
‘ Het hele leven is 
toch een
FRANS  BROMET & SILVIA BROMET

Programmamaker Frans Bromet (1944) werkt al 25 jaar 
samen met zijn dochter Silvia (1971), creatief producent in 
hun bedrijf &Bromet. Inmiddels zijn ze gelijkwaardig 
aan elkaar, maar dat was ooit wel anders. Frans: “Als je 
niet met mijn manier van kritiek geven kunt omgaan, 
lukt het hier niet. Wat we maken moet wel goed worden.”
TEKST: LIDDIE AUSTIN | BEELD: JACQUELINE DE HAAS
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Het bezoek van Zin komt voor Frans en Silvia 
Bromet als een verrassing – Frans is het ver-
geten in de agenda te zetten. Geen probleem, 
ze zijn duidelijk gewend om spontaan te rea-
geren op wat zich aandient. Ze gaan me voor 
naar de kleurrijk ingerichte ontvangstkamer 
van &Bromet, hun film- en televisieproduc-
tiebedrijf in het oude gemeentehuis van 
Ilpendam, een dorpje onder de rook van 
Amsterdam. Aan de muur afbeeldingen die 
de preoccupaties van de filmmaker verraden: 
een prent met daarop ruziënde buren, een 
druk schilderij van een slagveld, een protest-
poster afkomstig van de Westbank. In een 
kamer aan de andere kant van de gang, door 
Frans ‘een soort museum’ genoemd, staat in 
een vitrine een verzameling memorabilia ten-
toongesteld: een steen uit concentratiekamp 
Bergen-Belsen, een stukje Berlijnse Muur, 
een ledenspeldje van de SS in het oorspron-
kelijk daarvoor bedoelde doosje, een stuk 
tape uit Kosovo, kogelhulzen uit Pristina. 
“Niet alles heeft met de oorlog te maken,” 
zegt Frans. Inderdaad: er worden ook een 
paar smurfen geëtaleerd. Een vitrine verder-
op staat vol met oude camera’s, waaronder de 
8mm camera van zijn vader waarop Frans zijn 
eerste film draaide. 

Wat is er hier aan de hand?
‘Vertelt u maar eens, wat is er hier aan de 
hand?’ Met deze vraag, uitgesproken op zijn 
kenmerkende, wat lijzige toon beginnen vaak 
de films van Frans Bromet. En dan geeft 
iedereen antwoord: met elkaar in onmin ver-
kerende buren, boze taxichauffeurs, bewo-
ners van spookhuizen, veroorzakers van 
verkeersongelukken, echtgenotes van man-
nen die een einde aan hun leven hebben 
gemaakt, gewone opvoeders en vele, vele 
anderen. Zo gaat het nu al decennialang – 

wie is er niet groot mee geworden? De laatste 
jaren maakt Frans zijn documentaires samen 
met zijn middelste kind, dochter Silvia. Vertel 
eens, waar zijn ze nu mee bezig?
Frans: “Met verschillende dingen, zoals 
altijd.”
Silvia: “We zijn de film Een goede moslima 
aan het afronden. Daarvoor is Frans met Yeter 
Akin, een Turkse moslima, op zoek gegaan 
naar het antwoord op de vraag: wanneer ben 
je een goede moslima? Aanleiding was het 
vertrek van de dochter van een vriendin van 
Yeter naar Islamitische Staat. Moet je zover 
gaan om een goede moslima te zijn?” Daar-
naast staat er nog wat op de rol: een acht-
delige serie over Israël, een film over een 
klokkenluider, een film over mensen die nog 
worstelen met de Tweede Wereldoorlog, een 
film over antisemitisme. Tot eind 2019 zitten 
ze redelijk vol.
Een stagiaire komt binnen en zet een theepot, 
twee theeglazen en een kopje koffie op tafel. 
Frans: “Een schoteltje is wel handig.” Nadat 
de stagiaire is afgedropen: “Studenten drin-
ken misschien zo hun koffie, maar als ze in 
het echte leven komt, moet ze weten dat er 
schoteltjes onder kopjes horen, toch?”

