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biography LEONARDO DICAPRIO
+ Tekst Hetty Nietsch + Fotografie 20th Century Fox

P laats van handeling: het mondaine Saint-
Tropez, hartje zomer 2016, op een super-

jacht (huurkosten: zeshonderdduizend euro 
per week). De acteurs: supermodellen onder 
wie Doutzen Kroes. De dames glijden in  
pikante badkleding de glijbaan af en zijn  
’s avonds in oogverblindende toiletten te  
gast op het benefietgala dat acteur Leonardo 
diCaprio jaarlijks organiseert om zijn wereld-
wijde klimaat- en natuurprojecten te bekosti-
gen. De crew bij de veiling: Bono, Kate  
Hudson, Arnold Schwarzenegger, Mariah 
Carey, John Legend, Scarlett Johansson,  

werken van Andy Warhol en graffiti-artiest 
Bansky uit eigen collectie ter veiling aan te 
bieden. Ook verkocht hij een villa op zijn 
privé-eiland Blackadore Caye, een langgerekte 
koraalrif voor de kust van Belize, voor een 
bedrag van 11 miljoen dollar. Elton John haal-
de ook nog eens 3 miljoen dollar op met het 
veilen van twee privéconcerten. DiCaprio liet 
dezelfde avond de aanwezigen weten wat hij 
van plan was met de opbrengst te gaan doen: 
“Het is zaak diersoorten die een sleutelrol  
in het natuurlijke evenwicht vervullen te 
beschermen tegen uitsterven. Het focussen  
op iconische diersoorten is bijna hetzelfde als 
het opbouwen van een wereldwijd netwerk 
van Arken van Noach.”
Eerder dit jaar al besloot de Leonardo DiCaprio 
Foundation (LDF) een bedrag van een miljoen 
dollar te schenken voor de bescherming van de 
Seychellen, de eilandengroep voor de kust van 
Oost-Afrika. Zelfs vanuit wetenschappelijke 
kring was er belangstelling voor de bijzondere 
financiële constructie waar DiCaprio aan bij-
droeg, in het bijzonder door de Amerikaanse 
Yale University. Al op de Klimaattop in Parijs 
werden de fundamenten geslagen, nadat een 
groep van financiers deze zogenaamde Debt- 
for-Nature-Swap-Deal opstelde, een financie-
ringsconstructie waarbij de leners weten dat  
de regering hun geld niet terug zal kunnen 
betalen, maar waarmee wel ‘gezamenlijk  
wereldbezit’ veilig wordt gesteld.
 En dat is ook wat waard. Het gaat daarbij om 
serious money, want deze republiek van 115 eilan-
den kreeg voor ongeveer 30 miljoen dollar 
krediet toegezegd om de biodiversiteit in de 
omringende oceaan te beschermen. Dit inves-
teringsvehikel zet de schuld van de republiek 

het jaar 2016 is een topjaar  

voor Leonardo DiCaprio. Eindelijk 

de langverwachte oscar, voor  

zijn weergaloze rol als de 

onverschrokken pelsjager in  

The Revenant. bij de uitreiking 

wees hij erop dat de film werd 

gedraaid in het heetste jaar ooit. 

De hele crew moest naar het 

zuidelijkste puntje van moeder-

aarde afreizen om daar nog 

sneeuw te vinden. 

“Klimaatverandering is echt,  

het gebeurt nu en vormt de 

ergste bedreiging voor de hele 

mensheid”, sprak hij. ook voor  

de VN. En voor het bedrijfsleven 

in Davos. En bij de veiling waar  

hij 40 miljoen dollar ophaalde.

>

Het jaar 
van DiCaprio
Penelope Cruz en vele andere beroemdheden 
van het doek en de geluidsband. En milieuheld 
Philippe Cousteau niet te vergeten, kleinzoon 
van kapitein Cousteau en broer van Alexandra 
Cousteau, de documentairemaakster over 
mondiale watervraagstukken.
Vraag: is ons Friese supermodel plotseling ons 
nationale duurzame boegbeeld? Sinds het 
verscheiden van astronaut en duurzaamheids-
expert Wubbo Ockels hebben we geen bekende 
Nederlanders meer gehad die internationaal 
die boodschap uitdragen. Enige research leert 
dat Doutzen wel het hart op de juiste plaats 
lijkt te hebben. Ondanks haar vorstelijke in-
komen vertelt ze in interviews haar kinderen 
zuinigheid bij te brengen, zoals ze dat zelf  
ook van huis uit heeft meegekregen. Voor 
Mercedes maakte ze reclame voor een plug-in 
hybride bolide, voor de frisdrank Rivella raapte 
ze op Terschelling strandafval op. En toen ze 
een kinderwagen voor dochter Myllena (1 jaar) 
nodig had, belde ze naar Greentom in Maas-
tricht, waar een van kunststof afval gemaakt 
ontwerp klaar staat om de Chinese markt te 
gaan veroveren. Toch ontbrak Doutzen tot nu 
toe op MVO-feestjes en maakt ze ook geen deel 
uit van organisaties die zich inzetten voor de 
duurzame zaak.

