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3,7 L/100km. 98 g/km CO2.

Geen tijd te verliezen! Alleen als je NU, uit voorraad, een 
Fiesta ECOnetic kiest, krijg je ‘m full option voor €10.999, 
Ecopremie en Ecobon inbegrepen. De voorraad is beperkt, 
dus haast je naar je Ford verdeler.
  www.ford.be

Niet lezen, lopen!

 FIESTA Trend
1.6TDCi 95pk 5V + DPF 3d

Catalogusprijs 16.750€ 

Mirakelkorting -2.310€ (1)

ECO CO2 staatspremie -1.941€ (2)

 12.499€ (1)

Eco-Bon -1.500€ (3)

Nettoprijs 10.999€ 
(1)

+ 1 jaar gratis BA autoverzekering*

Manuele airconditioning, Radio/cd met bediening 
aan het stuur en matrix scherm, Bluetooth® en voice 
control, Boordcomputer, Lederen stuurwiel.

Cool Connexion

Pack 
t.w.v. 1.675€

GRATIS

enkel uit stock

*  1 jaar gratis BA verzekering onder voorwaarden(4), waaronder het afsluiten van een volledige omnium bij Ford Autoverzekering.
(1) Actie/prijzen incl. 21% BTW of anders vermeld, voor inschrijvingen tot 28 februari 2011 bij deelnemende Ford verdelers, niet geldig voor Ford personeel en fl eet, niet cumuleerbaar met andere promoties. Prijs na aft rek van alle premies. (2)Profi teer van de Eco CO2 staatspremie van 15% op de gefactureerde prijs (incl. BTW, maximum 4.540€) bij aankoop van een nieuwe Ford 
wagen met een CO2 emissie ≤ 105g/km. De Eco-premie werd berekend na aft rek van de Eco-Bon, als er geen Eco-Bon toegepast wordt zal de ECO-premie van de overheid hoger zijn. (3) Aantrekkelijke overnamepremie of Eco-Bon: Bij aankoop van een nieuwe Fiesta nemen wij uw oude wagen (eender welk merk) over voor 1.500€ incl. BTW. De wagen moet volledig zijn en minimum 
6 maanden ingeschreven zijn op naam van de laatste eigenaar. De naam van de eigenaar van het nieuwe voertuig en de naam van de laatste eigenaar van het oude voertuig dienen dezelfde te zijn. Uw oude voertuig wordt volgens onze Eco-Bon procedure gerecycleerd. Niet geldig voor Ford personeel en Fleet klanten. (4) Gratis Ford BA Autoverzekering is bedoeld voor particulieren 
met een Ford personenvoertuig (Transit, Ranger, Tourneo, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximum 12 maanden, en die een volledige omnium bij FordAutoverzekering afsluiten op voorwaarde dat ze: maximum BM graad 11 (conform Ethias graad) hebben, 3 jaar rijervaring hebben, in de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA gehad hebben of 
indien dat wel het geval is een BM ≤ 4 (conform Ethias graad) hebben. De algemene acceptatievoorwaarden van de Ford Autoverzekering blijven eveneens van toepassing. De 1 jaar gratis BA FordAutoverzekering heeft  betrekking op de eerste aangerekende jaarpremie. FordCredit, a division of FCE Bank PLC, treedt op als agent (Erkenningsnummer 18399 A) voor Ethias nv. Geef voorrang 
aan veiligheid. Milieuinformatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu

Silk White en 5-deurs
in optie

BRUSSELBRUSSEL ● JaJawel, de gitzwarel, de gitzwarte ene en
ijskjskoude Coenhumor scoude Coenhumor schemerhemert hiert hier
en daar dooren daar door, maar het li, maar het lijkt wjkt wel alsofel alsof
zizij zicj zich dit k dit keer helemaal (of teer helemaal (of toch
grototendeels) tendeels) ten diensen dienste van hune van hun
onderonderwerp hebben gerp hebben gesesteld.eld.

Het is wellicht genoegzaam bekend, maar
toch nog even herhalen: alhoewel regisseur
Henry Hathaway in 1969 reeds de western
True Grit (met John Wayne in de
Oscarwinnende hoofdrol) heeft afgeleverd,
weigeren Joel & Ethan Coen steevast van
een remake te spreken. Zij hebben gedaan
alsof die eerste True Grit gewoon niet
bestond en hebben zich uitsluitend geba-
seerd op de gelijknamige roman van
Charles Portis uit 1968.

