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SYNOPSIS 
 

Manuel en Driss zijn als twee 
onafscheidelijke broers opgegroeid in 
dezelfde banlieue. Maar vandaag zijn 
ze elkaars tegenpolen. Manuel staat 
aan het hoofd van een drugshandel, 
terwijl Driss politieagent is geworden. 
Wanneer deze laatste gepromoveerd 
wordt bij de drugseenheid, brengt zijn 
terugkeer het evenwicht aan het 
wankelen en is Manuel in gevaar. 
. 



 



Hoe is het idee van Close Ennemies ontstaan? 

 
Een vriendin van me is advocate. Tot haar klanten behoren onder 

andere vrij belangrijke drugshandelaars. Het leek mij interessant om 

ze te ontmoeten. En proberen te begrijpen hoe zij hun leven 

concreet organiseren. De meesten hebben ermee ingestemd om 

met me te praten. Er bleek een enorm verschil te zijn tussen het idee 

dat men gewoonlijk heeft van het misdadigersleven en de 

werkelijkheid. Veel verwachtingen, veel angst en weinig romantiek. 

En zo kreeg ik zin om dezelfde werkelijkheid te gaan zien 

"aan de overkant", bij de politieagenten. 

Zo is het project ontstaan. Op dat moment werd mij gevraagd om 

mee te schrijven aan L’AFFAIRE SK1, een film over Guy Georges, 

de eerste geregistreerde seriedoder in Frankrijk en geregisseerd 

door Frédéric Tellier. Hierdoor kon ik mijn kennis over het orgaan 

bijschaven. Om inzicht te krijgen in de realiteit van het beroep. En 

om onverwachte contacten te leggen. Ik beschikte dus over vrij 

unieke documentatie over beide partijen van de drugshandel en ben 

dan rond dit thema een verhaal beginnen op te bouwen. 

 

De film in de banlieues laten afspelen, een regio die reeds 

enorm vaak aan bod komt in films, was dit geen struikelblok 

voor u? 

Vanaf het begin wilde ik de banlieues filmen zoals ik ze voel in de plaats 

van waanvoorstellingen van banlieues te filmen. Net zoals ik het wilde 

doen voor het politieleven of het misdadigersleven. Ik wilde geen kopie 

brengen van iets dat ik in andere films al had gezien, beelden 

recycleren. Dit was vanaf het begin het kader dat ik samen met Marc du 

Pontavice, producer van de film, heb vastgesteld. Hij is niet meer dan ik 

verzot op misdaadfilms. De enige manier om onze film op groot scherm 

een leven te laten leiden in dit tegenwoordig moeilijk te financieren 

genre, was door de film voortdurend uniek te maken. Tijdens het 

schrijven hebben we met de hulp van Jeanne Aptekman, medeauteur 

van de film, vervolgens geprobeerd deze personages, of ze nu gewone 

jongens uit de banlieues waren, drugsdealers of politieagenten, aan te 

pakken met dezelfde nuances en dezelfde complexiteit dan in om het 

even welke drama. De intieme, politieke, familiale conflicten komen 

waarschijnlijk op een verschillende manier tot uiting in de  

bevoordeelde wijken dan in de banlieues, maar ze delen overal dezelfde 

rijkdom. Ik probeer ze in elk van mijn films niet te vereenvoudigen. 

 

Had u een voorbeeld in gedachte? 

 
Een voorbeeld, neen. Verwijzingen en invloeden, wel! CLOSE 

ENNEMIES tracht vastberaden op te vangen wat er in 2018 in Frankrijk 

aan het gebeuren is, met zijn bijzonderheden en met zo weinig mogelijk 

vooroordelen. GOMORRA van Matteo Garrone heeft mij de inspiratie 

gegeven voor de aanpak. Het is een film over de Italiaanse 

werkelijkheid, zonder het geweld uit Amerikaanse films. Hij brengt een 

aparte en scherpe blik op een heel specifieke sociale realiteit. En 

hierdoor krijgt hij een universeel karakter. 