Acteur en milieuactivist Leonardo DiCaprio 
(1974) is duidelijk een goede talentscout – hoe-
wel dat een koud kunstje is als je al vele jaren 
met de mooiste vrouwen ter wereld omgaat. 
Hij is ook een uitstekende fondsenwerver voor 
duurzame doelen. Te Saint-Tropez wist hij  
op één avond een recordbedrag van meer dan 
40 miljoen dollar voor zijn foundation in te 
zamelen, onder andere door bijzondere kunst-Leonardo DiCaprio in de hoofdrol van The Revenant
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economie zal sterven als onze ecosystemen 
instorten. Het goede nieuws is dat vernieu-
wende energie een goed economisch alter-
natief is. Schone lucht is een mensenrecht. En 
politiek is een kwestie van overleven. Leiders 
van de wereld, ik speel als acteur bedachte 
rollen, maar u doet dat niet. U staat voor de 
grootste uitdaging van de mensheid ooit. Nu.”
Voor de grootste bedrijven van deze wereld  
had DiCaprio enkele maanden eerder, op het 
World Economic Forum in Davos in januari, 
eenzelfde boodschap uitgesproken, al was hij 
toen nog iets specifieker. “De Universiteit van 
Stanford heeft bewezen dat we in 2050 onze 
volledige energiebehoefte kunnen vervullen 
met duurzame energiebronnen. Deze transitie 
zal 42 biljoen dollar besparen en tegelijkertijd 
20 miljoen banen opleveren. Leiders als 
Bill Gates en Mark Zuckerberg hebben al aan-
geboden om mee te bouwen aan een toekomst 
met zero-emissie.”

Een maand later ontving hij eindelijk de 
Oscar, die hij eigenlijk al veel eerder had moe-
ten krijgen voor zijn hoofdrollen in The Wolf  
of Wall Street of Titanic. Aan de andere kant paste 
de thematiek van The Revenant uitstekend bij 
de boodschap van milieubeschermer. De bijna 
tekstloze rol als grommende pionier Hugh 
Glass in het decor vol ruige natuur en weers-
omstandigheden: het kon niet beter passen  
bij Leonardo’s wens om ook gezien te worden 
als milieubeschermer. Regisseur Alejandro 
González Iñárritu moest uitwijken naar verre 
locaties omdat de winterse omstandigheden in 
Noord-Amerika niet bar genoeg waren. Bij het 
ontvangen van de Oscar zei DiCaprio dan ook 
dat deze rol voor hem over de relatie tussen 
mens en de wilde natuur ging. “Klimaatveran-
dering is de realiteit en voltrekt zich op dit 
moment. Uitstel van actie is niet langer moge-
lijk. Het jaar 2015 was het heetste ooit geregis-
treerde jaar op de planeet. We moesten de 
productie naar het zuidelijkste punt van de 
aarde verhuizen om nog sneeuw te kunnen 
vinden.”
De inmiddels wereldberoemde scène waarin 
DiCaprio wordt aangevallen door een beer, 
werd nog in Brits-Columbia in Canada gescho-
ten en in de Canadese Rocky Mountains, om 
precies te zijn Kananaskis Country. Detail: een 
van de andere gekozen filmlocaties in Canada 
heet zelfs Suicide Forest, niet ver van de stad 
Vancouver. Maar toen de sneeuw daar in  
het hoge noorden te vroeg smolt, moest de 
complete filmset verhuizen naar Vuurland in 
Argentinië. “Ik heb nog nooit onder zulke 
zware omstandigheden in een film gespeeld”, 
liet DiCaprio weten. 

