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Acteur JEFF BRIDGES over de western ‘True Grit’ van de gebroeders Ethan en Joel Coen

PARIJS ARIJS ● Het verhaal van True Grit,
gebaseerd op de gelijk namige roman
van Charles Portis, laat zich makkelijk
samenvatten: Mattie, een veertienjarig
meisje, wil gerechtigheid en gaat, anno
1870 in Arkansas, op zoek naar de man
die haar vader vermoordde. Ze doet
daarbij een beroep op Rooster Cogburn,
een norse en eigengereide marshall met
een nogal schietgrage reputatie. Maar
wat meer is: Mattie wil hem absoluut
vergezellen.

Natuurlijk heeft Jeff Bridges de eerste
True Grit van regisseur Henry Hathaway
gezien. “Een behoorlijk goede film”, zegt
hij desgevraagd. En hij zwijgt. En lacht dan
een beetje plagerig omdat hij ook wel
beseft dat er misschien een iets langer ant-
woord verwacht werd. Maar alhoewel de
nieuwe film van Ethan en Joel Coen stelsel-
matig een remake genoemd wordt, vin-
den de broers dat zelf niet het geval. En dus
moet er ook niet te veel gevraagd worden
over die westernklassieker uit 1969, met de
legendarische John Wayne in de rol van
Rooster Cogburn, de marshall met het
zwarte ooglapje. Dat leverde The Duke,
zoals John Wayne ook genoemd werd,
trouwens zijn eerste (en enige) Oscar op.
Toch dacht Bridges in eerste instantie zelf
ook dat het om een remake zou gaan.

Jeff Bridges: “Toen de Coen-brothers mij
uitnodigden om in deze film te stappen,
was ik wel nieuwsgierig om te weten waar-
om zij True Grit wilden maken. Er bestond
toch al zo’n film en het was dan ook nog
eens een beroemde film. Hun antwoord
was dat het niet om een remake van die
film zou gaan, maar dat zij zich op het
boek van Charles Portis zouden baseren.
Dát zou hun referentie worden. Ik heb dus
het boek gelezen en toen begreep ik met-
een waarom zij die roman wilden verfil-
men. Het las gewoon alsof het een film van
de Coen-brothers was! (lacht) Tegelijk wist
ik ook dat ik voor mijn vertolking niet
John Wayne als referentie moest nemen. 

Ik volgde gewoon het boek.”

ToToch eveven verergelielijkjkenen metmet dede R Roosoosterer
CogburCogburn vanvan J Johnohn Wayne.yne. DrDroegoeg diedie
zizijnjn zwarzwarte lapjelapje nietniet vooroor zizijnjn 
anderandere oog?oog?

“Ja, hij droeg het links en ik heb het voor
mijn rechteroog gebonden. Maar daar
moet je zeker geen politiek statement ach-
ter zoeken (lacht uitbundig, want van
John Wayne was algemeen geweten dat
hij een rechtse rakker was, JT). Ethan en
Joel hebben wij gewoon de keuze gelaten.
Ik heb het aan beide kanten geprobeerd
en om een of andere reden leek het mij
beter voor mijn rechteroog. Het had ook
niet zoveel belang. En zij zeiden gewoon
oké.”

OvOverer politiekpolitiek gespresprokoken:en: doordoor 
sommigsommigenen wowordt dede wewestern alsals eeneen
rerechts, conservatiefconservatief enen patriottiscpatriottisch
filmgilmgenrnre bescbeschouwd.houwd. WaWat denktdenkt u
daardaar zelfzelf over?er?

“Ik heb eigenlijk nooit aan het western-
genre gedacht in termen van links of
rechts. Maar als ik voor de vuist weg een
voorbeeld zou moeten noemen, dan denk
ik bijvoorbeeld aan High Noon (van regis-
seur Fred Zinnemann uit 1952, JT). Dat was
toch eerder een linkse film.”

HoeHoe zouzou u zelfzelf dede betbetekenisnis vanvan trtrueue
gritrit omscomschrihrijvjven?en?

“Een bepaalde zaak tot een goed einde
brengen. Iets volhouden tot je er hele-
maal klaar mee bent.”

MoesMoest R Roosoosterer CogburCogburn volgolgensens dede
Coen-brCoen-brototherhers eeneen heldheld ofof eerdereerder eeneen
antiheldantiheld woworden?

