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mensen die met Amy in contact stonden: 
ouders, echtgenoot Blake Fielder-Civil, 
jeugdvriendinnen, lijfwachten, mede- 
muzikanten en managers. Je nadert Amy 
tot op de huid, maar ziet haar vooral van-
uit haar muziek, waarin ze zich volledig 
blootgeeft.

Sleutelfiguur in de film en in het leven 
van Winehouse is Nick Shymansky, haar 
beste vriend en voormalig manager. Hij 
vertelt hoe hij Amy in 2005 aantreft met 
een overdosis crack, heroïne en cocaïne. 
Hij weet haar ervan te overtuigen naar een 
afkickkliniek te gaan, maar Amy’s vader 
zegt dat het niet nodig is. En dan klinkt 
Rehab uit de boxen, het nummer waarmee 
ze definitief zou doorbreken, en tegelij-
kertijd haar doodvonnis tekende.

• Amy van Asif Kapadia is vanaf 
13 augustus in de bioscoop te zien

Een bezoek aan de documentaire AMY laat je 
verpletterd achter. Ze maakte zichzelf kapot.  
Anderen maakten haar kapot. Regisseur Kapadia 
maakt prachtig gebruik van tv-fragmenten, inter-
views en privébeelden. 

De documentaire AMY over Amy Winehouse begint 
blij en onschuldig met een homevideo. De zangeres 
zingt met vriendinnen in een huiskamer een verjaar-
dagsliedje voor een klein meisje. Ze heeft hier en daar 
in Londen weleens een optreden en zegt: ‘Ik denk 
niet dat ik überhaupt beroemd word. Dat zou ik niet 
aan kunnen. Ik denk dat ik dan gek word.’

128 minuten later loop je verpletterd de bioscoop 
uit. Ze is wéreldberoemd geworden en ze kon het niet 
aan. Ze maakte zichzelf kapot. Anderen maakten haar 
kapot. Tourmanagers putten haar uit. Paparazzi  
namen haar onder vuur met hun als mitrailleurs flit-
sende camera’s. Elk stadium van haar ondergang is 
vastgelegd: aangeschoten, overdosis, straalbezopen 
op het podium, terwijl ze door een stadion vol fans 
wordt uit gejoeld. Tot ze op 23 juli 2011 in een lijken-
zak wordt weggedragen. 27 jaar oud. We stonden 
erbij en keken ernaar.  

De film is briljant gemaakt. Regisseur Asif Kapadia 
had buiten tv-opnames de beschikking over een  
archief van intieme privéopnamen gemaakt door 
Winehouse zelf, of door naasten. Onder de beelden 
monteerde hij ge sprek ken met meer dan honderd 
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IETS TE BRAAF
Dido Elizabeth Belle was de 
dochter van een Afrikaanse 
slavin en een Britse admiraal, die 
eind achttiende eeuw opgroeide 
bij haar hooggeplaatste Engelse 
oudoom, Lord Mansfield. Ze 
was gekleurd en ze was ook nog 
eens een buitenechtelijk kind, 
maar Lord Mansfield gaf haar 
een aristocratische opvoeding – 
al mocht ze niet samen met de 
familie eten. 
De Brits-Ghanese filmmaak-
ster Amma Asante maakte een 
speelfilm gebaseerd op het 
leven van Dido, getiteld Belle. Zij 
legt daarin een verband tussen 
de aanwezigheid van Dido in het 
huis van Lord Mansfield en de 
opmerkelijke uitspraak die hij als 
opperrechter deed in een zaak 
waarbij een slavenhandelaar zijn 
slaven overboord had gegooid.
Maar behalve een sympathiek 
verhaal en mooie plaatjes heeft 
Belle verder niet veel te bieden. 
Het spel van de jongere acteurs 
is matig en de ontknopingen zie 
we van verre al aankomen. Een 
nogal brave film die het niveau 
van een goed televisiedrama 
helaas nauwelijks ontstijgt.

• Belle is te zien vanaf 30 juli

film TEKST RENATE VAN DER ZEE
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