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Op een dag in december 2012 vertelde een Syrische vriendin uit Damascus me dat 
ze sinds drie weken geen nieuws meer had van haar vader die, als gevolg van de 
bombardementen en gevechten die de stad verwoestten, opgesloten zat in zijn 
appartement in Aleppo, niet durfde buiten komen, zonder telefoon, zonder contact 
met de buitenwereld. Ik zie deze eenzame man, gevangen in zijn eigen huis, en ik 
denk aan alle anderen die, net als hij, er alles aan doen om te overleven, elke dag 
opnieuw. 
 
Dit is het verhaal van een familie die zich opsluit in haar appartement omwille van de 
oorlog. 
 
De context waarin de film evolueert werd bepaald door de ernst van de situatie. Om 
de film snel mogelijk te maken, moesten de beperkingen tot een minimum worden 
herleid. Ik heb dus vanaf het begin gekozen voor een eenheid van tijd en plaats, één 
enkel decor, het appartement, en een periode van 24 uur om te vertellen wat ik voel 
en hoe ik begrijp wat gewone mensen drijft wanneer ze in uitzonderlijke situaties 
terechtkomen. Degenen die ik zie zijn geen helden, noch actieve partijen, zij 
ondergaan gewoon de situatie die aan hen wordt opgelegd. 
 
Ik wil de kwetsbaarheid en de kracht die uit ieder van ons voortvloeit overbrengen. 
Tussen het instinct dat ons de kracht geeft om onszelf te redden en de drang die ons 
soms doet opgeven elkaar te redden om onszelf te beschermen, is er dezelfde 
levenskracht en een moreel falen. Nochtans wil ik geen enkel oordeel vellen, of de 
les leren, ik geef gewoon een reële situatie weer. 
 
Om een correcte weergave te bieden, heb ik mij gebaseerd op getuigenissen van 
Syriërs in ballingschap, in het bijzonder van de filmmakers Hala Mohammad en Al 
Meyar Roumy, en op mijn persoonlijke kennis over het gebied. De afgelopen jaren 
verbleef en werkte ik immers geregeld in Libanon. Beide landen delen bijna dezelfde 
cultuur en gewoonten en lijden nu allebei onder een burgeroorlog. 
 
De film moet het publiek naar adem doen happen, het appartement is als een 
luchtbel die op uiteenspatten staat, de buitenwereld onbereikbaar, denkbeeldig, 
verboden. De personages voelen zich alsof ze op een vulkaan zitten, ze zijn 
prikkelbaar, onrustig, egocentrisch, en tegelijk betuigen ze medeleven met hun 
medemensen. Panic Room is een goede referentie qua spanning, maar zonder 
speciale effecten of trucage, enkel een rechtstreekse kijk op het drama. 
 
Degenen die mijn eerste film Le Jour où Dieu est parti en voyage kennen, weten dat 
er geen inschikkelijkheid, noch voyeurisme heerst in hoe ik geweld verfilm. Zoals 
Jacques Tourneur, ben ik van mening dat hoe minder men laat zien, hoe meer we 
erin geloven. Ik denk dat realisme en emotie sterker zijn wanneer, in plaats dat we 
gedwongen worden om weg te kijken, we proberen te kijken, maar weinig of niets 
zien, en dan de ontbrekende beelden trachten voor te stellen. Dan pas kan angst of 
eender welke emotie daadwerkelijk worden gevoeld door de kijker. Ik geloof ook dat 
geluiden het inbeelden van beelden vaak sterker en intenser maken dan de beelden 



op zich. Dit geldt als waarschuwing voor bepaalde scènes van het script die eerder 
auditief dan visueel zullen zijn. 
 
Behalve Hiam Abbass (de moeder), Diamand Bou Abboud (Halima) en 
Carole Karemera (Delhani), zullen de meeste acteurs in de film Syriërs in 
ballingschap zijn. Anderzijds, aangezien de film zich in het Arabisch zal afspelen en 
ik geen Arabisch spreek, heb ik een beroep gedaan op mijn vriend en regisseur 
Fouad Alaywan om mij te helpen tijdens de casting en het filmen en om toe te zien 
op de juistheid van de dialogen. Dit gezegd zijnde, alle acteurs in de film zijn 
tweetalig Frans-Engels, ik zal dus rechtstreeks kunnen communiceren met elk onder 
hen.  
 
De opstand van de Syriërs begon bijna vier jaar geleden, en de burgeroorlog duurt al 
meer dan drie jaar zonder dat de wereld iets heeft kunnen doen om deze te stoppen. 
 
Afgezien van de Syrische ramp, en alle andere vroegere of huidige rampen, wil ik de 
aandacht vestigen op de burgerbevolkingen die in toenemende mate worden 
blootgesteld aan en het doelwit zijn van moderne oorlogvoering, en dit op een 
respectvolle manier doen want ik zal hun pijn en lijden nooit vergeten. 
 

 

Philippe Van Leeuw. 