 

U maakt een film rond de zoektocht naar identiteit… 

 
Mijn eerste film, NOS RETROUVAILLES, behandelde reeds deze 

kwestie rond de twijfels van een jonge man die een leven tracht op te 

bouwen tegen zijn vader. In LOIN DES HOMMES moeten beide 

personages zich verzetten tegen de communautaire opsluiting. In 

CLOSE ENNEMIES moeten de personages vechten tegen de groep 

waarbij ze geacht zijn te behoren, die hen een identiteit geven. De 

politieagent gaat de confrontatie aan met zijn naasten. Hij heeft zijn 

Magrebijnse afkomst uit de banlieue verloochend. Het personage van 

de gangster is bijna identiek want het is iemand die zijn identiteit heeft 

gevonden in een familie die niet de zijne is. Ik laat deze spanning tussen 

individuele vrijheid en de groepen waartoe we behoren graag aan bod 

komen: liefdesrelaties, familiale, sociale en politieke kringen. Een 

slechtwerkend geografisch gebied zoals de banlieue kan zowel een 

bescherming als een opsluiting zijn. Het is tegelijkertijd een schuilplaats 

en een gevangenis. 



 

U werkte opnieuw met Reda Kateb. Hoe is uw relatie sinds Loin 

des hommes geëvolueerd? Was het vanzelfsprekend om hem 

de rol van politieagent toe te vertrouwen? 

 
Ja, het was voor mij duidelijk. We hebben elkaar vaak gesproken sinds LOIN 

DES HOMMES. We hebben voor de film veel samen gereisd. Het scenario is 

in het licht van onze gesprekken geëvolueerd. Ik heb het scenario geschreven 

met hem in de rol van Driss in mijn achterhoofd. Zijn traject heeft me 

geïnspireerd. Ik wilde de spanning op de voorgrond brengen die leeft bij 

iemand die voor zijn kwaliteiten wil gezien worden, maar die steeds op zijn 

afkomst wordt gewezen. Ook al is Reda erin geslaagd om een vrijheid op te 

bouwen, lukt dit voor duizenden andere jonge mensen niet. Deze spanning 

tussen het aanvaarden van het etiket en het verlangen om zich ervan te 

verlossen, is wat leeft bij het personage van Driss. De enige manier om binnen 

de politie hogerop te klimmen, is dit etiket aanvaarden en de promotie naar de 

drugseenheid te aanvaarden, omdat enkel daar zijn traject wordt 

gewaardeerd. Hij kent de banlieues, de drugsdealers. Soms is dat nodig als 

acteur. 

 
Welke acteurseigenschappen vindt u leuk bij Reda Kateb? 

 
Hij kan zich ongelooflijk goed inleven in een rol. Maar hij neemt geen 

genoegen met zijn charisma. Hij is gevoelig, slim, open. Zijn 

acteurspel gaat voortdurend heen en weer tussen intelligentie en 

intuïtie. Ik baseer me vaak op zijn intuïtie om uit te zoeken wat 

eerlijker zou zijn. Die intuïtie was nodig om de politieagent te spelen 

die terugkeert naar de banlieues en een onderzoek over zichzelf 

begint. 

U stelt hem tegenover Matthias Schoenaerts, wat heeft u ertoe 

aangezet om deze twee acteurs tegenover elkaar te zetten? 

 
Ik heb veel geluk gehad, omdat het een buitengewoon acteursduo 

is. Voor mij zijn de personages quasi tweelingbroers. Ik zie ze als 

twee zijden van dezelfde medaille. Matthias heeft een ongelooflijk 

charisma. Hij is ongelooflijk sterk. Hij heeft een indrukwekkende 

lichaamsbouw, maar is niet verlegen om zich kwetsbaar op te 

stellen. Manuel, het personage dat hij speelt, past perfect in dit 

gewelddadige leven en tegelijkertijd wordt zijn identiteit op fouten 

gebouwd die men geleidelijk ontdekt. We beseffen dat hij alleen is 

opgegroeid. Hij houdt zich schuil in een Marokkaanse clan waarin 

hij perfect geïntegreerd is en zich tegelijkertijd apart houdt. Zijn 

twijfels, zijn naïviteit zelfs, openbaren zich aan ons. Matthias brengt 

een lichamelijke zekerheid, een dierlijkheid, en een supergevoelige 

persoonlijkheid. 

 

Beide acteurs worden echter niet op dezelfde manier gefilmd. 

Manuel maakt deel uit van een groep, waardoor hij een aura 

krijgt, terwijl Driss vaak solitair is, minder uitstraling heeft... 

 
De uitdaging voor mij bestond erin om mij onder te dompelen in de 

wereld van de drugsdealers opdat men de criminaliteit van binnenuit 

zou beleven. We hebben voornamelijk korte brandpuntsafstanden 

gebruikt, met longtakes, om het gevoel te geven middenin de 

beweging te zijn, binnen de clan. Manuel binnen, en Driss buiten 

deze groep. Het was zijn keuze om hen te verlaten. Hij is degene 

die erom lijdt. Hij heeft zich afgezonderd. Men ziet vrij snel de prijs 

die hij voor zijn keuze betaald. 



