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BRUSSEL BRUSSEL ● Na Ex-drummer dachten wij
dat Koen Mortier een mooifilmer was, een
reclamemaker die visueel een verhaal te ver-
tellen had, maar de inhoud vergat. Met 22
mei geeft de cineast ons lik op stuk. De film
is een indrukwekkend werkstuk over de
post-9/11-angst die dit tijdsbestek kenmerkt,
en weet die angst perfect over te brengen op
zijn toeschouwers. Zonder sentimenteel of
belerend te worden doet Mortier je naden-
ken over kwesties als schuld, pijn, ja zelfs de
zin van het leven. Maar hij grijpt je ook bij de
keel. 

22 mei vertelt het verhaal van Sam (Sam
Louwyck), een veiligheidsagent in een shop-
pingcenter wiens leven in troosteloosheid
en monotonie baadt. Dan gebeurt het
ondenkbare. Een jongen pleegt een zelf-
moordaanslag in het shoppingcenter en
sleurt een hele rist mensen mee de dood in.
Wat volgt, is een Lynchiaanse reis in het
hoofd van Sam die de slachtoffers een voor

een ontmoet en samen met hen probeert af
te rekenen met zijn schuld- en angstgevoe-
lens en te begrijpen wat de dader dreef. En
nee, dat is geen godsdienstwaanzin of een of
ander hoog ideaal, het is zijn hoogst per-
soonlijke woede en wraak. Het is een slimme
keuze van Mortier. Het houdt zijn thematiek

dicht bij het puur menselijke en doet de film
niet verdrinken in een poel van politieke en
maatschappijkritische thema’s. 

Dat menselijke weet Mortier meesterlijk te
combineren met een filosofische afstande-
lijkheid die maakt dat je ook op puur intel-
lectueel niveau bij de pinken blijft als kijker.

Je ziet het in zijn portrettering van de slacht-
offers. De moeder die haar baby verliest, de
veertiger die niet meer weet hoe hij met zijn
vrouw moet praten: het zijn mensen van
vlees en bloed met hun eigen persoonlijke
verhaal, maar tegelijk zijn ze ook symboolfi-
guren die Sam helpen bij zijn zoektocht
naar de waarheid. Ook de vorm werkt die
filosofische afstandelijkheid in de hand. De
vervreemdende geluidseffecten, het effi-
ciënte gebruik van slow motion, het grauwe
kleurenpalet: wat in Ex-drummer nog als
een lege vorm kon worden beschouwd, is nu
helemaal afgestemd op het verhaal en er
daardoor boenk op. 22 mei is op technisch
en esthetisch vlak zonder meer van het beste
wat de Vlaamse cinema ooit te bieden had.
De cast is dezelfde als die van Ex-drummer,
aangevuld met Titus De Voogdt, die de zelf-
moordterrorist speelt, en Steffi Peeters. De
hoofdrol is weggelegd voor Sam Louwyck,
die met zijn intrigerende fysiek en ongewo-

ne zegging indruk maakt. 
Hier en daar doorprikt Mortier het zware

verhaal van 22 mei met wat humor. Gunter
Lamoot fotografeert kinderen naast zijn
kameraad in konijnenpak, Wim Willaert
trekt zich onverholen af in het pashok van
de boetiek van de verkoopster op wie hij
geilt. Het is gitzwarte humor die geen uit-
weg biedt en de uitzichtloze situaties waarin
de personages verzeild zijn geraakt, nog uit-
zichtlozer maakt. Kortom: 22 mei klopt als
een bus. De film bombardeert Koen Mortier
in de Vlaamse filmwereld van de categorie
“onderpresterend talent” naar de categorie
“boeiend cineast”. (ST)

‘22 mei’ maakt surrealistische reis in hoofd van veiligheidsagent ★★★★

Film

Bill Clinton 
in ‘The Hangover 2’

Amerikaans oud-president
Bill ClintonBill Clinton is een nieuwe
carrière gestart. In de
komische film The
Hangover 2 speelt hij een
kleine rol. Dat melden
diverse Amerikaanse

media. Clinton was het voorbije week-
end in Bangkok om er een toespraak
over klimaatverandering te geven.
Zaterdag was hij echter ook te vinden op
de set van The Hangover 2, waarin hij een
gastrol vertolkte als zichzelf. De voorma-
lige president acteert aan de zijde van
Bradlin Cooper (Yes Man, Valentine’s
Day), Justin Bartha (National Treasure)
én Liam Neeson (Nell, Schindler’s List).
Die laatste vervangt Mel Gibson, die in
oktober door de producenten bedankt
werd voor nog niet bewezen diensten. De
samenwerking met de acteur werd niet
gesteund door de hele cast en daarom
leek het de producenten beter de samen-
werking stop te zetten. 

