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Ik ga geen commentaar geven op 
mijn opvolger. Maar ik zou het anders 
gedaan hebben. Ik snap de protesten  

SVEN GATZ (OPEN VLD), EX-CULTUURMINISTER, OVER DE BESPARINGEN, OP RADIO 1
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THE GOOD LIAR

Senioren-tinder
vliegt uit de bocht 

Good Liar meteen. De film heeft
een kalmerende alledaagsheid
over zich, wat hand in hand gaat
met de Britse charme van de
Londense setting en acteurs He-
len Mirren en Ian McKellen. De
acteerveteranen vullen elkaar
goed aan: hun relatie op het
grote scherm voelt vaak even on-
gemakkelijk als aandoenlijk en er
is een zekere komedie in de ma-
nier waarop de senioren omgaan
met de ‘onwetende jeugd’ en re-
ferenties aan popcultuur of ge-
schiedenis.

De grootste kracht van deze
mysterieuze thriller zijn de ge-
welddadige bochten die het ver-
haal neemt. Zowel Betty als Roy
hebben heel wat lijken in de kast
en met elke onthulling escaleert
de situatie een beetje meer, met
bruut geweld en verrassende
plotwendingen als gevolg. Helaas
wordt The Good Liar almaar on-
stuimiger en vliegt hij een keer
te veel uit de bocht. Charmant
wordt saai en verrassend wordt
vergezocht. De intrigerende basis
waar de film mee startte, verliest
in de laatste akte alle geloofwaar-
digheid en stort hopeloos ineen.

The Good Liar begint als een
boeiende film, maar gaat klun-
gelig om met de kaarten die hij
toebedeeld krijgt. Topacteurs,
een sterke soundtrack en een fas-
cinerende plot hadden een ijzer-
sterke thriller op het scherm kun-
nen toveren. Nu moeten we het
doen met een slap kaartenhuis
en flauwe Tinder-referenties van
filmjournalisten. (Kl) 

Vanaf vandaag in de zalen.

Het zal je maar overkomen.
Jezelf op 70-jarige leeftijd
openstellen voor onlineda-
ting – ‘Even tinderen’, zoals
je millennialkleinzoon zou
zeggen – om dan lukraak op
een van de grootste oplich-
ters in het land te botsen.

We volgen Betty (Helen Mirren),
een weduwe met een klein for-
tuin, terwijl ze de wilde waters
van het wereldwijde web af-
schuimt naar gezelschap. Al snel
botst ze op een zekere Roy (Ian
McKellen). Charmante Roy blijkt
echter een berucht oplichter te
zijn met een voorliefde voor wan-
hopige weduwes met diepe zak-
ken. Maar niets is wat het lijkt.

Met behulp van een ietwat ou-
derwets doch sfeervolle opening
en een alweer sterke soundtrack
van filmcomponist Carter Bur-
well (Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri) intrigeert The

reCenSie

Betty (Helen Mirren) en 
roy (ian McKellen) in 
The Good Liar. © aP

HHH
FREUD

BookSpot
Literatuurprijs is
sponsor kwijt

Boekenwebwinkel Bookspot, de
opvolger van eCI, stopt met de
sponsoring van de Bookspot 
literatuurprijs. de prijs moet op
zoek naar een nieuwe spon-
sor. Jeroen Kans van de stich-
ting Jaarlijkse literatuurprijs be-
vestigt het bericht bij weblog
Tzum. “de stichting en Book-
spot hadden een contract van
vijf jaar en hebben besloten dit
niet te verlengen. de stichting is
bezig met een plan voor de
voortzetting van de prijs.” Het is
de zoveelste keer dat de prijs
van sponsor en naam moet
veranderen. de prijs ging eer-
der door het leven als de Gene-
rale Bank literatuurprijs en de
aKO literatuurprijs. (BelGa)  

Kanye West
werkt samen 
met Dr. Dre  

Kanye west werkt voor zijn vol-
gende album samen met de le-
gendarische producer dr. dre.
Het duo werkt momenteel aan
het tweede deel van Jesus Is
King, het album dat west een
aantal weken geleden op de we-
reld losliet. West maakte het
nieuws bekend door op insta-
gram een foto te posten van
zichzelf en Dr. Dre in de studio.
Hoewel west al meermaals zijn
bewondering uitsprak voor dr.
dre, is het de eerste keer dat ze
samenwerken. Kanye zit blijkbaar
in een creatieve periode, want
eerder deed hij zijn plannen voor
een opera uit de doeken. Ook liet
hij weten te werken aan een 
kerstalbum: Jesus is Born. (Pd)  

Recensie. Ivo van Hove en FC Bergman gaan op zoek naar psyche van Freud 

Groots verhaal maakt
nog geen groots theater 

Voor Freud ging de bejubelde theater maker
Ivo van Hove aan de slag met een scenario
van Jean-Paul Sartre en een cast waarin 
de beeldenstormers van FC Bergman mogen
schitteren. Maar in deze uiterst klassieke 
vertelling houdt Van Hove zijn medewerkers
misschien iets te strak in bedwang.   