 
 
 
 

 

 

Hoe heeft u deze face-to-face op afstand opgebouwd? 

 
Driss en Manuel hebben diepe vijandelijkheden gesmeed tegenover 

elkaar, maar door elkaar terug te zien, worden ze weer door elkaar 

geraakt en herinneren ze zich hun vroegere vriendschap. Driss 

verneemt dat Manuel hem altijd heeft verdedigd toen hij de banlieue 

heeft verlaten en stelt vast dat hij foto's heeft bijgehouden van hun 

tienerjaren, die ze samen hebben doorgebracht.  Manuel begrijpt dat 

Driss hem werkelijk probeert te helpen. Beide figuren raken 

overstuur, en komen terecht in een zoektocht naar hun bestaan. Er 

zijn twee scènes die ik tegenover elkaar stel: de terugkeer van Driss 

bij zijn ouders en de terugkeer van Manuel bij zijn ex-vrouw 

(gespeeld door Gwendolyn Gourvennec). Twee momenten die 

elkaar antwoord geven, waarin de personages die in hun identiteit 

heen en weer worden geslingerd, terugkeren naar de mensen van 

wie ze houden. 

 
Vertel ons over het personage Imrane, dat gespeeld wordt door 

Adel Benchérif, die we onder andere ook zagen in Un prophète 

van Jacques Audiard…  

 
Adel Benchérif is een acteur met veel uitstraling, een fonkelend 

talent. Ik zag hem opnieuw in een kortfilm, LA FUGUE van Jean-

Bernard Marlin en was onder de indruk van zijn warme en 

sympathieke aanwezigheid. Hij was de geknipte persoon om de rol 

van Imrane te vervullen, de vriend en vennoot van Manuel. De 

verdwijning van Imrane moest een schok zijn voor de toeschouwer. 

 

U laat de rapper Sofiane zijn debuut maken op het scherm. 

Wat trok u in hem aan? Houdt u van zijn muziek? 

 
Eerlijk gezegd, mijn kinderen luisterden naar Fianso maar ik niet. Ik heb 

zijn muziek pas later ontdekt. En ik hou van zijn flow, zijn energie. Mijn 

casting director, Justine Léocadie, heeft hem aan me voorgesteld. Ik 

bewonderde zijn acteurstalent in de kortfilm TERREMERE van Aliou 

Sow. Ik heb hem echt voor zijn kwaliteiten als acteur gekozen, het lijkt 

me suïcidaal om iemand aan te nemen om gebruik te maken van zijn 

beroemdheid of zich een connectie met de banlieues te veroorloven. Ik 

vond hem heel slim in het acteren, gemotiveerd en ik waardeerde zijn 

voorstellen die me er vaak toe brachten de dialogen te veranderen om 

me aan te passen aan de realiteit – die van de banlieues - die hij goed 

kent. Het was een zegen om te kunnen vertrouwen op zijn ervaring. 

Dat heb ik ook met Adel gedaan. Ik rekende veel op hen voor details 

of om een manier van spreken, van bewegen te veranderen. En om 

clichés te vermijden ook. Het is mijn manier van werken. Ik stel graag 

vertrouwen in de acteurs. Ik moedig hun vrijheid aan. Het veroorzaakt 

soms wat chaos, maar ik haat dingen vast te leggen met repetities. Ik 

wil het met hen niet hebben over andere films, om hen niet te 

beïnvloeden met andere beelden. Ik verras hen ook graag. 



 

U werkt altijd met dezelfde cameraregisseur, Guillaume 

Desfontaines; hoe verloopt deze relatie? 

 
Guillaume is een belangrijke partner. Voor ons was CLOSE ENNEMIES 

een uitdaging, aangezien hij visueel zo ver stond van de vorige film 

LOIN DES HOMMES. Het idee was om binnenin een groep te zijn. We 

kozen voor de schoudercamera. Guillaume slaagde erin om met de mini 

Alexa te filmen door Leica-lenzen te plaatsen die voor het eerst in de 

geschiedenis van de film werden gebruikt. Hierdoor hadden we dus een 

zeer krachtige en erg kleine camera. We konden onder auto's of in erg 

krappe plaatsen filmen. Op het eerste gezicht lijkt het beeld misschien 

grof, maar het is allesbehalve naturalistisch. Het frame is gestileerd en 

probeert de acteurs altijd te valoriseren. 

