
Interview. ‘La Civil’ van Belgisch-Roemeense regisseur Teodora Ana Mihai vandaag voorgesteld in Cannes 

et terechte trots zit Teodora Ana Mihai (31)
tegenover ons in een koffiebar in Gent, de
stad waar ze sinds enkele jaren woont met
haar vriend en hun driejarig dochtertje.
Haar frêle stem heeft soms moeite om
boven het kabaal van de espressomachines
uit te komen, maar schijn bedriegt: Mihai is
geen kwetsbaar vogeltje, wel een vastbera-
den artiest die er niet voor terugdeinsde om
maandenlang op onderzoek te gaan in de

gevaarlijke noordelijke grensstreek van Mexico,
waar gewelddadige drugskartels de plak
zwaaien.

Mihai debuteerde in 2014 met Waiting for
 August, een gevoelige documentaire waarvoor
ze haar camera neerpootte in een klein appar-
tementje in het Roemeense Bacau. Daar neemt
een 15-jarig meisje de zorg voor haar zes broers

en zussen op zich, terwijl haar moeder in Italië
de kost gaat verdienen. De film won prijzen op
prestigieuze festivals als Hot Docs en Karlovy
Vary, en werd geroemd om zijn subtiele  
fly-on-the-wallstijl.

Opvolger La Civil, in Cannes geselecteerd
voor de sectie Un Certain Regard, zou aanvan-
kelijk in dezelfde documentaire lijn liggen, zegt
Mihai. “In Waiting for August had ik gefocust op
kinderen die moeten opgroeien in een moei-
lijke sociaal-economische context, en toen ik in
2014 op reis was in Tamaulipas, in het noorden
van Mexico, stelde ik me al snel de vraag: hoe
moet het zijn om hier op te groeien, waar men-
sen ’s morgens de deur uitgaan en ’s avonds
niet meer thuiskomen? Waar niemand ooit te
weten komt wat er met die mensen gebeurd is?
Hoe is het om daar kind te zijn, of ouder te zijn?
Daar wilde ik een documentaire over maken.”

Het contrast met vroegere reizen naar
Mexico viel Mihai zo op. “Als tiener woonde ik
een hele tijd in San Francisco, van waaruit ik
heel gemakkelijk roadtrips naar Mexico kon
 ondernemen. Dat was toen nog een heel ander
land. Alles begon te veranderen in 2006, toen
president Felipe Calderón aan zijn war on
drugs begon. Sindsdien is het geweld in het
 dagelijkse leven van de gewone mensen
 beginnen te sijpelen. In 2014 kreeg ik te horen
dat ik beter niet kon buitenkomen na 19 uur,
wegens te gevaarlijk.”

Die onveiligheid maakte het voor Mihai
 uiteindelijk onmogelijk om de documentaire te
maken die ze voor ogen had. “Toen we na

tweeënhalf jaar onderzoek wilden draaien,
moesten we vier bodyguards inschakelen:
 eentje voor elk crewlid. En die bodyguards
 hadden op hun beurt de steun van de lokale
 gewapende ordediensten ingeroepen. We
waren dus geen fly on the wall, eerder een
 elephant in the room. (lacht) Op die manier kan
je gewoon geen observerende documentaire
maken. Bovendien voelden we al snel dat we
met censuur zouden te maken krijgen, en door
de aanwezigheid van de camera nooit de au-
thentieke realiteit zouden kunnen vastleggen.”

HUISVROUW MET EEN MISSIE
De plannen werden radicaal omgegooid: fictie
dan maar, gedistilleerd uit de vele getuigenis-
sen die Mihai en haar coscenarist, de Mexi-
caanse auteur Habacuc Antonio De Rosario,
inmiddels verzameld hadden. En vooral dan
die van één vrouw: Miriam Rodríguez. Een
huisvrouw uit San Fernando, wier leven plots
in een hel veranderde toen haar jongste doch-
ter Karen gekidnapt werd door kartelleden.
Miriam hoestte het gevraagde losgeld op, maar
kreeg haar dochter niet terug. Politie en justi-
tie keken de andere kant op. Ook toen ze er
uiteindelijk op eigen houtje in slaagde om de
stoffelijke resten van Karen terug te vinden.
Miriam besloot om het recht in eigen handen
te nemen: de rest van haar leven zou ze jagen
op de ontvoerders van haar dochter. “Miriam
was de grootste inspiratie voor mijn hoofd -
personage Cielo”, zegt Mihai. “La Civil volgt in
grote lijnen haar verhaal.”