Nederland
krijgt Avatarbos

Nederland krijgt in het Bentwoud in
de provincie Zuid-Holland een
‘Avatarbos’. Een deel van de opbrengst
van de sciencefictionfilm van James
Cameron wordt gebruikt om wereld-
wijd miljoenen bomen aan te planten,
maar Nederland is het enige land ter
wereld dat een ‘echt’ Avatarbos krijgt
met zwerfpaden en droomplekken.

Brad Pitt plant 
film over redding
Chileense mijnwerkers

Plan B Entertainment, het
productiehuis van BBradrad
Pittitt, wil een film maken
over de redding van de
drieëndertig mijnwerkers
die twee maand lang vast-
zaten in een mijn in Chili.

De Amerikaanse acteur en zijn team zijn
de onderhandelingen over de filmrech-
ten gestart met de advocaat van de
mijnwerkers. Daarvoor zouden ze meer-
dere miljoenen dollars veil hebben, zo
meldt een Chileense krant. Het is ook de
bedoeling dat sommige mijnwerkers
zichzelf spelen in de film. 

De drieëndertig mijnwerkers werden
op 13 oktober bevrijd. Sindsdien werden
ze overstelpt met vragen om hun ver-
haal in boek-, film- of tv-vorm te gieten.
De mijnwerkers willen echter niet over
een nacht ijs gaan en eerst een bedrijf
oprichten dat hun inkomsten beheert
en evenredig verdeelt onder hen. 

Al meer dan 100.000
bezoekers voor ‘Sint’

Op vier dagen tijd heeft de horrorfilm
Sint meer dan honderdduizend bezoe-
kers gelokt in Nederland. Bij onze noor-
derburen staat zoiets gelijk aan een
“gouden film”. Die prijs namen regis-
seur Dick Maas en producent Tom de
Mol gisteren in ontvangst in
Amsterdam. Sint bracht in zijn eerste
weekend ook meteen een recordbe-
drag op voor een Nederlandse film
voor kijkers van zestien en ouder. Met
een opbrengst van 698.000 euro stoot-
te de film Zwartboek van de eerste
plaats.

■ Hoofdrol in 22 mei van Koen Mortier is voor Sam Louwyck (l.). Titus De
Voogdt (r.) speelt een zelfmoordterrorist.

Regie: Koen Mortier
Met: Sam Louwyck, Titus De Voogdt, 
Jan Hammenecker, Wim Willaert,
Norman Baert, Steffi Peeters, 
Barbara Callewaert, Gunter Lamoot
Duur: 88 minuten

BRUSSEL BRUSSEL ● Meteen na zijn opgemerkte én
opmerkelijke regiedebuut liet Thomas
Vinterberg (°1969) de Deense Dogma regels
voor wat ze waren om enkele grotere
Engelstalige projecten te draaien, zoals It’s
All About Love (met Joaquin Phoenix, Claire
Danes en Sean Penn) en Dear Wendy (met
Bill Pullman en Jamie Bell). Het waren niet
bepaald hoogvliegers. In 2007 draaide hij
opnieuw in Denemarken de komedie En
Mand Kommer Hjem/A Man Comes Home,
maar die film raakte nauwelijks de
Scandinavische grenzen over. Voor een
echte en geslaagde terugkeer moest dus
gewacht worden op Submarino.

In deze film staan twee broers centraal,
twee dertigers die elkaar na een traumati-
sche jeugdervaring uit het oog zijn verloren
en sindsdien zijn blijven rondhangen in de
marginale onderbuik van Kopenhagen:
drank, drugs, geweld, gevangenis en de bij-
horende miserie. Bij de zielige begrafenis
van hun drankzuchtige moeder, met wie ze
nooit meer contact hadden, komen ze
elkaar, heel even, opnieuw tegen.

