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Film
Arme Joe

MEER FILMS?
Op 

humo.be/film 
vindt u het 
uitgebreide 
archief aan 

filmreviews.

JOE 
Van David Gordon Green, met  
Nicolas Cage, Tye Sheridan,  
Gary Poulter en Heather Kafka
Grauw drama waarin Nicolas Cage van het 
scherm wordt gespeeld door een dakloze.
★★½
De laatste maanden is het boeiend om te 
zien hoe de hegemonie van de superhel-
den in Hollywood af en toe wordt door-
broken door minder voor de hand liggende 
filmpersonages: drifters, scharrelaars, mis-
deelden, drop-outs. Mud uit ‘Mud’, Woody 
uit ‘Nebraska’, Russell uit ‘Out of the 
Furnace’, Joe uit ‘Joe’: het zijn één 
voor één droeve zielen die verloren 
lopen in Amerika – een reus die, 
als we bovengenoemde films mo-
gen geloven, languit op het canvas 
ligt. ‘Joe’ speelt zich ergens in Texas 
af, in een verpauperde streek waar 
mensen op elkaar schieten zonder 
te weten waar de ruzie eigenlijk om 
draait, en waar oude wonden even gemak-
kelijk worden opengescheurd als bierblik-
jes. In dit uitzichtloze landschap woont Joe 
(Nicolas Cage), een ex-bajesklant die voor 
rekening van een houtverwerkingsbedrijf 
perfect gezonde bomen doodt door gif in 
de stammen te spuiten: in Texas is het een 

job als een ander. Zo af en toe laat hij zich 
bedienen in een triest bordeel of staat hij 
bij vrienden in de living met een sigaret tus-
sen de lippen een ree te villen. Voor de rest 
doet hij heel hard zijn best om de kurk op zijn 
driftbuien te houden – druk op het verkeerde 
knopje en hij ontploft. De ontmoeting met 
Gary (Tye Sheridan uit ‘Mud’), een vijftien-
jarige jongen die op zoek is naar een baantje  
en naar een manier om zich los te maken 
van zijn drankzuchtige pa, zorgt in Joe’s hart 
voor een tijdelijke dooi: zo krijgt Gary van Joe 
te horen hoe hij een coole blik moet opzetten 

(de truc is: glimlachen door je ge-
kwelde grimas heen) en hoe hoeren 
geil worden van het geluid van een 
klikkende aansteker. Een levensles 
om in te lijsten. De vraag is: zal Joe, 
fucked up als hij is, écht in de bres 
springen voor de jongen? Net zo-
als in ‘Mud’ en ‘Out of the Furnace’ 
vormt de goed getroffen couleur lo-
cale de grootste troef van de film: 

Joe heet u welkom in een beklemmend sou     
thern gothic-universum waar de sheriffs al-
tijd Earl heten, waar de omgangsvormen ru-
wer zijn dan in de Oostendse Langestraat, 
en waar het humaner zou zijn om de baasjes 
uit hun lijden te verlossen dan hun pitbulls. 
Cage, eindelijk nog eens in vorm, maakt even 

organisch deel uit van dit droeve landschap 
als de roestige pick-uptruck waarin hij rijdt, 
maar u zal het meest onder de indruk komen 
van de donkerte in het karakter van de man 
die de vader van Gary speelt, Gary Poulter 
– in het echte leven een aan schizofrenie lij-
dende armoedzaaier die door de casting di
rector van ‘Joe’ letterlijk van de straat werd 
opgeraapt en enkele maanden na de opna-
men dood werd teruggevonden in een vij-
ver in Austin. Het verschil: terwijl Cage staat 
te acteren, staat die arme Poulter gewoon 
zichzelf te wezen. Jammer wel van die over-
bodige slowmotionscènes, en vooral van die 
voorspelbare ontknoping: we snappen wel 
dat de personages vroeg of laat in de onver-
mijdelijke catharsis moeten sukkelen, maar 
moest dat nu echt weer zó?  
 Regisseur David Gordon Green nu uitroe-
pen tot de Amerikaanse evenknie van de ge-
broeders Dardenne, zoals sommige Ameri-
kaanse recensenten naar aanleiding van ‘Joe’ 
hebben gedaan, is er natuurlijk zwaar over, 
maar het is een feit dat de cineast na het 
mooie ‘Prince Avalanche’ van enkele maan-
den geleden opnieuw een stap zet in de rich-
ting van de grote Amerikaanse film die hij in 
zich heeft. En nu gaan wij het eens zelf pro-
beren: glimlachen door onze gekwelde gri-
mas heen.

David Gordon Green is nog niet meteen de evenknie van de gebroeders Dardenne, maar 
de cineast zet opnieuw een stap in de richting van de grote Amerikaanse film die hij in 
zich heeft. 
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NIGHT MOVES
Van Kelly Reichardt, met  
Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, 
Peter Sarsgaard en Logan Miller
Boeiende ecothriller, maar niet Reichardts 
beste.
★★½
De Amerikaanse cineaste Kelly Reichardt 
heeft ons de voorbije jaren drie meester-
werkjes op rij geschonken: ‘Old Joy’, ‘Wendy 
and Lucy’ en ‘Meek’s Cutoff’ – films als bor-
relende heetwaterbaden. Met ‘Night Moves’ 
schurkt Reichardt zich wat dichter tegen de 
mainstream aan: ’t is een (voor haar doen) 
vrij conventionele thriller over enkele fanatie-
ke milieuactivisten – lui die vogelnestjes op-
rapen en wielewalen herkennen aan hun ge-
fluit – die hun steentje willen bijdragen door 
een dam op te blazen. Trefzeker registreert 
de cineaste de planning (de suspense als een 
verrassend goeie Dakota Fanning 500 kilo 
natrium nitraat bevattende meststof probeert 
in te slaan!), de aanslag én de duistere nasleep. 
Reichardt heeft met ‘Night Moves’ duidelijk 
aan maturiteit gewonnen, maar ze lijkt ook 
iets te zijn kwijtgeraakt – haar melancholische 
stem, haar poëtische touch. Is dat nu een stap 
vooruit of achteruit? Dat is nog maar de vraag.