Zonder draaiboek en op intuïtie
De samenwerking van vader en dochter Bro-
met ziet er sterk versimpeld als volgt uit: er 
wordt een onderwerp bepaald, soms iets dat 
ze zelf hebben bedacht of meegemaakt, soms 
een idee van iemand anders; Frans gaat met 
de camera op pad en doet interviews, zonder 
draaiboek, zonder iets in scène te zetten;  
Silvia verwerkt dit materiaal tot een film. “Als 
ik aan het werk ga, heb ik het verhaal dat ik 
wil vertellen wel heel globaal in mijn hoofd,” 
zegt Frans. “Maar het is altijd verrassend om 
te zien wat Silvia ervan maakt. Ze doet dat 

echt heel erg goed. Vroeger monteerde ik zelf, 
maar zij kan het zoveel beter. Ze kijkt goed, 
haar intuïtie is uitstekend, ze heeft gevoel 
voor humor.”
“Ik ben een soort schatgraver, die alles wat 
mooi is in het materiaal bij elkaar verzamelt 
en dat op een zodanige manier samenbrengt 
dat het tot bloei komt,” zegt Silvia. “De eerste 
keer dat ik het materiaal zie, zit ik vaak heel 
erg te genieten. Frans kan mensen zo op hun 
gemak stellen dat ze zich openen en heel 
naturel hun verhaal vertellen. In conflictsitu-
aties weet hij bovendien altijd de vinger op de 
zere plek te leggen. Hoe hij dat doet, weet ik 
niet, want ik ben er nooit bij. Oprechte 
belangstelling, dat zal het voor een groot deel 
zijn. Het helpt dat hij van tevoren niet veel 
weet van de mensen waar hij naartoe gaat. 
Dan hoef je geen belangstelling te veinzen.”
Frans: “Zoals in al die talkshows gebeurt, 
waar iedere vraag helemaal voorgekookt is.”
De Bromets zijn gezegend met een brede 
belangstelling: als ze zich bij een onderwerp 
iets kunnen voorstellen, kunnen ze er een 
film over maken. Ze kiezen vaak maatschap-

Silvia: ‘Als je zijn 
ruimte betreedt, 
krijg je makkelijk 
ruzie met Frans’

pelijke thema’s, al heeft Silvia vorig jaar ook 
een documentaire gemaakt over Willeke 
Alberti (“Ik had zin in iets leuks. En ik wilde 
ook weleens naar buiten, mijn kantoortje 
uit”). En ze zijn dol op conflicten. Logisch, 
vindt Frans: “Het hele leven is toch een con-
flict?” Silvia ziet het net iets anders: “We wil-
len films maken die de kijker vastgrijpen en 
niet meer loslaten. En dan is een conflict vaak 
handig. Dat maakt een verhaal boeiend.” 
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Frans: ‘Vroeger monteerde 
ik zelf, maar Silvia kan  
het beter. Ze kijkt goed, 