 
Er is ook een zekere lyriek in de enscenering ... 

 
Ja, Guillaume en ik wilden in de beelden van de banlieues laten 

blijken dat het voor de personages die daar leven ook een cocon, 

een bescherming kan zijn. De banlieues zijn niet alleen 

beangstigend. Het kan er soms mooi zijn. Vanaf de daken kan het 

zicht erg mooi zijn. En ik begrijp dat men zich kan identificeren met 

deze plek, met die enorme toren die dient als antenne voor de 

personages. Eenzelfde persoon kan zowel van de banlieues houden 

of ze haten, zich met hen identificeren, hen mooi vinden. Maar 

Guillaume is niet de enige belangrijke persoon om mee samen te 

werken. Naast Marc du Pontavice die reeds producer was van LOIN 

DES HOMMES of Reda Kateb, geldt dit ook voor productie-

ontwerper Stéphane Taillasson, mixer Emmanuel Croset, 

geluidstechnicus Martin Boissau, maar ook voor acteurs als Nicolas 

Giraud of Yann Goven. Een artistieke kern van onschatbare 

waarde... 

Muziek speelt een belangrijke rol in de film. Waar was u naar op 

zoek en waarom heeft u een beroep gedaan op Superpoze? 

 
Ik was op zoek naar iets dat de emoties van de personages 

overbrengt. Ik wilde geen muziek om de actie te begeleiden of om 

spanning toe te voegen aan de film. Er is trouwens geen muziek 

tijdens de gewelddadige scènes. Met Anne-Sophie Bion, de 

redactrice, hebben we de film zo gemonteerd dat het verhaal zonder 

muziek werkt. Ik wilde een modern geluid, electro, 2018. Mijn vriend 

en muzikale supervisor Eric Karnbauer heeft een aantal voorstellen 

gedaan. Vanaf het begin, toen ik Gabriel Legeleux ontmoette, wiens 

artiestennaam Superpoze is, zijn we het eens geworden over de 

functie van de muziek in deze film. Ik hou van zijn melodieuze geluid. 

Hij maakte heel snel muziek die ik geschikt vond. Hij componeerde 

een meer duistere muziek, woeliger dan hetgeen hij doorgaans 

maakt. 

 
Wat zal u bijblijven van de opnames van Close Ennemies? 

 
De eerste scène tussen Driss en Manuel die plaatsvindt in de 

kelder van het gebouw. Het is de eerste confrontatie tussen de 

twee personages. Er is veel vijandelijkheid tussen hen, maar 

achter de camera voelde ik ook veel emotie tussen de twee 

acteurs op de set. Er gebeurde iets heel sterks tussen die twee.  

Toen we deze scène filmden, wist ik dat de film bestond. Dat men 

deze woelige vriendschap zou voelen. De vonk sloeg over. In de 

chaos zag ik de vonk. Zoiets kan gebeuren. 



 

 
 

INTERVIEW MET 
MATTHIAS SCHOENAERTS 



Wat vond u leuk aan dit project? 

 
Verschillende zaken: het wereldje, de acteurs en de regisseur. 

CLOSE ENNEMIES is een verhaal dat dringend moet worden 

verteld en dat zich heel goed leent voor de genrefilm, voor een 

misdaadfilm. 

 
Hoe zou u uw personage Manuel definiëren? 

 
Ik probeer het tegenovergestelde te doen: Manuel niet te definiëren. 

Ik wil geen etiket plakken op het personage, eerder het etiket 

afhalen. Hij is iemand die leeft, die organisch is, die contrasten 

belichaamt. Hem definiëren is hem beperken, en alle belang van 

David Oelhoffen's schrijven is de complexiteit die hij aan deze man 

brengt, dat anderen vaak herleiden tot clichés als "de dealer" of tot 

een belediging als "uitschot". En voordat hij is wat hij op sociaal 

niveau vertegenwoordigt, is dit personage iemand die liefde moet 

geven en ontvangen. Zijn beroepsactiviteit heeft zijn manier van 

leven opgebouwd, maar het zegt niets over zijn persoonlijkheid. 

Wanneer we iets definiëren, zijn we heel dicht bij een oordeel. Mijn 

definitie van Manuel is dat hij de liefste jongen ter wereld is. 

 
Men weet weinig over het verleden van Manuel. Hebt u 

geprobeerd om zijn verleden terug samen te stellen? 