“Een kind verliezen is de grootste vrees van
elke ouder”, verklaart Mihai haar interesse in
het thema. “Maar die oerangst ontketent bij
Cielo ook een oerkracht. Dat vond ik heel inspi-
rerend: hoe een zwakke huisvrouw kan uit-
groeien tot een sterke leeuwin. De film gaat
over doorzettingsvermogen ondanks alle obsta-
kels, over niet bij de pakken blijven zitten. Maar
er is ook een keerzijde: tijdens haar zoektocht
evolueert Cielo ook van slachtoffer naar dader.
Dat is de commentaar die de film maakt:
 wanneer dat geweld je aanraakt, word je er
deel van. Het is een vicieuze cirkel. Een van de
eerste dingen die Miriam tegen me zei toen ik
haar ontmoette, was: ‘Wanneer ik ’s morgens
mijn ogen open, wil ik ofwel sterven, ofwel een
moord begaan.’ Die uitspraak contrasteerde zo
hard met het beeld van die brave moeder die
tegenover me zat.”

Mihai bouwde een erg persoonlijke band op
met Rodríguez. De klap was groot toen in mei
2017 het vreselijke nieuws kwam: Rodríguez
was voor haar huis doodgeschoten door kartel-
leden. “Miriam – en iedereen rond haar – wist
dat het vroeg of laat zou gebeuren. Het was
 alleen een kwestie van waar en wanneer ze
 vermoord zou worden. Toch bleef ze strijden
en mensen op de tenen trappen. Ze had al zo
veel verloren, dat ze nog maar weinig waarde
hechtte aan haar leven. Ook al had ze nog twee
oudere kinderen. Karen was haar jongste, het
enige kind dat nog onder haar vleugels leefde.

‘Ik heb het vaak over
families onder druk’

als kind ontsnapte de Belgisch-
roemeense teodora ana mihai
aan het dictatoriale regime van
Ceaușescu, nu rolt Cannes voor
haar de rode loper uit. Vandaag
beleeft La Civil, de enige ‘Vlaamse’
productie, zijn wereldpremière.
LIEVEN TRIO 
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Teodora Ana Mihai draaide
een film over een vrouw die
wraak neemt nadat ze haar
dochter verliest door
drugsgeweld. 
© stefaan temmerman
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Totale beklemming
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e wolvenjongen. Rode petjes en foute vlaggen op
heilige grond. Waar ik op de ochtend van 6 januari
2021 nog dat vreemde gevoel van opluchting had
omdat 2020 eindelijk achter ons lag, eindigde ik
de dag met de vrees dat dit jaar net zo heftig zou
worden als het vorige. Een uitzinnige bende
Trump-fans had het Capitool in Washington be-
stormd.

Bepaalde beelden en indrukken van die knots-
gekke raid zullen me voor altijd bijblijven. Het

hele gebeuren was totaal van de pot gerukt, ontwrichtend
zelfs. Hoe kon het Capitool, het hart van een land dat mij
lief is, zo makkelijk onder de voet worden gelopen? 

Op de essentiële vraag ‘What the fucking fuck?’ wordt op
weergaloze wijze een antwoord geformuleerd in een
 reconstructie waar The New York Times zes maanden lang
aan timmerde. Duizenden filmpjes, vooral smartphone-
beelden van de bestormers zelf,  werden verzameld en
 geanalyseerd, en naast audio-opnames van politieoverleg
gelegd. De krant spande een proces aan om bodycam -
beelden van agenten in handen te krijgen. 