Alhoewel Submarino op formeel vlak hele-
maal niets meer vandoen heeft met het
Dogmacollectief, beseft Thomas Vinterberg
dat het filmisch experiment, dat hem inder-
tijd lanceerde, niet onbesproken kan blij-
ven. “Toen we met Dogma 95 van start gin-
gen, zat daar een hele ideologie achter. Het
was een soort grote schoonmaak, een vorm
van verzet tegen de conventies van het film-
maken. We bekeken wat er normaliter
gebeurt bij een film. En dan verboden we dat
allemaal. Het werd een groot succes en we
amuseerden ons te pletter. Kortom, het was
een leuk spelletje, vernieuwend en anarchis-
tisch. Heel arrogant ook. Maar door het suc-
ces is Dogma dan op zijn beurt zelf een con-
ventie geworden. Tegelijk had ik het gevoel
dat ik met Festen mijn missie volbracht had
en dat ik na zo’n succesvolle onderneming
mezelf alleen maar zou kunnen herhalen.
Maar dat zou pathetisch geweest zijn. Ik
moest dus wel uitkijken naar iets totaal
anders. De jaren die daarop volgden, waren
zeer avontuurlijk voor mij. De films die ik
toen maakte, waren misschien een beetje
disfunctioneel, maar toch ook erg moedig
en ik ben er nog steeds trots op. Maar met
mijn carrière was het ondertussen wel berg-
af gegaan, net als met mijn huwelijk. Dat was
allemaal behoorlijk triestig en pijnlijk, maar
ook wel bevrijdend.”

DeDe filmilm SubmarinoSubmarino wewerd onderonder meermeer
gefinancierdnancierd doordoor dede DeenseDeense zenderzender
TVTV2, metmet alsals vooroorwaardewaarde datdat dede helfhelft
vanvan cascast enen crcrew uituit beginnelingbeginnelingenen
moesmoest besbestaan.aan.

Thomas Vinterberg: “Dat kwam mij, op dat
specifieke moment van mijn leven en mijn
carrière, bijzonder goed uit, want ik had zelf
dus ook een frisse start nodig. Ik miste echt
het enthousiasme dat je hebt wanneer je
debuteert, twintig uur per dag werkt en aan
niets anders denkt. Elke ervaring is dan
nieuw en fris. En die energie is ongelooflijk
en zeer waardevol. Volgens mij is
Submarino daardoor ook zo’n pure, naakte

en uiteindelijk toch ook tedere en kwetsbare
film geworden, zonder het professionele
cynisme, het carrièrisme en het manipule-
rende sentimentalisme dat je tegenwoordig
in zoveel films ziet en voelt.”

DeDe filmilm isis gebaseerdbaseerd opop dede gelielijknamijknami-
gege, doordoor dede kritiekkritiek bejubeldebejubelde romanroman
vanvan dede DeenseDeense autauteureur JonasJonas T.T.
Bengtsson.engtsson. DeDe tittitel SubmarinoSubmarino veverwijijst
naarnaar eeneen foltolterertecechniekhniek waarbiwaarbij hethet
hoofdhoofd vanvan hethet slacslachthtofofferer onderonder watwater
wowordt gehoudenehouden totot hihij bibijnajna stikt.tikt.
Waaromaarom wowordt diedie tittitel opop geeneen enkenkel
momentmoment uitguitgelegdelegd inin dede film?ilm?

Thomas Vinterberg: “In het boek is er spra-
ke van een bepaald incident dat wél rechts-
treeks naar die titel verwijst, maar dat heb ik
niet gebruikt, want het verhaal is zo al grim-
mig genoeg. Bij het maken van de film had
ik constant het gevoel dat dit de geschiede-

nis was van twee personages, die de hele tijd
proberen om de oppervlakte te bereiken.
Om eindelijk wat lucht te kunnen happen.
En wat licht te zien. Ik weet dat zoiets nogal
metaforisch klinkt en ik werk normaal niet
zo met symbolen, maar ik hield wel van die
associatie van zich onder water te bevinden.
En ik kon trouwens geen betere titel verzin-
nen (glimlacht).”

HetHet lelevenen vanvan beidebeide prprotagonisotagonistenen isis
hard,hard, beenhardbeenhard zelfs.zelfs. NeNet alsals dede film.ilm.
MaarMaar hethet isis geeneen aanklacaanklachtht gewgeworden.
GeenGeen zoektzoektocht naarnaar wiewie ofof watwat daardaar-
vanvan scschuldhuld drdraagt.aagt.

