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Wat echt 
belangrijk is
Gerard loopt al weken te stressen. 
Het is bijna zomer. De dagen worden 
langer, maar het is elke dag nog don-
ker als hij zijn ronde begint. Het leven 
van een postbode is niet meer wat 
het geweest is. De computer zegt dat 
drie minuten wel volstaan per adres, 
of het nu een winkel, huis of � at is. 
Het  lukt niet? Dan maar een uur of 
twee vroeger beginnen werken. Ge-
oroute heeft het zo beslist.
Youssef staat al anderhalf jaar aan 
de ketting in de Antwerpse Opel-fa-
briek. Als interim. Hij doet zijn job 
graag, moet hard werken, maar ver-
dient ten minste goed zijn boterham. 
Hij hoopt binnenkort een vast con-
tract te krijgen. Dan kan hij met zijn 
vrouw en kind misschien eindelijk 
eens op zoek naar een deftige wo-
ning. Dan valt plots het verdict. De 
cijferaars in Duitsland trekken een 
dikke streep door Youssefs 
plannen. Als tijdelijke 
mag hij het eind deze 
maand afbollen. Ge-
daan werken, gedaan 
huis. Hij mag weer alle 
interimkantoren af-
schuimen in de hoop dat 
iemand verder kijkt dan 
zijn voornaam.
Marianne heeft al een week geen oog 
dichtgedaan. Haar man is eruit ge-
trokken. Zij blijft achter met twee kin-
deren. Manlief verdiende goed zijn 
boterham. Maar wat nu? Zal hij ali-
mentatie betalen? Het eerste wat ze 
nu zou moeten doen, is werk zoeken. 
Maar mentaal en emotioneel zit Ma-
rianne compleet aan de grond. En hoe 
doe  je dat, werk zoeken en nog twee 
kinderen opvoeden? Kinderopvang 
kost handenvol geld. Het moet al een 
dik betaalde job zijn vooraleer ze zich 
dat kan veroorloven.
In deze tijden van verkiezingsbelof-
tes en –programma’s zijn mensen als 
Gerard, Youssef en Marianne aan het 
einde van hun bobijn. Ze leven op de 
rand. Op de rand van een burn-out, 
op de rand van armoede. Op de rand 
van wanhoop. En ze zijn heus niet al-
leen.
Politici kunnen niet de hemel op aar-
de realiseren, maar ze kunnen wel 
keuzes maken. Gerard, Youssef en 
Marianne liggen wellicht niet wakker 
van de volgende staatshervorming. 
Ze zullen niet voor of tegen zijn. Waar 
ze zeker wel van wakker liggen, is van 
de zoektocht naar een vaste job, een 
goed inkomen, betaalbare kinderop-
vang en redelijke werkuren. De partij 
die daar wakker van ligt, verdient hun 
stem. Laat ons hopen dat het de ko-
mende week vooral daarover gaat.

Peter Heirman
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When The Road Bends: 
Tales of a Gypsy Caravan

Muziek speelt een grote rol. Hoe maak-
te u een selectie? U heeft jarenlang samengewerkt met 

Roma muzikanten uit alle hoeken van de 
wereld. Wat is u bijgebleven van de vele 
intense contacten?

Waarom maakte u een � lm om de leef-
wereld van de zigeuners, de ‘Roma men-
sen’ zoals ze zichzelf noemen, te tonen 
aan buitenstaanders? U had toch ook 
een boek kunnen schrijven?

Het is geen pure documentaire, het is 
eerder een uitgebalanceerd portret van 
een gemeenschap met beelden van hun 
optredens en hun manier van leven na 
de concerten, in hun land van herkomst. 
Waarom zocht u dit evenwicht?

In 2001 deden 5 zigeuner-
bands mee aan de werve-
lende concerttour ‘Gypsy 
Caravan’ door de Verenig-
de Staten. De bands maak-
ten uiteenlopende muziek, 
maar wat ze deelden was 
de Roma cultuur. 

Dankzij de distributeur A-� lm kunnen we 10 x 2 � lmtickets weggeven van deze 
� lm. Stuur vlug een gele briefkaart naar onze redactie en een onschuldige mu-
ziekliefhebber doet het overige. 
Adres: When The Road Bends DE FILM, Visie, Haachtsesteenweg 579, PB 20, 
1031 Brussel of surf naar www.acw.be. De code voor deze wedstrijd is 
'� lm'.

Wedstrijd Filmtickets

Glamour van shows steekt af tegen zigeunerleven

Dankzij harmonia mundi channel kunnen we 
10 cd’s weggeven van de soundtrack van 
deze � lm. Stuur vlug een gele briefkaart 
naar onze redactie een onschuldige hand 
doet de rest. Adres: Gypsy Caravan De CD, 
Visie, Haachtsesteenweg 579, PB 20, 1031 
Brussel of surf naar www.acw.be. De 
code voor deze wedstrijd is 'cd'.

Wedstrijd Soundtrack

”Jasmine Dellal: 
"Ik heb gezien hoe deze 
mensen in hun armoe-
dig bestaan in zichzelf 
triomferen over hun si-
tuatie en niet zomaar 
accepteren dat alles 
slecht is."


