt, een soort verliefde, zachte choreografie, 
tussen moeder en zoon, een intiem moment waar alles lijkt te kloppen in ruimte en 
tijd. Het is een prachtig moment in de film, die we slechts zelden krijgen in films. 
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JOACHIM LAFOSSE, REGISSEUR 

 
FILMOGRAFIE 

 
 
 
 
 
 
 

 

2018 CONTINUER 

2016 L’ÉCONOMIE DU COUPLE 

2015 LES CHEVALIERS BLANCS 

2012 À PERDRE LA RAISON 

2010 AVANT LES MOTS 

2008 ÉLÈVE LIBRE 

2006 NUE PROPRIÉTÉ 

2006 ÇA REND HEUREUX 

2004 FOLIE PRIVÉE 
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VIRGINIE EFIRA 

SELECTIEVE FILMOGRAFIE 

KACEY MOTTET KLEIN 
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 UN AMOUR IMPOSSIBLE van Catherine Corsini  L’ADIEU À LA NUIT van André Téchiné 

 LE GRAND BAIN van Gilles Lellouche  COMME DES ROIS van Xabi Molia 

 LA PREMIÈRE SÉANCE van Justine Triet  VENT DU NORD van Walid Mattar 

 BENEDETTA van Paul Verhoeven 2017 L’ÉCHANGE DES PRINCESSES van Marc Dugain 
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2016 ET TA SŒUR van Marion Vernoux  KEEPER van Guillaume Senez 

 VICTORIA van Justine Triet 2015 UNE MÈRE van Christine Carrière 
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 en Arnaud Lemort   

 LE SIFFLEUR van Philippe Lefebvre   
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