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Eendik jaarwereldberoemdinVlaanderen
geweestalshet ‘Sjamayee!’-mannetje inHet
huis vanwantrouwen. Promomanagerbij
eenplatenfirmageweest.Theatergemaakt.
Clipsgeregisseerd.Fotograafgeweest.Heel
veel lawaaigemaaktmetzijnmatenMauro
enBuscemi inRadical Slave.Reportages
gedraaidvoorHet ei vanChristoffels.
Tegenwoordigwerkthij bijKinepolis, en

woonthij ineenhuismeteen tuin.Heel
gewoon, verwegvanhetwilde leven.Maar
hijheeftwel eenverdomdsterkedocumen-
tairegemaakt:MammaIrma. “Ikhebaltijd
gezegd:opmijnvijftigstewil ikeen film
gemaakthebben.Geen filmmetmiljoenen
euro’s, eensterrencast en tiendurecame-
ra’s,maar ietskleins. Ietsopzijnbaraks.”
WantPerrotti is eenzoonvande laatste

generatieLimburgsebarakkenmannen,
Italiaansemijnwerkersdienadeoorlog
naarhierkwamen.Toenzijnmoeder Irma
stierf, beseftehij: ikmoetdiegeneratienu
vastleggen,ofhetwordtnooit.

Barakkenvolk
“Dichtbij demijnenhad jedegevangenis-
barakken: tijdensdeoorlogzatendaar
krijgsgevangenen indieonderdwangde
mijn inmoesten.EerstwarendatRussen
diedoordeDuitsersgevangenwarengeno-
men, laterPolen.Ennadeoorlogzatener
danweereerstdecollaborateursen
Duitsers in.Ennog laterwoondendaar
gewonemensen in”, zegtPerrotti.
“Ookmijnoudershebbeneerst inbarak-

kengewoond,maardanwel inMeulenberg
–datwarennietdegevangenisbarakken,
maar tijdelijkehuisjesvoordemijnwerkers.
Alhoewel, tijdelijk: velenzijndaar jarenlang
blijvenwonen.Zevenstratenbarakken
warenerzo inMeulenberg,waar iedereen
Italiaans sprak, enwaarvolkwoondewaar
watopneergekekenwerd:maar ‘barakken-
volk’, vooronswasdat eengeuzennaam.
ZoalsdezwarteAmerikanenelkaarmet
‘nigger’ aanspreken, zozegdenenzeggen
wijook ‘Hé,barakkenman’ tegenelkaar.

Eenbarakkenauto:dat is zo’nautodienet
nietuithelemaal elkaarvalt.De familie
Flodder,die sfeer.Heel ruw,heelbruut.
Maarwélheel close:dat je zosamenkoekt is
ooknormaalvoorwie samennaareen
ander land trekt. Jevindt zomeer steunbij
mekaaren jehebtmeergeduldvoorander-
mans fouten.”
“Maar tochkloptedatplaatje vandie

tolerantievoormekaarniet altijd, of toch
niet voormij: ikhadvaakniet alleenmoeite
metwatervanbuitenafvanonsverwacht
werd,maarookmetwateronderlingvan
elkaarverwachtwerd.Erheersteeensoort
vanmachocultuur,uwvrouwmagdit en
nietdat, jemoest van Italiaansemuziek
houden, jemoestdit, jemoestdat…Terwijl
ikmet rarepunkmuziekbezigwas, enmet
mijnhoofd ineencompleetanderegedach-
tengangzat.Daaromheb ikmenuookheel
dikwijls afgevraagdof ikwelhet rechthad
omdeze filmtemaken:uitgerekend ik,de
minst Italiaansevandehelebazaarhier,
heefthet lef omdit tegaanmaken.Endan
nogzoiets raars,metdedoodvanmijn
moedererbij.Maarals ikhetnietdeed,wie
zoudeze filmdangemaakthebben?”

Groot bakkes
DatPerrotti debegrafenisvanzijneigen
moedergefilmdheeft, is opzijnzachtst
gezegdopmerkelijk, enzorgdeookvoor
hemzelf voorveel twijfel overdevraagof
datwelkon. “Ikhebdezelfdeambitietruc
alsMauro: ikmoetmezelfdwangmatig iets
opleggenenbekendmakendat ik ietsga
doen, zodat iknietmeer terugkanenhet
welmoetdoen.Enachterafdenk ikdan
altijd: ‘Fuck, ikmetmijngrootbakkesaltijd!
Hoemoet ikditnuweergaandoen?’Want
eenplanoverhoeweonzeambitiesgaan
waarmakenhebbenwenatuurlijkniet.”
“Ikhaddusaltijd staanroependat ik

voormijnvijftigsteeen filmwildemaken.