EWOUD CEULEMANS

“Ik wil het mijn biografen niet te gemakkelijk ma-
ken”, zegt een jonge Sigmund Freud (Stef Aerts),
terwijl hij zijn dagboeken verbrandt. Een van die
biografen was de filosoof Sartre, die op vraag van
regisseur John Huston een scenario schreef voor
een langspeelfilm. Té lang: van de door Huston ge-
knipte versie liet Sartre zijn naam halen. FC Berg-

man bewerkte nu Sartres originele tekst voor het
nieuwe stuk van Ivo van Hove.

Freud werd aangekondigd als een samenwerking
tussen Van Hove en Bergman, maar in de praktijk
is het de directeur van Internationaal Theater Am-
sterdam die hier de touwtjes in handen heeft. De
nadruk op tekst en psychologie (nogal wiedes) leu-
nen dichter aan bij Van Hoves theatertaal dan bij
de vaak woordeloze beeldenstormen die FC Berg-
man op scène brengt. Aerts & co. – ook Marie Vinck
en ex-kernlid Matteo Simoni werkten mee – moeten
zich in Freud als makers inhouden, maar mogen
als acteurs schitteren.

HySterie en FruStrAtie 
Vooral Aerts maakt indruk. Zijn Freud is jong en
ambitieus, maar ook onzeker en gefrustreerd: die
tegenstelling is de motor voor de hele voorstelling.
Er wordt groot gespeeld – vaak schreeuwen de per-
sonages – maar Aerts komt ermee weg. Ook Hélène

ietwat klassieke inkleding met een brave vertelling
en je krijgt een theaterstuk dat te weinig verrast
om te beklijven. Dit is prachtig en vakkundig ge-
maakt teksttheater, maar bij momenten vraag je je
af of de meer radicale keuzes van FC Bergman deze
vertelling niet hadden kunnen opschudden.  

Pas wanneer Freud al voorbij de helft is, kiest
Van Hove ervoor om buiten die ietwat traditionele
lijntjes te kleuren. De rekwisieten worden opge-
ruimd, de scène wordt een grote, witte, lege ruimte.
Met daarin een kleine, zwarte kamer. Qua uitbeel-
ding van de menselijke psyche kan dat tellen. Het
is dan dat zowel het personage Freud als de voor-
stelling Freud onder je vel kruipen. Dankzij de brute
confrontaties met Cäcilie, die dan de kern van het
stuk uitmaken, is deze voorstelling meer dan een
gedramatiseerde geschiedenisles.  

Toch is de voorstelling niet zo gevaarlijk als haar
hoofdpersonage. In zijn tijd waren de ideeën van
Freud nog radicaal: zijn mentor Josef Breuer
(Steven Van Watermeulen) heeft het over een “dui-
velse methode”, terwijl een andere leermeester,
Theodor Meynert (Hans Kesting), het concept “hys-
terie” wegzet als “complete onzin”. Maar vandaag
zijn die ideeën dat allerminst, en door de voorzich-
tige stijl die Van Hove hier kiest, voelt Freud nu en
dan wat stoffig aan. Je kunt je niet anders dan af-
vragen of een grote FC Bergman-stempel dat stof
niet had kunnen wegblazen.

Tot 30 november in Toneelhuis, Antwerpen.   

Scène uit Freud, met Stef Aerts en Marie Vinck. © Jan VersweyVeld

De meer radicale 
keuzes van FC Bergman
hadden deze vertelling

misschien kunnen
opschudden

Devos, als de hysterische patiënte Cäcilie Körtner,
maakt indruk, in een rol die al snel plat of karika-
turaal had kunnen worden. Devos weet de angst
en wanhoop van Freuds voornaamste patiënte per-
fect geloofwaardig te maken.

In die zin is Freud gevonden vreten voor een
cast van topacteurs: dit is een Groots Verhaal met
Grootse Personages en Grootse Thema’s. Freuds
persoonlijke drang om uit te blinken en te vernieu-
wen krijgt een maatschappelijke grandeur als de
strijd tegen antisemitisme een van zijn grootste
drijfveren blijkt te zijn. Van Hove en Sartre willen
een persoonlijk verhaal vertellen in een historische
context. “Voor ik anderen kan genezen,” zegt
Freud, “moet ik eerst mezelf genezen.”

Van Hove kleedt het geheel filmisch in: tussenti-
tels maken de tijdssprongen verteerbaar, geprojec-
teerde beelden brengen het Wenen van het fin de
siècle tot leven. Het decor van Jan Versweyveld is
om in te kaderen: een grote, diepe artnouveau-
ruimte, waarin anatomische tekeningen, stijlvolle
zetels en een vierkante eettafel zowel een medisch
kabinet, een chique salon als een huiselijke eetka-
mer verbeelden. Maar combineer die stijlvolle en