“We hebben daarover gepraat. Een beet-
je maar, want het zijn niet zulke grote
praters. Men vraagt mij soms naar de filo-
sofie van de Coen-broers, maar die ken ik
niet. Die zit gewoon in hun films. En ik
hou van hun films. Maar held of anti-

held? Een held spelen kan best leuk zijn.
Voelt goed aan. Aan iets beginnen en het
ook helemaal afmaken: dat geeft een
grote voldoening. Maar wat is een anti-
held eigenlijk? Iemand die aan iets
begint en het niet volhoudt misschien
(lacht). Iemand als Bad Blake (de alcohol-
verslaafde countryzanger op zijn retour
in Crazy Heart, JT), dat vond ik toch een
echte held. In het begin is hij er ver-
schrikkelijk aan toe, maar hij zet door.
Zeer heroïsch vond ik dat.”

EnEn dede DudeDude inin The Big LeboThe Big Lebowskiki: waswas
datdat nunu eeneen heldheld ofof eeneen antiheld?antiheld?

“Daar zat ik zelf ook net aan te denken
(staart voor zich uit, blijft even stil en
barst dan uit in een bulderlach). Weet je,
ik hou van de Dude!”

DoenDoen wewe datdat nietniet allemaal?allemaal?
“Ik denk dat de Dude het op zijn manier

ook wel volhoudt. Hij blijft gewoon zich-
zelf. En dat is toch ook mooi! Ik vind trou-
wens dat zwakheid ook wel mooi kan zijn.
Het opent de weg voor medelijden met de
zwakheden van anderen. Bernie Glassman,
een goede vriend van mij, is een beroemde
zenmeester in Amerika. En hij vertelde mij
ooit dat de Dude in boeddhistische kringen
beschouwd wordt als een zenmeester. Ik
had iets van: what are you talking about?
Maar hij méénde het. En hij begon over
koans en dat het toch wel vreemd is dat dat
woord bijna net zo klinkt als de naam van
de Coens. In de zenfilosofie is koan de term
voor een mysterieuze uitspraak, een vraag
of een raadseltje, zoals the sound of one
hand clapping. En volgens Bernie konden
zinnen zoals ‘New shit has come to light!’
van de Dude of ‘Shut the fuck up, Donny’
van Walter (het personage van John
Goodman, JT), als koans fungeren. Hij heeft
er zelfs een tijdje een website aan gewijd.
Maar over dat soort zaken zul je de Coen-
brothers nooit horen praten. En ik vind het
beter zo. In True Grit zitten onderhuids ook
allerlei prachtige thema’s die te maken heb-
ben met de tocht en de avonturen van de
hoofdpersonages, maar daar wil ik het zelf
niet over hebben. Om het plezier van de kij-
ker niet op voorhand te vergallen.”

U hebthebt inderindertitijd ookook meegmeegespeeldespeeld inin
dede wewestern HeaHeaven’s Gaten’s Gate vanvan
MicMichaelael CiminoCimino uituit 1980,980, eeneen filmilm
diedie HollHollywywoodsoodstudioudio Unititeded A Artrtists
opop dede randand vanvan dede financiëleinanciële afgafgrondrond
heefheeft gebrbracacht.ht.

“Ja, die film werd toen zo’n beetje
beschouwd als de nagel aan de doodskist
van het westerngenre. Vooral in de States
is Heaven’s Gate niet bepaald succesvol
geweest. Hier in Europa is de film veel
beter ontvangen. Jullie zullen wel een
betere smaak hebben. Cimino was op dat
moment de lieveling van Hollywood,
want hij had net The Deerhunter
gemaakt. Hij mocht alles doen waar hij
zin in had en dus kwam hij op de prop-
pen met het idee voor die epische wes-
tern. Een prachtig verhaal over een inte-
ressante periode in de geschiedenis van
ons land. En ook een soort fabel over wat
cynisme allemaal kan aanrichten.
Cimino wou geen pottenkijkers van de
studio of van de pers op zijn set of in de
montagekamer. Volgens mij heeft dat
een soort vijandige verhouding gescha-
pen, die naderhand resulteerde in een
aantal vreselijke recensies.”

UwUw ouderoudere brbroeroer BeauBeau BridgBridges isis
ookook actacteureur énén regisseuregisseur. Nooitooit
oveoverwowogen, omom netnet alsals dede Coen-Coen-
brbrototherhers,s, eenseens samensamen acachthterer dede
camercamera tete gaanaan staan?aan?