Maar ja, iknaderdedevijftig, en ik
voeldedat ikdatniet gingwaarmaken.
Ikwerdvolledigopgezogendooraller-
lei andereprojecten,doormuziek,
door jobs…Bovendienwerdmijn
moederheel ergziek–ziekenhuis in,
ziekenhuisuit, dehele lijdensweg.
Doordieziektevanmijnmoeder
voelde ikmeopeensheel ergwankel,
alsof er ietsaanhetverdwijnenwas.
Toenmijnmastierf, erkwamcon-
stantbezoek,wantdecitéwaseen
helehechtekliek, enmijnmawas
enormpopulair.Enerwerdencon-
stantverhalenverteld, enaldiever-
halenbegonnendoormijnhoofd te
razen.Tot ikopeensdacht: shit, dit
ismijn film, ikmoetdit filmen.Een
heel verwarrendegedachte,want
tegelijkdacht ikuiteraard: jamaar,
ikkan tochnietdebegrafenisvan
mijneigenmoedergaan filmen?”
“Om10uur ’s avonds–dedag

ernawasdebegrafenis –ben ik
beginnenrond tebellen:ofhetwel
kon.Naarmijnbroer.Naarde
familie.Endanmoestdepriester
nogverwittigdworden.Enmoest
ikernograpeenbevriende
cameramanbijhalen.”
“Opdebegrafenisvoelde ik

datdie cameraman–WimDaniëls, die
onderandereookvoorPanoramawerkt –
ookzeeronwennigwas. Ikbeneenpaar
keerzelf opgestaan,hebhemgezegddathij
voordekistmoest filmen…Heelbizaren
raarallemaal, ookvanenvoormezelf. Ik
dacht:watdoe jij nu?Ben jehiernuaanhet
regisseren terwijl jemoederhier ineenkist
ligt?Bovendienwerddoordeaanwezigheid
vandiecameradebegrafenis zelfhelemaal
anders: draaihetofkeerhet zoals jewil, ik
weetuit ervaringdatmensenzichanders
gedragenvanzodrazewetendater
eencameraophengericht staat.Dat

debegrafenis
erdoorveranderdwerdvind ikwel erg,
maarachterafbekekendenk ikdathet
datuiteindelijkwelwaardgeweest is.Maar
ikhebdaarwel langovergetwijfeld: ikheb
mezelf eenhele tijdeenklootzakgevoeld
omdat ikdiebegrafenisgefilmdhad.”
“Het stommewas: achterafhad ikdan

weldebeeldenvandiebegrafenis,maar
toenbegonmijn twijfelpasecht. Ikdacht:
watga ikhiernumeedoen?Watdoe je in
godsnaammetdebeeldenvandebegrafe-
nis van jeeigenmoeder? Ikkonzezelfs
amperbekijken: letterlijkmaandenheb ik
erovergedaanvoor ikkonkijkenzonder te
huilen.Hetwasaltijd: stukjekijken, ensnel
weerafzetten,omdat ikhetniet aankon,
zelfsdemeestbanalebeeldenniet: een lege
stoel inbeeldwasal voldoendeommete
doenbreken.”
“Nadienben ikvanallesgaan filmenen

monteren: Italianenophetvoetbal, omdat
ikvonddat ikdegemeenschapmoest fil-
men.Stukjesvangastendiedoordewijk
wandeldenenvertelden: ‘Enhierwoonde
vroegerdekolenboer.’Dat ikachterafbij
mezelfdacht: ‘Jamaar,watben iknuaan
hetmaken?EenafleveringvanVlaanderen
vakantieland?’ Ikwilde toenwelmakenwat
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Remo Perrotti legt bitterzoet relaas van verdwijnende generatie migranten vast

MAMMA,
Het verhaal vanMamma Irma
begint bij de dood van Irma.
Zoon Remo Perrotti besluit om
haar begrafenis te filmen en zo
het relaas van Italiaanse migranten
te vertellen. Maar verwacht geen
tweedeMarina. ‘Het is heel rauw.
Maar als je echt doorbijt, weet je:
zo is het fucking leven.’ Hoofd-
personage Antonio maakt de
première niet meer mee, hij stierf
gisteren. Geert Op de Beeck
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MAMMA IRMA
DOCUMENTAIRE

Regie:Mero Perrotti
Met:Antonio Magistro
Duur: 52minuten

REMO
PEROTTI (50)
� groeide op in de schaduw

van de Houthalense kolenmijn
� drummer van AA, Bedtime

For Bonzo, Ultracowboy
en Radical Slave
(met Mauro en Buscemi)

� maakte de ‘Sjamayee!’-filmpjes
voor Het Huis van
Wantrouwen en
Sportweekend (1991)

� maakte humaninterest-
reportages voor onder meer
Sanseveria en
Het ei van Christoffels

� maakte samen met
ex-mijnwerker Godfried
Stockmans en Mauro
Mineworks, een muziekproject
over de Limburgse mijnen (2006)

� maakte samen met Kris Kaerts
de theatervoorstelling Baraka!,
over het Limburgse
‘barakkenvolk’ (2008)

� videoclipregisseur voor
Robert Wyatt, Triggerfinger,
Diablo Blvd en Leki

� preshow production coördinator
voor Kinepolis sinds 2013

‘Ikdacht:
watdoe jijnu?
Ben jenuaanhet
regisseren terwijl
jemoederhier
ineenkist ligt?’