Je zou kunnen denken dat DiCaprio’s beke-
ring tot milieubeschermer het zoveelste  
clichématige voorbeeld is van de rijke wereld-
burger die faam wil verwerven door zich als 
wereldverbeteraar te profileren. Maar zijn 
passie lijkt geen bevlieging, en is ook niet van 
gisteren. De acteur liet al van zich horen toen 
orkaan Katrina in 2005 over New Orleans raas-
de, en dus alweer ruim tien jaar geleden de stad 
onder water zette. De hoofdrol was toen nog 
weggelegd voor collega-acteur Brad Pitt, die 
zo’n honderd ‘groene huizen’ liet bouwen voor 
de overwegend zwarte bevolking die dakloos 
was geworden. Met zonnepanelen op het dak 
en de hoogste LED-certificatie voor duurzaam 
bouwen, waren het jarenlang ijkpunten voor 
andere duurzame bouwinitiatieven. En goed-
koop ook nog, met een energierekening van 
hooguit dertig dollar per maand. Leonardo 
DiCaprio’s rol was iets meer bescheiden, als 
een van de sterren die belangeloos sprak tij-
dens een NBC Benefit Special, om geld voor  
de slachtoffers in te zamelen. Het leverde een 
miljoen dollar op. Het milieubewustzijn was 
er toen al helemaal. En zijn toespraak kwam 
niet zomaar uit de lucht vallen.
In 2004, een jaar eerder, reisde hij ter onder-
steuning van de Democratische presidents-
kandidaat John Kerry elf staten door en hield  
er twintig toespraken over het milieu en hoe 
slecht het beleid van de regering Bush in dat 

opzicht was. Hij bracht zijn stelling in 2011 
nog eens in een documentaire in beeld, onder 
de titel ‘The 11th Hour’, een compilatie van 
150 uur aan interviews met zeventig weten-
schappers, designers, historici en denkers. En 
dit begon allemaal – verklaart hij zelf – na wat 
hij zelf zijn ‘post-Titanic-periode’ noemde. Na 
het uitkomen van die hitfilm nam hij even rust 
en bezocht het Natural History Museum in  
Los Angeles waar hij grote iMax-producties 
over de wonderen van de natuur zag.
“Ik had toen ook het geluk om Al Gore in het 
Witte Huis te ontmoeten.” Gore was toen  
nog vicepresident onder Bill Clinton. “Gore 
tekende op een schoolbord de planeet voor  
me en de atmosfeer eromheen. Hij zei toen:  
als jij je met het milieu wilt bezighouden, dan 
is dit iets waar nog niet veel mensen veel van  
af weten: klimaatverandering. Dat zette mij  
op het pad, nog voordat de film van Gore,  
An Inconvenient Truth, uitkwam.”
 
Al zijn uitspraken van toen zijn inmiddels 
omgezet in projecten voor de foundation die 
hij oprichtte en zijn naam gaf. In 1998 stichtte 
hij die organisatie, toen nog met het doel om 
de laatste ‘wilde plaatsen’ op deze wereld veilig 
te stellen. Inmiddels bereikt hij 25 miljoen 
mensen, die in Leonardo blijkbaar meer zien 
dan in het Wereld Natuur Fonds, dat zich al 
veel langer inzet voor de bescherming van 

  Biography
  
  Naam 
   Leonardo Wilhelm Di Caprio

  Geboren 
   11 november 1974 te Hollywood, VS
  
  Opleiding 
  Acteerlessen, als kind

  Werk (selectie) 
 1988  Audities voor reclame en soaps
 1990  TV-serie Parenthood, the New Lassie
 1991  Eerste videofilmrol Critters 3
 1992  Eerste bioscoopfilm This Boy’s Life
 1993   Eerste award voor rol in What’s Eating 

Gilbert Grape
 1996   Eerste mainstream succes met Romeo + 

Juliet
 1997  Doorbraak met James Camerons Titanic
 2000   Hoofdrol in The Beach, in beschermd 

natuurgebied
 2006   Hoofdrol in Blood Diamond over 

burgeroorlog
 2012  Hoofdrol in Tarantino’s Django Unchaines
 2016  Oscar voor best actor in The Revenant

  Maatschappelijke rol (selectie) 
 1998   Oprichting Leonardo DiCaprio Foundation
 2003   Environmental Leadership Award Global 

Green USA
 2007  Documentaire The 11th Hour
 2008   Maximale gift aan campagne ‘Yes, We 

Can’ van Obama
 2010   Gift van een miljoen dollar voor 

slachtoffers aardbeving Haïti
 2015  Producent van Cowspiracy
 2016  Ontmoeting met paus Franciscus

  Privé 
   DiCaprio woont in Los Angeles, New York 

en Belize. Hij heeft een duidelijke 
voorkeur voor relaties met topmodellen 
uit de stal van Victoria’s Secret.