“Ik hou van mijn broer, maar samen
een film regisseren? Dat zou nooit luk-
ken. We hebben wél samen voor de
camera gestaan, in The Fabulous
Baker Boys (uit 1989, JT). Maar de
manier waarop Ethan en Joel samen-
werken is echt fenomenaal. Het is
alsof hun twee breinen totaal syn-
chroon lopen. Alles verloopt rustig en
zo gracieus. Ik heb hen ooit gevraagd
hoe ze dat deden en toen legden ze uit
dat ze een jaar of langer samen aan het
scenario werken. Elke onenigheid wordt
dus uitgepraat voor ze op de set arriveren.
Heel uitzonderlijk verschillen ze wel eens
van mening. Ik herinner mij één voor-
beeld uit The Big Lebowski: de droomscè-
ne waarin ik op een bowlingbaan met een
gelukzalige glimlach tussen al die

gespreide vrouwenbenen zweef. Tot ik
met mijn hoofd tegen de kegels bots. ‘Nu
moet je een grimas trekken’, zei de een.
‘Nee, je moet gelukkig kijken’, zei de
ander. Ze raakten er niet uit. ‘Oké, we zul-
len het op de twee manieren filmen’, was
hun conclusie.”

LatLatenen dede CoensCoens hunhun actacteureurs 
ruimtuimte omom tete imimprproviserviseren,en,
bibijvjvoorbeeldoorbeeld metmet dede 
dialogdialogen?en?

“Tijdens de voorberei-
ding wil je als acteur
natuurlijk wel eens din-
gen uitproberen. Maar
als er dan gefilmd
wordt, keer je toch
terug naar hoe het in
hun scenario staat,
met zelfs elk ‘Fuck!’ of
‘O man!’ op de juiste
plaats. Het is zoals met
muziek. Ja, je kunt de
noten van plaats ver-
anderen. Maar waar-
om zou je? Dit is de
manier waarop Bach het
geschreven heeft. Houden
zo! In True Grit zijn ze zelf ook
erg trouw gebleven aan het
boek en hebben ze hele dia-
logen gewoon over-

genomen. Die klinken soms een beetje
raar, maar als acteur helpt zoiets om
afstand te nemen van jezelf en meer het
personage te worden.”

U bentbent genomineerdnomineerd alsals besbeste actacteureur
enen hethet zouzou natuurlinatuurlijkjk wewel mooimooi zizijnjn
alsals u,u, netnet alsals J Johnohn WaWayne inderindertitijd,d,
nunu ookook eeneen OscarOscar zouzou krikrijgen vooroor
dede rorol vanvan R Roosoosterer CogburCogburn.n. MaarMaar u
hebthebt vorigorig jaarjaar alal zo’nzo’n goudengouden 
beeldjebeeldje gekrekregegenen vooroor uwuw hoofdrhoofdrolol
inin CrCrazy Hearazy Heart.

“Ja, en ik kan het best vinden met the litt-
le man. Hij is best oké. En het voelt natuur-
lijk fantastisch aan om op die manier
erkenning te krijgen voor je werk.”

HetHet enigenige nadeelnadeel isis datdat wiwij nunu nietniet
meermeer kunnenkunnen zeggzeggenen ofof scschrihrijvjvenen
datdat J Jefeff BridgBridges allangallang eeneen OscarOscar hadhad
moetmoetenen krikrijgen enen datdat hihij eeneen onderonder-

gewaardeerdewaardeerde actacteureur is.is.
“Ja, en dat was eigenlijk

ook wel een comforta-
bele positie. Die sta-

tus heb ik nu wel
helemaal ver-

neukt. That’s gone
man!”

Voor hun excellente, met maar liefst tien Oscar -
nominaties gefêteerde western True Grit, die zopas de
Berlinale mocht openen, pakten Ethan en Joel Coen uit
met een impressionante cast. Maar de hoofdrol was
natuurlijk weggelegd voor Jeff Bridges, die eerder met 
de lichtjes geniale broers samenwerkte voor The Big
Lebowski. ‘Het is echt geen statement dat ik in True Grit
mijn ooglapje rechts draag, en niet links.’. DOOR JAN TEMMERMAN

De manier waarop
Ethan en Joel Coen
samenwerken is
echt fenomenaal.
Het is alsof hun 
twee breinen totaal
synchroon lopen

‘Mijn status is totaal verneukt’

■ Jeff Bridges als de norse marshall Rooster Cogburn, die met de 14-jarige Mattie
(Hailee Steinfeld) op zoek gaat naar de moordenaar van haar vader.
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True Grit draait vanaf

woensdag 16 februari in

de Belgische bioscopen.