Het resultaat is veertig minuten totale beklemming,
 beginnend bij hoe uitgelaten Trump-fans uit de vijftig
 staten met bussen naar Washington DC afzakken. Een
groot aantal puur en alleen om hun stem te laten horen

nadat ze al weken werden
opgezweept, niet in het
minst door Trump zelf. Wat
duidelijk wordt, is dat
 andere, ruigere types deze
bestorming al weken aan
het voorbereiden waren.
QAnon-lieden, gehypnoti-
seerd door complot -
theorieën. Paramilitaire
groeperingen als de Oath
Keepers, van top tot teen in
gevechtsuitrusting. De
 ultraracistische Proud
Boys. Ze zouden allemaal
komen en dat wisten de
veiligheidsdiensten – al
weken borrelde het online
van de oproepen tot
 geweld. 

Dat het protest totaal ontspoorde terwijl maar een
handjevol overdonderde agenten de boel moest bewaken,
is daarom des te hartverscheurender. Waarom was de
 National Guard pas uren later ter plaatse, terwijl die gesta-
tioneerd is op twintig  minuten van het Capitool? Waarom
werd er door een agent die oog in oog stond met de
 kolkende massa meermaals om versterking gevraagd en
bleef het aan de andere kant van de lijn stil? Je hoort het
trillen in zijn stem. 

Zoveel moet nog worden uitgeklaard, als de Republikei-
nen een onafhankelijk onderzoek tenminste niet blijven
boycotten. Wat mij het meest onthutste, was een beeld van
een bewakingscamera waarop je vicepresident Mike Pence
geen minuut te vroeg begeleid ziet worden richting
 schuilplaats. In zijn kielzog: een bediende die het koffertje
draagt met de lanceercodes voor een nucleaire aanval. Het
doet me pijn te zien hoe de VS op 6 januari 2021 vervielen
in totaal amateurisme. En anderzijds: praise the Lord voor
dit soort straffe onderzoeksjournalistiek.

Day of Rage, gratis te zien op site van The New York Times

D
op de
essentiële
vraag ‘what the
fucking fuck?’
wordt op
weergaloze
wijze een
antwoord
geformuleerd

zet de blik op oneindig.
Vandaag: Day of Rage, een
videoreconstructie door
The New York Times. 

Toen zij verdween, reageerde Miriam bijna alsof
haar enige kind haar was ontnomen.”

Pas jaren na haar dood ontdekte ook de rest
van de wereld het verhaal van Miriam Rodrí-
guez. Vorig jaar maakte The New York Times een
uitgebreid portret van haar. “Rijkelijk laat”, zegt
Mihai lichtjes geërgerd. “Blijkbaar krijg je als
 activist pas aandacht als je een martelaar bent.
Toen wij Miriam leerden kennen, gaf niemand
anders haar een platform. Terwijl het wel echt
haar bedoeling was dit onderwerp internatio-
naal onder de aandacht te brengen. Daarom
vond ze het ook fijn dat ik een buitenlandse
 regisseur was. Ze wilde een debat op gang
 brengen en daarmee iets aan de barslechte
 situatie veranderen.”

HoLLywood
Het artikel van The New York Times deed
 Hollywood-producenten watertanden: na een
hevige bidding war verwierf productiehuis
Blumhouse, voornamelijk bekend van horror-
films als The Purge en Us, de rechten om
 Rodríguez’ verhaal te verfilmen. Mihai had haar
opnames van La Civil op dat moment al
 afgerond. Over de Amerikaanse concurrentie
lijkt ze zich weinig zorgen te maken. “Er is
plaats voor iedereen onder de zon, en ik veron-
derstel dat het een heel andere film zal worden.
Het is Hollywood, hè. (lacht) Sowieso zal het

minder authentiek zijn, want de makers
 hebben Miriam nooit gekend. Wij wel. Al is het
natuurlijk een goede zaak dat het onderwerp in
de schijnwerpers blijft staan.”

Na Waiting for August is La Civil opnieuw een
verhaal over een verscheurde familie, waarin
ondanks alles toch een grote verbondenheid
blijft bestaan. Mihais fascinatie voor dat thema
hoeft niet te verbazen, gezien haar levensloop.
“Toen ik zevenenhalf was, zijn mijn ouders uit
Roemenië vertrokken om aan het regime van
Ceaușescu te ontsnappen. Dat deden ze zonder
mij, want wie het land verliet, moest iets of
 iemand van waarde in Roemenië achterlaten,
als garantie dat ze zouden terugkomen. En dus

lieten mijn ouders mij achter bij mijn tante en
oom. Tegen mij hadden ze verteld dat ze twee
weken op vakantie gingen – ze konden me de
waarheid niet vertellen, want dan had ik in
mijn kinderlijke onschuld sowieso mijn mond
voorbijgepraat op school, en daarmee de hele
familie in gevaar gebracht. Maar na verloop van
tijd zag ik natuurlijk dat ze niet terugkwamen,
en legde mijn tante me beetje bij beetje uit hoe
de vork in de steel zat.”