 
Ik heb er natuurlijk mijn verhaal van gemaakt. Maar het verleden 

bepaalt niet zijn tegenwoordige leven. Het is een personage die 

handelt. Ik werkte eerst met de scenario-elementen: zijn oude 

vriendschap met Driss die politieagent is geworden, zijn 

medeplichtigheid met Imrane, zijn partner en de relatie met de 

moeder van zijn zoon. Ik vond het interessant dat de moeder van 

zijn zoon nog steeds van hem houdt, maar niet genoeg om het 

leven dat hij leidt te verdragen, dat de opvoeding van hun zoon in 

gevaar brengt. 

Wat heeft u aan uzelf veranderd om Manuel te zijn? 

 
Ik heb uiteraard, omwille van het wereldje waarin de film zich 

afspeelt, niet alleen een andere verbale taal aangenomen, maar ook 

een andere lichaamstaal. Ik zocht een zekere muzikaliteit in het 

tempo, in het ritme, zonder er al te veel op te steunen. Ik heb mijn 

mening gegeven voor de kledingkeuze. Ik probeerde gedetailleerde 

eigenschappen toe te passen, maar dat maakt deel uit van het 

intieme proces van een acteur. Ik hoop dat dit niet te zien is op het 

scherm. Als de compositie te opvallend is, betekent dit dat ik gefaald 

heb. Ik hou er niet van als men de inspanning ziet, ik wil in het juiste, 

de waarschijnlijkheid blijven. Maar dat is best eng, omdat mensen 

me echt gaan identificeren met sommige van mijn personages! 

 
Besefte u dat u de twee zijde van dezelfde medaille bent met het 

personage Driss dat gespeeld wordt door Reda Kateb? Heeft 

dit een invloed gehad tijdens het acteren? 

 
Ja, dat is hoe David de film heeft bedacht. Op een bepaalde 

manier delen Driss en Manuel hetzelfde lot. Tegenover elkaar. 

De ene is politieagent, de andere drugsdealer. Dat is nu eenmaal 

de droevige realiteit. Ze slagen er uiteindelijk niet in om de 

vicieuze cirkel te doorbreken. Reda en ik hebben een bepaalde 

manier van spreken aangenomen, een manier van zijn, dat 

bepaald is door de omgeving waarin onze personages zijn 

opgegroeid. Op een nogal mysterieuze manier zijn we erin 

geslaagd - zonder dat we het merkten - om tot composities te 

komen die een zekere mimiek uitstralen. 



 
 
 
 

Jullie worden nochtans weinig met elkaar geconfronteerd. Wat 

zal u bijblijven van uw samenwerking? 

 
Ik vond het geweldig. Reda is een fantastische acteur, toegewijd, die 

vaak niet eenvoudige en zijdelingse keuzes maakt tijdens het acteren. Hij 

brengt iets zeer fijns. Tegelijkertijd is hij erg ruw, bijna intuïtief. 

 
Hebben jullie ideeën uitgewisseld over jullie rollen? 

 
Niet echt. In de film vinden onze personages elkaar terug. We wilden 

hun gedrag niet overanalyseren of aan psychoanalyse doen. Dat 

heeft geen zin. Men moet gewoon in het moment leven. Men draait 

te veel rond de gesprekken van de acteurs. 

 
Wat zijn de kwaliteiten van David Oelhoffen als regisseur? 

 
Hij geeft niet al te veel richtlijnen; hij laat ons veel vrijheid. Vrijheid 

is cruciaal in een creatief proces. Hij past zijn kaarten aan aan het 

spel en reageert op de manier waarop we de ruimte innemen. 

Altijd in samenwerking met zijn geluidstechnicus, Guillaume 

Desfontaines, die fantastisch werk heeft geleverd. Ik vond het 

geweldig om met hem samen te werken, hij maakt gedurfde 

keuzes, hij heeft een minimalistische esthetiek die erg 

cinematografisch is. 

Bent u bijzonder gevoelig aan de genrefilm? 

 
David Oelhoffen heeft ons nooit willen overstelpen met vereisten met 

betrekking tot het genre. CLOSE ENNEMIES is een thriller van een 

nogal ongewone soort. Het is natuurlijk een actiefilm, maar er zijn ook 

veel scènes met sterke dramatische kwesties. Dat is geweldig voor de 

acteurs. 

 
Uw personage maakt echter deel uit van een reeks van 

misdaadhelden die strijden om hun onschuld te bewijzen en 

hun naam te zuiveren. Wist u dat u een heel sterke verbeelding 

heeft opgeroepen? 