haar intuïtie is uitstekend’
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Elkaar de ruimte geven
Hoe zit het binnen &Bromet met conflicten? 
Frans: “Het is hier behoorlijk harmonieus.”
Silvia: “Waar zouden we conflicten over moe-
ten hebben? We werken al zo’n 25 jaar samen, 
dus we weten wat we aan elkaar hebben. 
Maar het is eigenlijk wel gek, als jij zegt dat 
het hele leven een conflict is. Waarom hier 
dan niet? Misschien komt het doordat we 
elkaar heel erg de ruimte geven.”
Vrijheid blijkt voor zowel dochter als vader 
een belangrijk begrip te zijn. Zij zegt dat het 
zo fijn samenwerken is met haar vader omdat 
hij haar haar gang laat gaan. “Vroeger werkte 
ik vaker ook met andere regisseurs, maar die 
bleven dan tijdens de montage naast me  
zitten om te zeggen wat ik moest doen. Zo 
hoeft het van mij niet.” Hem moet je ook niet 
ver tellen wat hij moet doen. Daar kunnen zijn 
buren naar verluidt over meepraten. Toch? 
“Ruzie is een groot woord. En ik heb ook niet 
met al mijn buren een conflict,” schokschou-
dert Frans. “Er zijn hier verderop net nieuwe 
mensen komen wonen. Daar heb ik geen ruzie 
mee. Die ken ik nog niet eens.”
Silvia: “Als je zijn ruimte betreedt, krijg je 
makkelijk ruzie met Frans: als je je bemoeit 
met hoe iets moet, of als je een stuk van  
zijn land inpikt. Maar verder niet, hoor. 
Meestal loopt hij zelfs weg als er zich een  
conflict aandient.”
Zo soepel als ze nu samenwerken, zo ging het 
niet altijd. Silvia: “Ik heb het vak in de prak-
tijk geleerd en vond het in het begin moeilijk 
om met kritiek om te gaan. In het bijzonder: 
met zijn kritiek. Juist voor mijn vader wilde ik 
alles altijd meteen goed doen en dat lukte 
natuurlijk niet, dat kan ook niet. Maar het 
was wel pijnlijk. Daar hebben we het samen 
eigenlijk nooit over gehad.”
“Ik merkte natuurlijk wel dat zij het lastig 
vond,” zegt Frans. “Ik vond het zelf ook hele-

maal niet leuk om kritiek op haar werk te 
leveren. Ik weet: ik kan nogal direct zijn, wat 
als kwetsend kan overkomen. Maar ik kan 
niet anders. Ik zie iedereen als een apart indi-
vidu, dat zelf in hoge mate zijn of haar lot in 
handen heeft. Ook mijn kinderen. Silvia had 
geschiedenis gestudeerd, maar daar wilde ze 
niet mee door. Ze koos ervoor om hier te 
komen werken. Maar als je niet met mijn 
manier van kritiek geven kunt omgaan, lukt 
het hier niet. Wat we maken moet wel goed 
worden. Het kan niet een beetje goed zijn, het 
moet heel goed zijn.”
Silvia: “Dat vind ik ook. Ik heb veel geleerd 
van zijn directe commentaar. Maar het is 
alweer lang geleden. Inmiddels zijn we vol-
strekt gelijkwaardig aan elkaar. Dat we in 
&Bromet partners zijn is daarvan een bevesti-

FRANS KORT
Mooie televisie?
 “Muziekdocumentaires.”
Slechte televisie?
 “Geënsceneerde reality-
programma’s.”
Diepe hekel aan? 
“De afbraakpolitiek  
van de VVD.”
Sterk punt? 
“Mijn nieuwsgierigheid  
en mijn interesse in het 
taalgebruik van anderen.”
Zwak punt? 
“Moeite met gesprekken 
over koetjes en kalfjes.”
Groot voorbeeld? 
“Heb ik niet”
Altijd in de koelkast? 
“Koud bier.”
Dierbaar bezit? 
“Mijn camera’s.”
Favoriete  
bestemming? 
“Tel Aviv.”
Onmisbaar? 
“Mijn echtgenote Anita 
met wie ik sinds 50 jaar 
getrouwd ben en  
mijn kinderen.”
Levensmotto? 
“We zien wel.”