chologisch trauma: ‘Als we haar zover kunnen 
krijgen dat ze de negatieve energie omzet in 
kinetische energie, dan kunnen we die energie 
verwijderen, net zoals een tumor!’ Hmm, dat 
father Merrin daar indertijd niet is opgekomen! 
Het aantal goedkope boe!-effecten valt niet te 
tellen, maar een charmant pluspunt is wel dat 
de makers een lekker ouderwetse seance in de 
plot hebben verwerkt – ‘Eén klopje betekent 
ja, twee klopjes betekent neen!’ Hebben wij 
ons af en toe een hoedje geschrokken? Klop. 
Is ‘The Quiet Ones’ goeie horror? Klop. Klop.

THE QUIET ONES
Van John Pogue, met Jared Harris, 
Sam Claflin, Erin Richards, Olivia 
Cooke en Rory Fleck-Byrne
Oersaaie Britse horror van de makers van 
‘The Woman in Black’.
★★
Twee jaar na ‘The Woman in Black’ smijt de 
door John de Mol gereanimeerde Britse  Ham-
merstudio een nieuwe sof in de zalen: ‘The 
Quiet Ones’, de zoveelste ongeïnspireerde va-
riant op ‘The Exorcist’. Weer zien we hoe een 
aantrekkelijk meisje in een afgelegen landhuis 
wordt vastgezet en vastgebonden, weer zien 
we hoe ze in een afgrijselijke demon transfor-
meert en weer zien we hoe er op het meest 
onverwachte moment een slijmerige brok ec-
toplasma uit haar keelgat tevoorschijn schiet 
– ach, dat laatste overkomt ons ook weleens 
na een bezoekje aan de pitabar. De hoofdfi-
guur is een fanatieke Oxford- professor (Jared 
Harris houdt zich nog staande) die tracht te 
bewijzen dat al die paranormale viezigheden 
eigenlijk de manifestatie vormen van een psy-

DE TICKET TOP 10
 1  The Amazing Spider-Man 2 (-)
 2  Rio 2 (1)
 3  Noah (2)
 4  Need for Speed (-)
 5  Captain America:  
  the Winter Soldier (3)
 6  Tinkerbell en de piraten (4)
 7  K3 Dierenhotel (5)
 8  The Lego Movie (7)
 9  Flying home (6) 
 10 The Grand Budapest Hotel (10)

(De hitparade van de populairste films is 
gebaseerd op gegevens van de UGC Cinemas  
& Kinepolis.)

TOPPERS
★★★★

Snowpiercer
Nebraska 
Inside Llewyn Davis
Gravity

★★★½
The Grand Budapest Hotel
Nymphomaniac Volume 2
12 Years a Slave
The Selfish Giant
The Wolf of  Wall Street
Nymphomaniac Volume 1
Like Father, Like Son

★★★

Dom Hemingway 
Sacro GRA  
Noah
Eastern Boys 
The Missing Picture 
Flying Home 
Her
Twenty Feet from Stardom
300: Rise of an Empire
Viva la libertà
Non-Stop
The Lego Movie
Only Lovers Left Alive 
An Episode in the Life  
    of an Iron Picker
Le chantier des gosses
Dallas Buyers Club
Out of the Furnace
Child’s Pose
Jack Ryan: Shadow Recruit

BOOSTER
Van Daniel Lambo, met Maurits  
De Baets, Anna Franziska Jaeger,  
Aäron Roggeman, Joke Devynck  
en Jurgen Delnaet
Aardige Vlaamse jeugdfilm.
★★½

Het jonge volk mag zich reppen naar ‘Booster’, 
een door een coole grootstadsvibe en goud-
eerlijke sentimenten aangedreven jeugdfilm 
over enkele jongeren die al zoevend door 
Brussel – de ene op een skateboard, de andere 
op een opgefokt brommertje – hun proble-
men trachten te vergeten. De leefwereld van 
die jongeren lijkt vooral te bestaan uit oortjes, 
iPhones en Skype, maar het doet ons, opa’s, 
deugd om te zien dat ze anno 2014 stiekem 
nog steeds van die eigenhandig geschreven 
romantische briefjes aan elkaar doorgeven in 
de klas (‘Gaan we straks samen naar huis?’). 
De jonkies houden zich flink staande naast rijp 
volk als Jurgen Delnaet en Joke Devynck, 
maar de iets te frenetieke montage in som-
mige scènes was ons een doorn in het oog: het 
is toch niet omdat je iets voor het jonge volk 
maakt, dat je film per se even flitsend moet 
zijn als een videoclip. Zei opa.
Erik Stockman