Thomas Vinterberg: “Ik gebruik zeker geen
opgestoken vingertje. Wat ik wél doe, is
tonen welk lot hen is toebedeeld en in welke
omstandigheden zij geboren en opgegroeid
zijn. Hoe het leven zich kan ontwikkelen na
een verkeerde start. Dit gaat over de familie
als instituut. Men beslist daar niet zelf over.
Het wordt door het lot bepaald: dit is het
leven dat die twee broers gekregen hebben.
De film is geen sociaal portret waarbij de
Deense samenleving met de vinger wordt
gewezen, maar een persoonlijk portret. En
daarin is sprake van allerlei zaken zoals
ouderschap, broederschap en verlangen
naar de kindertijd.”

DeDe eneene brbroeroer heetheet NicNick.k. ZiZijnjn jongjongerere
brbroeroer, dede junkie,junkie, heefheeft geeneen naam.naam. E Er
wowordt altialtijdjd naarnaar hemhem vererwezenezen alsals ‘de‘de
brbroeroer vanvan NicNick’k’ ofof ‘de‘de vadervader vanvan MarMartin’.tin’.
DatDat kankan geeneen totoeval zizijn.jn.

Thomas Vinterberg: “Natuurlijk niet. Dat is
zijn enige functie in het leven. Indien hij niet
de vader van Martin was geweest, zou hij
reeds lang geleden gestorven zijn. En vol-
gens mij wenst hij zichzelf ook dood. Hij is
een soort geest, een schaduwpersonage. Het
enige dat hem interesseert, is zorg dragen
voor zijn zoontje, zoals hij dat ook letterlijk
zegt tegen die sociaal assistente. Voor de rest
leidt hij een zeer anoniem bestaan. Hij wil
niet eens een identiteit. Er was dus ook geen
reden om hem een naam te geven.”

NaNa dede prproloogoloog metmet dede twtweeee jongjonge brbroeroer-
tjes,tjes, krikrijgen wewe eereerst hethet verhaalerhaal vanvan
NicNick enen daardaarnana hethet verhaalerhaal vanvan zizijnjn
jongjongerere brbroeroer. ZatZat diedie structuuructuur ookook alal
inin hethet boek?boek?

Thomas Vinterberg: “Min of meer. Dit gaat
over twee broers die van elkaar vervreemd
zijn geraakt, die weliswaar naar elkaar ver-
langen, maar elkaar niet of nauwelijks vin-
den. Het leven houdt hen weg van elkaar en
dus leek het mij een radicale, maar logische
consequentie dat de verhaalstructuur dat
ook zou doen. Tijdens het schrijven van het
scenario hebben we ons wel afgevraagd of
we de opeenvolging van tegenslagen en
miserie niet wat moesten afzwakken. Maar
uiteindelijk hebben we toch voor brutale
eerlijkheid gekozen, net als in het boek. Dat
leek ons ongewoner en dus interessanter.
Maar op het einde blijft er toch een straaltje
hoop. Ik had het daarnet over het bereiken
van de oppervlakte. Wel, voor één van beide
broers is dat zeker het geval. Het feit dat hij
weent, is voor mij een vorm van verlossing.
En door het raam valt er eindelijk wat licht
naar binnen.”

Regisseur Thomas Vinterberg over het beenharde familiedrama ‘Submarino’ ★★★★

Twee broers happen naar lucht
Zijn naam stond niet eens op
de generiek, maar toch werd
de Deense regisseur Thomas
Vinterberg in één klap
wereldberoemd toen zijn
debuutfilm, het ijzing -
wekkende incestdrama
‘Festen/The Celebration’, in
1998 als allereerste werkstuk
van de Dogmabeweging in
wereldpremière werd
voorgesteld op het Festival
van Cannes. Meer dan tien jaar
later blijken ouderschap,
broederschap en kindertijd
hem nog steeds te fascineren.
DOOR JAN TEMMERMAN

THOMAS VINTERBERG:

We hebben voor brutale eerlijkheid
gekozen, net als in het boek. 
Maar op het einde blijft er 
toch een straaltje hoop

■ Sebastian Bull Sarning en Mad’s Broe spelen de twee jonge broers. De twee raken later van elkaar vervreemd.

Regie: Thomas Vinterberg 

Met: Jakob Cedergren, Peter Plaugborg,

Patricia Schumann, Morten Rose, Gustav

Fisher Kjaelruff 

Duur: 105 minuten
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