SILVIA KORT
Mooie televisie? 
“Zondagavond: eerst Paleis 
voor een prikkie en daarna 
Zondag met Lubach.”
Slechte televisie? 
“Waarin de hoofdpersonen 
worden gemanipuleerd door 
de makers.”
Diepe hekel aan? 
“Nep.”
Sterk punt? 
“Mijn gevoeligheid.”
Zwak punt? 
“Mijn gevoeligheid.”
Groot voorbeeld? 
“Mijn moeder”
Altijd in de koelkast? 
“Eieren.”
Dierbaar bezit? 
“Betsie, de hond.”
Favoriete bestemming? 
“Orta san Giulio (Italië).”
Onmisbaar? 
“Mijn jongens.”
Levensmotto? 
“Als je bang bent, moet je 
moedig zijn.”

ging. Het stoort me weleens dat mensen dat 
niet zien. Frans is meer het boegbeeld van het 
bedrijf, ook omdat je altijd zijn vragen hoort, 
maar de films die we maken zijn voor een 
even groot deel van mij. De manier waarop 
een verhaal wordt opgebouwd is net zo 
belangrijk als de vragen die erin worden 
gesteld.”

Familie als conflictvrije zone
Ondanks al hun vrijheidsdrang zijn de  
Bromets nogal dik met elkaar. Zoon en broer 
Ruben werkt ook in het bedrijf, als geluids-
technicus. Dochter en zus Laura deed –  
voordat ze wethouder en nu Tweede Kamerlid 
voor GroenLinks werd – bij het vorige bedrijf 
Bromet & dochters de administratie. Echt-
genote en moeder Anita adviseert en tekende 

voor de inrichting van het kantoor. De  
nieuwe generatie, kinderen van Laura en van 
Silvia, heeft zich ook al voor diverse klussen 
gemeld. De familie woont bovendien op een 
steenworp afstand van elkaar én gaat ieder 
jaar samen op wandelvakantie. 
Silvia: “Met alle partners en kinderen erbij, 
dus dan zijn we zo met zijn veertienen. We 
lopen van hotel naar hotel in Italië, Duits-
land of Nederland. Dan maken we weleens 
ruzie trouwens.”
Frans: “Nee hoor.”
Silvia: “Jawel.”
Frans: “Een enkel keertje.”
Silvia: “Iedereen heeft tijdens die week wel 
een inzinking: de een heeft pijn aan zijn voe-
ten, de ander zwijgt de hele dag, ik zit altijd 
wel een keer huilend achter een struik 

Silvia: ‘Ik ben de 
schatgraver die 

alles wat mooi is in 
het materiaal  

verzamelt en zo 
samenbrengt dat 

het bloeit’
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vanwege mijn hoogtevrees. Maar 
er is niemand die daar een punt 
van maakt. Dat is voor mij het  
grote voordeel van met familie 
optrekken: dan kan dat allemaal. 
Ze laten je met rust.”
Heeft Frans met zijn familie mis-
schien zijn eigen conflictvrije zone 
gecreëerd? “Daar lijkt het wel op,” 
zegt Frans. “Het is leuk om met 
familie samen te werken. Iedere 
dag is een feest.” In zijn volwassen 
leven zat hij zelf beslist niet zo 
dicht op zijn ouders, dus hij weet 
niet waarom het nu zo gaat. “Mis-
schien heeft het uiteindelijk toch 
weer met de oorlog te maken: de 
behoefte om voor jezelf een veilige 
plek te creëren.” Bromets Joodse 
vader verloor zijn vader en broer in de Tweede 
Wereldoorlog. “Daar had ik het gisterenavond 
nog over met een man die ik interviewde voor 
een film. Ook weer over de oorlog, ja. Dat 
blijft voor mij een onuitputtelijk onderwerp. 
De man die ik sprak had ook veel vrijheid 
nodig. Zijn vader was oorlogsslachtoffer en 
dat had zijn leven gevormd: in het beroep dat 
hij had gekozen, maar ook, vond hij, in de  
zin dat hij liever niet heeft dat anderen zich 
met hem bemoeien. Hij zag een duidelijke lijn 
tussen het verleden van zijn vader en zijn 
eigen individualisme. Dat verraste mij, want 
ik herkende er veel in, terwijl ik er zelf nooit 
zo naar had gekeken.”