 
Dit maakt deel uit van een traditie in de wereld van gangsters en 

criminelen. Eer, trots en de codex zijn essentiële elementen van het 

genre. Ze dwingen de held tot handelen op een absolute en radicale 

wijze. Mijn personage is hierdoor totaal niet te stoppen. Natuurlijk was 

ik me ervan bewust dat dit soort personage voor het eerst in de 

filmwereld is verschenen in de films van Scorsese maar ook in die van 

Melville. 



 

 
 

INTERVIEW MET 
REDA KATEB 



 

Hoe zou u uw personage Driss definiëren? 

 
Driss is hoofdinspecteur bij de drugseenheid. Hij is goed in wat hij doet. 

En houdt ervan. Hij komt uit een volkswijk, uit de banlieues. Zodra hij 

volwassen was, wilde hij zijn thuisomgeving ontvluchten. Zijn intrede 

bij de politie heeft er bij deze vlucht ook toe bijgedragen en heeft hem 

erg geïsoleerd. Ver van zijn familie, zijn jeugdvrienden, lijkt hij aan het 

begin van de film nochtans een balans te hebben gevonden. Hij woont 

samen met zijn 14-jarige dochter. De dood van Imrane, zijn vroegere 

jeugdvriend, zijn "oom" (informant), gaat alles op zijn kop zetten. Hij 

wordt hierdoor hard geconfronteerd met alles wat hij wilde ontvluchten, 

maar ook met zijn demonen, zijn donkere kanten, zijn schuld. Vooral 

als hij Manuel terugziet, een andere jeugdvriend. Per slot van rekening 

is het parcours van Driss in de film die van iemand die thuiskomt. 

 

David Oelhoffen vertelde dat hij de rol heeft geschreven met 

u in zijn achterhoofd, gebaseerd op u. Wist u dat? Heeft dit 

iets veranderd in de manier van omgaan met het personage? 

 
David heeft mij verteld dat hij bij het schrijven van de rol aan mij heeft 

gedacht. Hij vertelde me niet precies wat de link was tussen Driss en 

mij, en ik vroeg me niet af waarom. David en ik kennen elkaar goed. 

Wij zijn vrienden. Na LOIN DES HOMMES wilden we opnieuw 

samenwerken rond een film van een ander genre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is echter een gelijkenis tussen de rol die u vertolkte in Loin des  

hommes en deze rol. Het zijn mannen die zich vervreemdden van hun  

gemeenschap… Bent u het eens? Ziet u andere overeenkomsten? 

 

Overeenkomsten? Dat is me bij het lezen niet opgevallen. Het 

zijn twee mannen die niet kunnen terugkeren naar hun gemeenschap. Maar 

het personage van Mohamed in LOIN DES HOMMES is gelaten om zichzelf 

op te offeren om de zijne te redden. Hij leeft zijn opoffering op een 

mysterieuze wijze, als de meest nobele daad die hij kan volbrengen. 

Driss daarentegen koos ervoor om zijn leven buiten de gemeenschap op te 

bouwen. Hij wist dat hij er een prijs voor zou moeten betalen maar hij had geen 

idee dat het hem zou leiden tot zichzelf om te kopen. Hij koos voor de politie 

uit republikeins ideaal en persoonlijke ambitie, zonder te vermoeden dat dit 

pad hem rechtstreeks zou confronteren met de zijnen op de slechtst mogelijke 

manier, door de dood van zijn jeugdvrienden. 

 
De film geeft echter niet veel informatie over het verleden van 

uw personage, probeerde u deze aan te vullen? 

 
Ja, David en ik heb voor de opnames veel met elkaar gesproken. 

We stelden onszelf veel vragen over het scenario en bespraken elke 

scène samen. We hebben een scène opgenomen over het verleden 

van Driss maar die werd uiteindelijk uit de film geknipt. Driss legde 

uit dat hij naar het leger was gegaan om te ontsnappen aan de 

banlieues. Daarna werd hij politieagent om het leger te ontvluchten. 

Uiteindelijk vertelde ik hem: "Omdat ik uit de banlieues kwam, boden 

ze mij de drugseenheid aan. Ik wist dat ik zonder dat nooit zou 

opklimmen in de hiërarchie. Ik heb toegestemd." 



