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in de huid van Sonia te kruipen de jonge
moeder die haar kind verloor in VEnfant van
Jean Pierre en Luc Dardenne om te weten

J
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dat de film haar leven zou worden Ze verhuist naar

Parijs en krijgt de ene rol na de andere Op het scherm J

J

wordt ze een bladomslaander verzetsstrijder journaliste
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een vrouw die haar satanische krachten verstopt onder

een monnikspij caissière in een supermarkt of typiste

Aan de oevers van de Seine vergeet ze nooit de oevers
van de Maas Ze keert zo vaak als ze kan terug naar haar
geboortestad om er zich tussen twee opnamen te her
bronnen We spreken haar in het Hotel du Berger in
Brussel een oud rendez voushuis dat nu een ongelooflijk
charmant hotel is geworden Alle kamers zijn er anders
en dragen een meisjesnaam Zij wacht op ons in kamer
406 die de zoete naam Manon heeft gekregen
U woont beurtelings in Parijs en Luik Als je vanuit
Parijs naar Luik kijkt zie je de stad dan anders
d f De afstand verandert wel de kijk die je op iets hebt

fl
J

Op dit moment zit u tussen twee films in
Vindt u dat een leuke tijd
D F Nee Over het algemeen willen actrices werken
Zelfs als ik iets anders doe is mijn werk essentieel nog
steeds in films acteren En na de opnamen moet je de
film afwerken de postsynchronisatie doen interviews
geven en castings doen Dat is voor mij allemaal onder
geschikt aan mijn werk want dat is acteren op een po
dium of op de set Niks doen is niet leuk maar aan de

J

Luik blijft mijn geboortestad en ze blijft in mijn geest andere kant kun je ook niet de hele tijd draaien want

fl

Ik ben er dit jaar niet vaak geweest maar ik ga zo gauw of wil u soms iets anders spelen

fl

verankerd omdat ik hier zoveel herinneringen familie dat is veel te intens Je zou compleet uitgeput geraken
en jeugdvrienden heb Maar ik werk er niet en als ik er
kom ben ik dus met vakantie het is een terugvalbasis Bent u tevreden met de rollen die u worden aangereikt
ik kan

DF

Je hebt altijd zin om dingen te zoeken die je niet

En waar gaat u naartoe als u weer in Luik bent

een voorstel Ik heb geen gebrek aan werk ook al heb ik

doet Maar ik klaag niet want ik krijg elke maand wel

df

Ik ga vaak naar de bioscoop Sauvenière Ze niet noodzakelijk altijd zin om op elke voorstel in te

fl

draaien er erg goeie films In Luik kun je trouwens ont gaan Ik probeer dingen te doen die niet in het verlengde
zettend veel films zien als je het vergelijkt met andere liggen van wat ik al gedaan heb Ik zou graag nog een

B

l

Belgische steden Ik ga er telkens met familie en vrien

komedie doen of een actiefilm Dat ligt niet voor de

W

Ê

den naartoe of ik ga terug naar de plekken waar we
vroeger vaak kwamen vooral in de Carré Ik ga vaak
naar vrienden en nodig ze ook bij mij uit Ik breng liever
tijd met hen door dan dat ik bijvoorbeeld ga wandelen

hand want er worden in Frankrijk weinig actiefilms
gemaakt En als ze al gemaakt worden gaat het vaak om
rollen voor mannelijke acteurs
Wat trekt u in dat genre aan Is het dat u graag zelf

Was het voor u speciaal L enfant in Seraing

naar actiefilms kijkt

te draaien
df
Ik kom er anders nooit Het is niet een plek waar
je uit vrije wil naartoe gaat behalve als je de films van

D F Ja Ik heb zin om een scène te spelen waarin er op
mij wordt geschoten of er een achtervolging met de auto
is Ik heb zin om dingen te doen die buiten het gewone

de broers Dardenne nooit hebt gezien lacht En ik ken

vallen rennen in een metrogang pirouettes draaien

er ook niemand Ik kom er bijna nooit terug behalve

leren schermen of leren omgaan met een vuurwapen

naar de oevers van de Maas en daar denk ik er elke

In een actiefilm leer ik sowieso iets En ik hou van

keer aan

spektakelscènes
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24 mei 1987 wordt geboren in Luik
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i 2000 volgt lessen aan de
Académie Grétry tn Luik
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grootste vrouwelijke belofte met Les
femmes de l ombre
2009 César voor de grootste
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jour du reste de ta vie
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2011 Prijs voor de beste actrice op
het Festival van Sarlat met Les
Tribulotions d une caissière
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2013 Nominatie voor een Mag ritte
du cinéma als beste actrice met Les
Tribulations d une caissière
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Ziet u zichzelf graag op het scherm
D F Ik heb daar geen hekel aan anders zou ik dit be