Pas na meer dan een jaar werd Mihai
 herenigd met haar ouders, die in België een
nieuwe thuis hadden gevonden. “Ik mocht
 uiteindelijk ook naar België overkomen, met de
hulp van het Internationale Rode Kruis, en
dankzij veel diplomatieke druk uit het Westen.
Nauwelijks enkele maanden later barstte in
Roemenië de revolutie los, dus ik heb geluk
gehad.” Toen ze 16 was, zocht Mihai alweer
 andere oorden op. “Mijn tante en oom, bij wie
ik in Roemenië was achtergebleven, waren later
ook gevlucht, en hadden zich gesetteld in San
Francisco. Ik kreeg de kans om daar mijn twee
laatste jaren middelbare school te gaan doen.
Daarna heb ik filmstudies gestudeerd aan het
Sarah Lawrence College in Upstate New York,
waar ik een volledige beurs kreeg. Toen ik
 afgestudeerd was, keerde ik terug naar België.
Maar al mijn vrienden en mijn netwerk bevon-
den zich in Amerika; ik had het gevoel dat ik
uiteindelijk in de VS mijn leven zou uitbouwen.
Ondertussen werd mijn vader zwaar ziek. Toen
was vertrekken geen optie meer. Ik vond dat ik
er moest zijn voor hem, en voor mijn familie.”

“Die hele geschiedenis komt op de een of
 andere manier altijd terug in mijn werk”, weet
Mihai. “Ik schrijf vaak verhalen over families
die zwaar onder druk gezet worden door een
heel beladen context, en dan toch de veer-
kracht vinden om te overleven, en een manier
zoeken om te blijven bestaan. Ik vermoed dat
dat thema altijd een rol zal blijven spelen in
mijn werk.”

KidnApping 
Mihais verleden vertaalt zich ook op een an-
dere manier in haar werk: haar films tonen
mensen die – net als de Roemeense bevolking
onder Ceaușescu – aan hun lot worden overge-
laten, of zelfs slachtoffer worden van de autori-
teiten die hen zouden moeten beschermen. “In
La Civil laat de overheid het na om de kidnap-
ping van Cielo’s dochter op te lossen, en in Wai-
ting for August zie je mensen die economisch
hun plan moeten zien te trekken. Ik neig abso-
luut naar verhalen met een zekere maatschap-
pelijke relevantie. Maar ik ben geen politica. Ik
beweer geen oplossingen te hebben. Ik wil ge-
woon bepaalde onderwerpen onder de aan-
dacht brengen, in de hoop dat de politiek er
iets aan zal doen.”

Vanmiddag is het eindelijk zover, dan beleeft
La Civil in Cannes zijn wereldpremière. Het is
de enige Vlaamse productie op het festival, dus
er zal vanuit onze contreien met argusogen
naar de reacties worden uitgekeken. Maar hoe
Vlaams voelt Mihai zich zelf eigenlijk, met haar
uiterst internationale achtergrond? “Behoorlijk
Vlaams!”, lacht ze. “Vlaanderen is de plek waar
ik het grootste deel van mijn leven heb doorge-
bracht en naar school ben gegaan. En als je de
taal spreekt, wordt de cultuur sowieso een deel
van je. Tegelijk vind ik het fijn om een voor-
beeldfunctie te hebben als Roemeense: ik hoop
dat ik mensen kan doen beseffen dat er niet al-
leen Roemeense kuisvrouwen zijn, maar dat ze
ook wat anders doen.” (lacht)

La Civil verschijnt dit najaar in de bioscoop.
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Arcelia Ramírez als Cielo in La Civil. ‘Hoe een zwakke huisvrouw kan uitgroeien tot een sterke
leeuwin, vond ik heel inspirerend’, vertelt regisseur Teodora Ana Mihai. © RV 

