buis & haard

DOO R I N G R I D S PE LT B EELD MAU R I CE VOS

Jessica Durlacher
& Leon de Winter
Schrijvers Jessica Durlacher (1961, Amsterdam) en Leon de Winter (1954,
‘s-Hertogenbosch) zijn 30 jaar samen. Ze wonen in Bloemendaal met hond
Senta en Kat en hebben twee kinderen: Solomonica (23) en Moos (25).

Jessica We kijken vaker series op Netflix
of Apple TV+ dan reguliere televisie. Zit
ik heerlijk op de bank in de kuil en Leon
met een koptelefoon achter z’n computer. Hebben we geen last van elkaar. Ik
ga zeker tot één uur ’s nachts door. Leon
duikt iets eerder in bed, maar hij begint
ook eerder op de avond. Écht schaamteloos. Ik heb veel te veel te doen.
Leon Ik niet dan?
Jessica Ik kook, haal boodschappen.
Leon Ik ruim op. Televisie is uitgegroeid naar het live kijken van belangrijk
wereldnieuws. Een raam van actualiteiten.
Jessica De coronamoeheid is bij mij
inmiddels wel toegeslagen. We kijken
veel minder naar talkshows. In het begin
van de coronacrisis zaten we iedere avond
als nieuwsjunkies voor de tv.
Leon We geloven al die virologen nu wel.
Hoe briljant ze ook zijn, na een tijdje
beginnen ze op elkaar te lijken. We volgden de eerste dagen na het invoeren van
de avondklok wel de actualiteiten en talkshows over de rellen en plunderingen. Uit
sensatielust, maar ook omdat rellen de
vrede verstoren.
Jessica Enerverend nieuws, net als de
Amerikaanse rellen bij het Capitool of
de inauguratie van Biden. Maar op vrijdagavond staat tijdens het eten altijd The
voice of Holland op. Dat mag na tien jaar
een ziekelijke verslaving heten. The voice
is een belangrijke inspiratiebron geweest
voor mijn boek, De stem.
Leon De vrienden en familie die achter
het plexiglas kijken: geniale vondst.
Achter dát glas zit de emotie.
Jessica First dates is niet te harden. Jij
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brult er steeds tussendoor dat het vré-selijk is.
Leon Een lief programma.
Jessica Hou op! Je zit alleen maar tegen
die buis te schreeuwen. Het wordt ook
nooit wat tussen die mensen. Die matchmakers deugen niet.
Leon Doe dan ook wat aan de setting en
het licht. De locatie ziet er kunstmatig en
goedkoop uit. En dat muziekje.
Jessica Jij kijkt met Solomonica naar
die afschuwelijke series Storage wars en
Pawn stars. Die reeksen zijn al 25 jaar op
de Amerikaanse televisie, verandert nooit
iets aan.
Leon Sta je in de keuken te gillen van
ergernis. Spannend toch om te zien of
iemand een miskoop doet of een schat
vindt?
Jessica Jáa énigggg. Gekmakend saai.
Leon scoort eindeloos Zweedse krimi’s.
Leon Laatst klikte ik per ongeluk Beck
aan. Alles deugt aan die serie: mooie
beelden en perfect geacteerd op het
hoogste niveau.
Jessica Ik hou van Dix pour cent – heet
Call my agent op Netflix – over de Franse
filmwereld en het Turkse Ethos is door het
kleine, intieme verhaal indrukwekkend.
Leon Fauda, een Israëlische politieke
serie over het conflict tussen Israël en
Palestina hebben we trouwens wél samen
gekeken.
Jessica Fantastisch, want je weet dat
alles altijd fout gaat.
Leon Dat staat in schril contrast met de
reputatie van de Mossad en de Israëlische
binnenlandse veiligheidsdienst. Zouden
de beste van de wereld zijn, maar niet in
Fauda.

De roman De stem van
Jessica Durlacher is
net uit. Over een Somalische asielzoekster,
die zich ontpopt als
zangeres. Een verhaal
over familie, loyaliteit
en offers.
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