DiCaprio: “We moesten de productie naar het zuidelijkste punt van de aarde verhuizen om nog sneeuw te kunnen vinden.”

om in ecologische waarden; bij elkaar 400.000 
vierkante kilometer Indische Oceaan bij  
elkaar. Andere eilandenstaten, met name  
die in het Caraïbisch gebied, zoals Jamaica, 
toonden al in Parijs grote belangstelling voor 
de constructie.
DiCaprio vindt dat zijn ‘Ark’ dus niet per se  
uit landdieren en vogels hoeft te bestaan, maar 
ook uit zoogdieren die onder de zeespiegel 
leven, vissen en koraalriffen. ”Deze deal zal  
ook de bevolking van de Seychellen ten goede 
komen, omdat het de voedselzekerheid veilig-
stelt en de gevolgen van de stijging van de 
zeespiegel opvangt voor de laagstgelegen 
eilanden.”
 
DiCaprio werd beloond voor zijn inventiviteit 
en goedertierenheid. Hij mocht voor de twee-
de keer het internationale klimaatgezelschap 
toespreken. Dit keer voor de VN in New York 
bij de formele ondertekening door de regerin-
gen van het Klimaatakkoord van Parijs. Zijn 
toespraak als ‘UN Messenger of Peace’ circuleert  
tot op de dag van vandaag op Facebook, in een 
bewerking met beelden, begeleid door een 
spiritueel muziekje. Het filmpje wordt steeds 
weer opnieuw ontdekt. Nog steeds bebaard,  
na zijn bekroonde rol in The Revenant, zei hij in 
New York: “Ik sta hier niet als expert, maar als 
bezorgde burger, een van de miljarden mensen 
op deze wereld die de klimaatcrisis willen 
oplossen. Als acteur speel ik fictieve personen 
met bedachte problemen. Ik geloof dat de 
mensheid problemen op dezelfde wijze kan 
oplossen, alsof ze fictie zijn. Het snelle afkalven 
van de gigantische ijsmassa op Groenland is 
geen retorisch probleem, geen hysterie, het is 
een feit. De wetenschappelijke wereld weet 
dat, het bedrijfsleven weet dat, regeringen 
weten dat, zelfs het Amerikaanse leger weet 
dat. Een admiraal noemde opwarming van de 
aarde zelfs de op een na grootste bedreiging 
van de veiligheid.”
DiCaprio houdt zijn gehoor voor dat het een 
keuze heeft: óf geschiedenis schrijven óf door 
de geschiedenis gediskwalificeerd worden. 
“Dit gaat niet over het vervangen van lampen 
of het kopen van een hybride auto, de rampen 
die nu al gebeuren stijgen uit boven de keuzes 
die individuen kunnen maken. Regeringen en 
bedrijven moeten nu grootschalige acties 
ondernemen. We moeten een prijs zetten op  
de emissie van CO2-uitstoot, alle subsidie van 
overheden op fossiele brandstoffen stopzetten, 
we moeten een einde maken aan het gratis 
financieel meeliften door vervuilende bedrij-
ven uit naam van de vrije markteconomie.  
In plaats van onze belastingcenten, verdienen 
ze onze nauwlettende aandacht, want onze 

>

“Het focussen op iconische diersoorten is 

bijna hetzelfde als het opbouwen van een 

wereldwijd netwerk van Arken van Noach”

tijgers en olifanten. De organisaties bijten 
elkaar overigens niet, DiCaprio zit in het  
bestuur van het World Wild Life Fund, net als 
in dat van Oceans 5 en de Natural Resources 
Defence Council, om er enkele te noemen.
 Hoe concreter het project, hoe liever DiCaprio 
het heeft. Ze dragen namen als ‘Saving 30 Hills 
in Sumatra’, ‘Protecting Wild Tigers in Nepal’, 
‘Defending Ivindo National Park Gabon’, en 
‘Pacific Wolf Coalition’. Dat laatste project is 
ook een voorbeeld van een ‘cruciale’ diersoort, 
de wolf, waarvan het leefgebied wordt  
bedreigd in het noorden van Californië, de 
geboortestaat van DiCaprio.
 
Natuurlijk is en blijft hij vooral acteur, maar 
dat leven versmelt wel met zijn maatschappe-
lijke leven. Dat bevestigt hij ook in een inter-
view met het tijdschrift The Wired aan de 
vooravond van de première van The Revenant. 
Deze rol, zegt hij, was geen gewone rol, ‘maar 
een hoofdstuk in mijn leven’, en: ‘het was een 
episch gevecht, in alle betekenissen van het 
woord’. 
www.leonardodicaprio.org