ger Ik ben nu kritischer als ik films zie Ik merk het op

r

roep niet uitoefenen Over het algemeen ben ik erg kri
tisch voor mezelf Ik zie mezelf graag dingen doen die ik
in het echte leven niet zou doen zoals uit een vliegtuig

als het beeld lelijk is als het ritme niet klopt Dat kan
me uit het verhaal halen Als ik iets zie wat niet klopt
word ik weer actrice Dan denk ik Goh dat hadden ze

ity

springen Ik hou ook van de achterkant van de scène van

niet moeten doen Ik zou dat anders uitgelicht hebben

wat er allemaal wordt klaargemaakt om een spectaculaire

Ik zou die acteur anders hebben geregisseerd Het gaat

S

scène in elkaar te zetten en een emotie uit te lokken bij

bijna altijd om technische dingen En anders probeer ik

f

de kijkers Voor films is alles toegestaan voor films mag
je straten afzetten Voor Populaire hebben ze bijvoorbeeld
de Iénabrug in Parijs afgezet Het is stom maar ik zie die

echt om helemaal in de film op te gaan

scène graag terug omdat ik nog weet hoe we die hebben
gedraaid Het streelt me niet zozeer om mezelf terug te
zien maar om de situatie weer te beleven Maar goed

U hebt in Londen een Engelse film gedraaid Unmode
Beds Leuke ervaring
DF
Het was super Verschrikkelijk leuk Ik ben gek
op Londen Het was echt een van mijn beste ervaringen

soms ben ik tevreden over mezelf soms ook niet

met een erg jonge ploeg en een superregisseur En daar
door heb ik daar nu ook een agent Nu doe ik daar af en

Vindt u zichzelf nu een betere actrice dan tien jaar

toe een casting ter plekke of stuur ik er opnamen

geleden

naartoe

df
Dat zal aan de film liggen Ik weet niet of ik beter
speel maar ik weet wel dat ik het nu allemaal beter be
leef veel beter zelfs Ik ben van mening dat ik beter moet

Zou u het vreselijk vinden om geen films meer te
spelen

Izijnals ik o k rustiger ben

Hebt u minder plankenkoorts
DF
Nee ik ervaar alleen minder druk Vroeger droeg
ik een verantwoordelijkheid op mijn schouders die soms
heel moeilijk te torsen was Die druk kwam trouwens
uit mezelf Nu blijf ik er rustiger bij Ik ben geen chirurg
of vliegtuigpiloot ik heb geen mensenlevens in mijn

9

als actrice benader ik het waarschijnlijk anders dan vroe

DF Ik zou iets anders doen maar ik zou er wel het

hart van in zijn Ik zou iets anders doen omdat je op een
bepaald moment toch weer vooruit moet Ik heb geen
diploma dus wat wil je dat ik doe schaterlacht
Er zijn er genoeg die het zonder diploma hebben
gemaakt
DF
Als je op dit moment in Luik geen diploma hebt

handen Het ergste wat kan gebeuren is dat ik slecht is er niet heel veel te doen Het is verschrikkelijk
K
K

acteer Dat wil ik natuurlijk niet maar ik ben niet ver
antwoordelijk voor een leven Het is maar film

moeilijk

Het hoeft toch niet in Luik te zijn
Voelt u zich beter op uw plaats in de wereld

df

van de film

ven Ik weet het niet

Als ik niet zou acteren zou ik dan in Parijs blij

K

DF
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duidelijk te maken dat ik daar ben en dat ik dat recht