Geen koetjes en kalfjes
De bel gaat, Frans gaat opendoen. “Natuur-
lijk heb ik vroeger wel afstand genomen van 
de familie. Ik doe het nog steeds weleens,” 
zegt Silvia. “Er is een tijd geweest waarin ik 
Frans verweet dat hij me nooit wat vroeg. Ik 
vond dat hij niet geïnteresseerd was in mij. 
Dat was wel echt een dramatisch dieptepunt.”
Frans, weer terug: “Wat?”
Silvia: “Dat ik tegen jou zei dat je helemaal 
niet geïnteresseerd was in mij en mijn leven, 
weet je nog? En toen zei jij: dan moet je me 
wat meer vertellen, dan weet ik meer over jou 
en je leven. Dat doe ik dus sindsdien. Het 
heeft ook zijn voordelen dat hij nooit iets 

vraagt. Ik hoef niet bang te zijn voor verve-
lende vragen, ik kan delen wat ik wil.”
Frans kijkt stoïcijns voor zich uit. De man die 
bekend staat om het feit dat hij in zijn docu-
mentaires geen pijnlijke vraag uit de weg 
gaat, doet dat privé inderdaad veel minder, 
erkent hij desgevraagd. Maar als hij aan het 
filmen is, moet het. “Het is voor een introvert 
iemand als ik ook een manier om in contact te 
zijn met anderen. Contacten zonder camera 
erbij zijn ook leuk, maar die zijn meestal veel 
vrijblijvender. Ik ben niet goed in praten over 
koetjes en kalfjes Als ik iemand interview, 
gaat het ergens over. En het heeft een doel: 
we maken er iets mee.”
Wat is het mooiste moment in dat maak-
proces? Daarover zijn vader en dochter het 
eens: als ze samen naar de eerste versie van 
de film kijken. “Met sommige films zijn we 
jarenlang bezig,” zegt Silvia. “In ieder proces 
zit wel ergens een moeilijk punt. De ene keer 
zit het in de research, de andere keer in het 
contact met de hoofdpersoon of in de monta-
ge, er is altijd wel wat. Als de film af is, zie je 
wat het wegwerken van die hobbels heeft 
opgeleverd. Dat is altijd heel feestelijk.”
Frans Bromet kan zich wel voorstellen dat hij 
stopt met werken, zegt hij, maar “het is niet 
mijn ambitie.” En Silvia Bromet is geen plan-
ner. Ze zien wel. Voorlopig gaan ze lekker zo 
door. ■

CV FRANS 
1944 Geboren in 
Amsterdam
1962-1966 Studeert  
aan de Filmacademie 
1968 Trouwt met  
Anita Bianchi
1970 Geboorte  
dochter Laura
1970 Draait als camera-
man zijn eerste speelfilm, 
Obsessions van  
Pim de la Parra
1971 Geboorte  
dochter Silvia
1971 Debuutfilm  
De Noord 20-29
1980 Een tip van de sluier, 
documentaire over  
het ik-tijdperk
1982 Film De stilte rond 
Christine M.
1986 Geboorte  
zoon Ruben
1990 Richt zich volledig 
op het maken van ‘betrok-
ken reportages met een 
hoog realiteitsgehalte’
1991-1999 Maakt popu-
laire VPRO-serie Buren 
1996 Begint samen met 
zijn dochters het bedrijf
Enbromet.nl
2017 Ontvangt Ere 
Nipkowschijf voor zijn 
gehele oeuvre

CV SILVIA 
1971 Geboren in  
Purmerend 
1990-1994 Studeert 
geschiedenis en museolo-
gie aan de Universiteit  
van Amsterdam
1996-2012 Video-editor, 
samensteller en  
eindredacteur bij  
Bromet & dochters
2012 Mede-eigenaar 
&Bromet
2016-2017 Regisseert 
documentaire Telkens 
weer, over Willeke Alberti

Frans: ‘Er zijn 
net nieuwe  
mensen komen 
wonen. Daar heb 
ik geen ruzie 
mee. Die ken ik 
nog niet eens’
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