 

 

David Oelhoffen breekt de mythe van de flamboyante 

politieman en biedt een zeer banaal gezicht van deze man 

die gevangen zit in een aanbeeld tussen zijn hiërarchie en 

de banlieues waar hij werd geboren. Wat vindt u daarvan? 

 
Ik denk dat David Oelhoffen de clichés op alle gebieden doorbreekt. 

Zowel voor de politieagenten als voor de misdadigers, zien we geen 

folkloristische karikaturen zoals we gewend zijn. Dat is ook de reden 

waarom ik deze rol aanvaarde en dat ik graag met David werk. 

 
Een krachtige scène is wanneer het personage terugkeert naar 

zijn ouders die hem hebben verstoten... Hoe hebt u dit ervaren? 

 
Deze scène vat de tragedie van het personage volledig samen. 

Driss probeert nogmaals om met zijn vader te praten maar stuit op 

verzet. Zijn moeder daarentegen blijft liefdevol en zorgzaam, maar 

moet haar liefde voor haar zoon verbergen en lijdt hier zwaar onder.  

Het is een krachtige, sobere scène, zonder uitbarstingen. Als hij 

het heeft over het zo gehate behangpapier in het appartement en 

zegt dat hij dat behang vandaag zo mist, praat hij natuurlijk over 

iets anders ... Het personage van Driss komt gebroken uit deze 

scène. Deze spanning maakt de weg vrij voor de rest van de film. 

Het is ook de enige keer dat we Driss Arabisch horen spreken. 

Close Enemies betekent ook uw terugkeer naar de genrefilm. 

Miste u de adrenaline van de thriller? 

 
Ah ja? Zo had ik het nog niet bekeken, maar waarom niet... Ik 

miste de adrenaline niet omdat ik tijdens iedere opname 

adrenaline voel. Maar het is wel zo dat ik voor het eerst een 

politieagent speel in een film. Wat ik leuk vind aan deze film is dat 

het een soort familietragedie is, vermomd als een misdaadroman. 

Omdat de regisseur meer geïnteresseerd is in menselijke 

kwesties, in wat er onderhuids gebeurt bij de personages dan in 

de voortuitgang van een onderzoek. Het gebeurt niet vaak dat een 

film erin slaagt beide te doen en toch een droog en spannend 

tempo kan aanhouden. De diepgaande kwesties worden 

behandeld in een spannende thriller, waarbij de kijker zijn adem 

inhoudt. Dat vind ik leuk. 

 
Heeft u een opleiding gevolgd, agenten van de drugseenheid 
ondervraagd? 

 
Ja, in het prille begin heb ik de kans gekregen om politieagenten te 

ontmoeten aan wie ik een heleboel vragen kon stellen. Ze waren 

erg gul in hun toelichting over de realiteit van hun werk. We hebben 

wat tijd doorgebracht op hun werkplek (in het vroegere 36 quai des 

Orfèvres). Het waren zeer nuttige bijeenkomsten. Op een bepaald 

moment was er sprake dat ik bij hen stage zou lopen, maar dit werd 

helaas geweigerd door de hiërarchie. Ik heb ook wat tijd 

doorgebracht met een wapenhandelaar die me met mijn pistool 

heeft leren omgaan. Het doel was om het kaliber te zien als een 

alledaags werkinstrument en de kleine rituelen te beheersen, zoals 

het veilig maken van het wapen, wanneer de politieagent naar huis 

gaat. 



 
 

 

Welke kwaliteiten waardeert u bij David Oelhoffen? 

 
Ik ontmoette David een paar jaar geleden, tijdens de casting van zijn 

eerste film NOS RETROUVAILLES, voor een boxfiguur.  Ik heb enkele 

dagen de boksclubs uit mijn buurt afgeschuimd, maar ik was 

nauwelijks geloofwaardig in een boksring. Hij heeft mij niet 

aangenomen. Na deze eerste gemiste kans, ontmoetten we elkaar 

echt op LOIN DES HOMMES. Ik bewonder zijn luistervaardigheid, zijn 

vermogen om de zaken voortdurend in vraag te stellen door zijn 

verhalen te wrijven aan levende acteurs en aan een filmploeg. David 

bezit deze kwaliteit, want hij wordt altijd gedreven door een absolute 

noodzaak om verhalen te verfilmen. Er is bij hem geen sprake van 

maniërisme of drang om filmregisseur te spelen. Hij heeft eigenlijk iets 

te vertellen. 