In het interview met Jeff Bridges (DM 12/2)
vertelde de acteur dat hij zelf ook eerst dat
boek moest lezen om te begrijpen waarop
de Coenbroers (met wie hij eerder al had
samengewerkt aan The Big Lebowski) die
roman wilden verfilmen: “Het las gewoon
alsof het een film van de Coenbroers was!
Tegelijk wist ik ook dat ik voor mijn vertol-
king niet John Wayne als referentie moest
nemen. I just went with the book.”

Het verhaal van True Grit laat zich makke-
lijk samenvatten: Mattie (fenomenale ver-
tolking van de piepjonge debutante Hailee
Steinfeld), een veertienjarig meisje, wil
gerechtigheid en gaat, anno 1870 in
Arkansas, op zoek naar de man die haar
vader vermoordde. Ze doet daarbij beroep
op Rooster Cogburn (rol van Jeff Bridges),

een norse, eigengereide en vaak dronken
marshal met een nogal schietgrage reputa-
tie. Maar wat meer is: Mattie wil hem abso-
luut vergezellen! Dat ziet de chagrijnige
einzelgänger Cogburn niet echt zitten,
maar hij moet uiteindelijk inbinden. Net
zoals hij daarna ook de aanwezigheid van
de nogal zelfingenomen Texas Ranger
LaBoeuf (rol van Matt Damon) moet dul-
den. 

Volharding

Zelf omschrijft acteur Jeff Bridges de bete-
kenis van True Grit als “een welbepaalde
zaak tot een goed einde brengen. Iets vol-
houden tot je er helemaal klaar mee bent.”
En alhoewel zowel Rooster Cog burn als
LaBoeuf met al hun machismo ongetwij-
feld van zichzelf denken dat zij dé belicha-
ming zijn van true grit, maakt de film stil-
aan duidelijk dat de titel voornamelijk op
de kranige, welbespraakte Mattie met haar
kuise vlechtjes van toepassing is. De manier
waarop zij bijvoorbeeld, helemaal in het
begin van de film, keihard en met een staal-
harde logica onderhandelt met een paar-
denkoopman, maakt duidelijk dat dit meis-
je van aanpakken weet. In dat opzicht is
deze True Grit net zoveel een ‘coming of
age’-verhaal als een klassiek ‘men on a mis-
sion’-avontuur.

Alhoewel No Country for Old Men uit
2007 toen ook al omschreven werd als een
neowestern, kan en wil True Grit geen aan-
spraak maken op dat voorvoegsel. Dit is het

échte westernwerk, dat door de aficiona-
do’s van het genre ongetwijfeld zal vergele-
ken worden met het beste werk van legen-
darische filmmakers als John Ford en
Anthony Mann, om maar twee klassieke
westernregisseurs te noemen. Van imitatie
is zeker geen sprake, want dat zouden

zowel de broers als hun vaste medewerkers
(Roger Deakins voor de fotografie, Carter
Burwell voor de muziek en Roderick Jaynes
voor de montage) beneden hun waardig-
heid vinden. De verwijzing naar editor
Roderick Jaynes is niet helemaal eerlijk,
want zoals de Coenfans inmiddels wel
weten, is dat een pseudoniem dat de broers
gebruiken vermits zij zelf ook de montage
van hun films voor hun rekening nemen.

Alhoewel True Grit als western de nodige
achtervolgingen en schietgevechten
offreert, is dit zeker geen doordeweekse
actiefilm geworden. Daarvoor is het tempo

te bedachtzaam, de ‘ouderwetse’ dialogen
(die vaak rechtstreeks uit het boek komen)
te belangrijk en de sfeer te melancholisch.
En dat komt deze uitstekende, grimmige
western, die absoluut weigert een moderne
update te zijn, alleen maar ten goede.

Jong meisje en schietgrage marshal zoeken gerechtigheid in TRUE GRIT van Ethan & Joel Coen

Western die weigert modern te zijn
De gebroeders Coen hebben op hun eigen onnavolgbare, maar
toch zo herkenbare en vaak excentrieke wijze al de meest
uiteenlopende filmgenres geëxploreerd en naar hun hand
gezet. Wat bij True Grit, inmiddels goed voor maar liefst tien
Oscarnominaties, nog het meeste opvalt, is met welk respect zij
hier het klassieke westerngenre hebben aangepakt. 
DOOR JAN TEMMERMAN

TRUE GRIT 

★★★★

Regie: Ethan & Joel Coen

Met: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, 

Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper

Duur: 110 minuten

Wat opvalt, is met welk
respect de Coens het
westerngenre hebben
aangepakt

■ Mattie (Hailee Steinfeld) gaat samen met Rooster Cogburn (Jeff Bridges) op zoek naar de moordenaar van haar vader.
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