‘Toen ik zevenenhalf was,
zijn mijn ouders uit
Roemenië vertrokken 
om aan het regime van
Ceaușescu te ontsnappen.
Tegen mij vertelden ze dat
ze op vakantie gingen’ 
Teodora ana Mihai 
REGISSEUR

Een maand geleden over-
leed de Ierse schrijfster
Lucinda Riley, die wereld-
wijd furore maakte met De
zeven zussen. Met haar dood
leek de boekenreeks,
 zonder finale ontknoping,
tot een eind te komen. Nu
blijkt dat Rileys oudste
zoon Harry Whittaker het
finale deel zal voltooien. 

“Voor haar dood heeft Lucinda
een aantal belangrijke passages
geschreven, en heeft ze daar-
naast gedetailleerde aanteke-
ningen over het verhaal ge-
maakt”, klinkt het in een
persmededeling. “Het was haar
uitdrukkelijke wens dat haar

Ontknoping ‘Zeven zussen’ komt er 
oudste zoon Harry de serie zou
voltooien, mocht het ergst
denkbare gebeuren.” 

In de boekenreeks komen
zeven zussen samen na de plot-
selinge dood van hun vader. Ze
treffen elkaar in hun ouderlijk
huis, een prachtig landhuis aan
het Meer van Genève. Boven-
dien hebben ze allemaal een
mysterieuze brief gekregen
over hun afkomst. 

Schrijfster Lucinda Riley had
haar fans een achtste boek be-
loofd waarin ze een belangrijke
vraag zou beantwoorden: wie
is de mysterieuze adoptievader
Pa Salt? Het is nu aan haar zoon
Harry om met dat antwoord te
komen. “Mijn moeder heeft mij

de geheimen van de serie
 toevertrouwd en ik zal mijn
 belofte aan haar nakomen door
deze met haar lezers te delen”,
stelt hij. 

De bedoeling is dat het acht-
ste boek uit de reeks in het
voorjaar van 2023 in de boek-
handel ligt. Moeder en zoon
werkten eerder al nauw samen
aan de kinderboeken in de Be-
schermengel-serie. Ook de Ne-
derlandse uitgever Sander Knol
is verheugd dat de reeks het
einde krijgt dat het verdient.
“Dat Lucinda’s zoon Harry de
romancyclus zal afronden, past
bij de magie van de serie waarin
familie en verbondenheid zo’n
belangrijke rol speelt.” (PD) 

Lucinda Riley vertrouwde voor haar dood de
geheimen van De zeven zussen toe aan haar
zoon, die het achtste deel zal schrijven. © ANP

Qmusic lanceert vier
nieuwe digitale zenders
Radiozender Qmusic zet verder
in op digitale innovatie en lan-
ceert vier nieuwe digitale zen-
ders. Q-Nederlandstalig speelt
in op de vraag naar Nederlands-
talige muziek. Met Q-80’s en 
Q-Top 1000 trekt de zender de
nostalgische kaart en op Q-sum-
mer hoor je beste zomerplaten
van vroeger en nu. 

De keuze voor de uitbreiding
van het digitale aanbod is lo-
gisch. Digitaal wordt tenslotte
steeds meer het nieuwe nor-
maal. Op dit moment luistert
40 procent van de 18- tot 54-ja-
rigen wekelijks online naar de
radio in het algemeen. 

De bestaande digitale zen-
ders van Qmusic bereiken we-

kelijks bijna 100.000 luiste-
raars. “Qmusic is altijd pionier
geweest wat betreft digitale in-
novatie”, legt Michael Dujar-
din, Channel manager Qmusic,
uit.

Binnen DAB+ en online stre-
aming vinden we het belangrijk
om een zo rijk mogelijk portfo-
lio aan content aan te bieden.
De digitale kanalen van Qmusic
worden samengesteld op basis
van wat er leeft in Vlaanderen
en hoe de Q-luisteraar graag die
digitale beleving wil ervaren.
Met de zomervakantie die nu
helemaal op gang komt, willen
we Vlaamse luisteraars graag
verrassen met gloednieuwe di-
gitale initiatieven.” (PD) 