We delen ook enkele obsessies die men in de twee films die we 

samen hebben gemaakt, terugvindt. Tot die obsessies hoort de 

relatie van de authentieke mens tot de rollen die men hem doet 

aannemen in het leven. We stellen ons vragen over de identiteit 

die men toeschrijft aan mensen, of de functies die men vervult in 

de samenleving en in de geschiedenis. We hebben zo eens een 

lange discussie gehad tijdens de voorbereiding van de film, 

waarbij we ons afvroegen hoe het lot wordt beslist van eenzelfde 

klas kinderen met zoveel potentieel samen op een klasfoto. 

Waarom bloeien sommigen volledig open en gaan anderen het 

niet redden? Ik heb het antwoord nog altijd niet gevonden...  

Een woord over uw tegenspeler, Matthias Schoenaerts, met wie 

u confrontaties aangaat die een cruciale rol spelen. Wat zal u 

bijblijven van uw ontmoeting, van uw samenwerking? 

 
Matthias was een geweldige kameraad en tegenspeler in deze 

film. We kenden elkaar niet voor de opnames. We zijn elkaar 

enkel tegengekomen met Jacques Audiard tijdens de promotie 

van de film DE ROUILLE ET D'OS. Ik heb hem altijd een 

opmerkelijke acteur gevonden en heb zijn carrière al die jaren 

gevolgd. 

Ik ben onder de indruk van zijn capaciteit om snel in een rol te 

kunnen kruipen en op de ongelooflijke manier waarop hij er staat. 

Toen David me de rol van Manuel voorstelde, was ik nog meer 

enthousiast over het project. Hij is erg gul op de set en werkt vooral 

voor de film en niet voor zijn eigen imago. 

Ik denk dat we veel gemeen hebben in onze relatie met de filmset. 

We bereiden een rol goed voor om het kader en de karaktertrekken 

van de personages te creëren. En daarbij worden we graag 

meegesleurd in een soort trance, de scènes laten verlopen op een 

manier die bij elke opname altijd anders is, zodat er iets gebeurt op 

het moment. We hebben elkaar daar gevonden en het erg naar onze 

zin gehad.  
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De rapper debuteerde hier op het grote scherm. Hij had al voor de 

camera gestaan in zijn videoclips en in een kortfilm van Aliou Sow, 

TERREMERE, die David Oelhoffen zag. De muzikant had al 

aanbiedingen gekregen, maar niemand had hem tot nu toe 

aangespoord om de stap te zetten: "Ik moest de kans grijpen om 

met dergelijke acteurs te werken en met een regisseur wiens vorige 

film, LOIN DES HOMMES, ik graag had gezien," legt hij uit. Ik heb 

de rol aanvaard omdat ik geen rapper speel. Ik moest echt in de huid 

kruipen van het personage. Maar ik ken die kerel. Hij komt uit mijn 

wereld. "Anderzijds kan men iemand die een album heeft met als 

titel Affranchis niet weigeren om in een thriller te spelen die iets 

Scorsesiaans uitstraalt. 

'De welwillendheid van het team' en 'de luistervaardigheid van de 

regisseur' zijn twee elementen van de ervaring die hem zullen 

bijblijven. 
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SUPERPOZE 

 
 Soundtrack van de film - SUPERPOZE 

 
Gabriel Legeleux werd geboren in Caen. Hij leerde er percussie aan het 

conservatorium en studeerde geschiedenis aan de universiteit. Na zijn 

eerste EP’s tussen 2012 en 2014, geeft hij in april 2015 zijn eerste album 

uit: Opening, onder zijn eigen label, Combien Mille Records gevolgd door 

een tournee in Frankrijk, Europa, Azië en Amerika. Hij heeft meegewerkt 

en meegeschreven aan het eerste album van DJ Pone, verschillende 

nummers op de eerste albums van Nekfeu en Lomepal geproduceerd en 

de muziek geschreven van de documentaire A Voix Haute dat in 

november 2016 uitgezonden werd op France 2. Superpoze schreef ook 

de muziek en speelde in Hunter, het recentste toneelstuk van de auteur 

en decorontwerper Marc Lainé in 2017-2018. 

DISCOGRAFIE 

 
Albums 

 
2017 - For We The Living 

2015 - Opening 

 

 
EP 

 
2017 - Azur (Single) 

2016 - Gleam / Shelter 

2013 - Jaguar 

2013 - Pavane 

2012 - From the Cold 

2010 - The Iceland Sound 

 

 
EP-samenwerkingen 

 
2014 - Untitled – Superpoze & Stwo 

2014 - A Part of You – Kuage 
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