Ja ik heb het waarschijnlijk minder nodig om

B

heb Ik stel daar niet zoveel vragen meer bij Ik heb ook

maar u hebt nog niet vaak in komedies gespeeld op

begrepen dat de anderen dat niet deden

Fais moiplaisir van Emmanuel Mouret en Les

In Populaire was u sprankelend Komedie ligt u wel

tribulations d une caissière na Denkt u dat uw eerste

Als u naar de film gaat kijkt u dan als toeschouwer

rollen in de films van de Dardennes u in een bepaalde

of als actrice

richting hebben geduwd

DF

DF

Allebei Als het echt een superfilm is en als ik erin

mee word gesleurd ben ik helemaal toeschouwer Maar

LEnfant heeft duidelijk zijn sporen achtergelaten

Maar goed ook voor mij want anders zat ik hier nu niet
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de architect Gabriel Duhoux Dit alombekende etablissement dat zijn deuren opende
in 1933 deed aanvankelijk dienst als liefdesnest en rendez voushuis voor allerlei
geheime afspraakjes Bij de renovatiewerken in 2012 bleven de speciale zinnenprik
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open badkamers spiegels naast het bad en nog veel meer Vandaag is Le Berger een

I f nrnlir n

kelende inrichting en de kitscherige art deco ornamenten bewaard een dubbele lift

gewoon hotel geworden met 66 kamers een restaurant en een bar waar de alkoven
een schalks knipoog naar het verleden vormen Dit verrassende hotel dat één en al
avontuurtjes en zinnelijkheid uitstraalt geniet vooral bijval als filmset en als kader

voor modefoto s

Hotel Le Berger Herderstraat 24
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met u te praten Omdat die film zon indruk heeft ge
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maakt denken ze sneller aan jou voor dat soort films
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dan voor andere Maar ik ben er best tevreden mee Ik
heb in Populaire gespeeld dus ik hoef me op het vlak van
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een komedie schrijven en als ze zo lief zouden zijn om
me een rol voor te stellen dan zou ik daar dolblij mee
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komedies niet meer te bewijzen Als de broers Dardenne
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zijn Het zou grappig zijn

i

pruiken en effecten Wat dat betreft ben ik echt nog een
klein meisje Ik hou van alles wat van film echt film
maakt In die omstandigheden komen inderdaad verha

Les Tnbulations d une caissière 2011
Populaire 2012
Un beau dimanche 2014

kostuums raak ik helemaal opgewonden Ik hou van

hoef niet op een set te zijn om verhalen te verzinnen Ik

Televisie

goed om rustig na te denken En dan heb ik tijd om
verhalen te verzinnen om de verbeelding in mezelfaan

JMescftèrfS toteÖ010
Cestpas deV Bw 20i É

ben graag in m n eentje Ik heb niet steeds mensen en
vrienden om me heen nodig Integendeel het doet me
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Maak je geen zorgen alles komt in orde

v

Maakte u zich zorgen
d f Ik heb me altijd afgevraagd wat ik later ging doen
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wist Ik wist niet wat ik me erbij moest voorstellen En

i

opeens stond ik op een h lmset en had ik het gevoel dat
ik daar op mijn plaats was en dat l il het nu helemaal

l

was LEnfant was geen makkelijke film om te draaien

maar ik voelde me daar op mijn plaats Ik weet niet hoe

dat komt Daarvoor durfde ik zelfs niet te denken dat
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Persattaché Rodrigue Laurent
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Make up en kapsel Helena voor Marianne Gray

by John Velasquez Hoedenmakersstraat 38

Fotoassistente Marie Goffin
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Locatie Hotel Le Berger http lebergerhotel be
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het mogelijk zou zijn Ik zou het meisje dat ik was dus
zeggen Maak je geen zorgen je vindt het wel
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en ik was altijd ongerust omdat ik het antwoord niet
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Als u zichzelf zou tegenkomen als het meisje dat u was
op uw tiende wat zou u haar dan zeggen

Ê

Bpfl

Dombais etfils 2007
Ah c etaiiifs la vie 1 2008

te spreken
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My Queen Karo 2009

len naar boven Ik zing ik heb mijn muziek Maar ik

www veroniquemergeay com
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LEnfant 2005
La Tourneuse de pages 2006
Le PremierJour du reste de ta vie 2008
Unmade Beds London Nights 2009
Fais moi plaisir 2009
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We zitten hier in een gewezen rendez voushuis
een huis waar verhalen opborrelen Bent u soms op
een plek bijvoorbeeld alleen in een hotel voor
een opname waar de verhalen bij u opborrelen
D F Een plek spreekt me aan als het over een époque
film gaat Als ik op de set kom en ik zie de decors en de
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