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Un conte de Noël
Beste mensen,
Het is 5 december als ik dit schrijf. U begrijpt dat dit geen moment is voor
een lange nieuwsbrief. Daarom nemen wij voor u de recensie van Jan Pieter
Ekker over vanaf cinema.nl. Hij schrijft over onze decemberfilm met de voor
deze maand passende titel Un conte de Noël (Een kerstverhaal) van Arnaud
Desplechin (2008) het volgende.
‘Dit is de vrouw van Abel’, zegt Henri Vuillard tegen zijn nieuwste scharrel als ze in het
enorme landhuis van zijn ouders worden binnengelaten. ‘Hij noemt me nooit moeder’, legt
zijn moeder uit aan de vriendin. ‘Welkom. Ik ken jou helemaal niet.’ ‘Ik jou ook niet’,
antwoordt de mooie jonge vrouw ad rem. ‘Ik ben degene met kanker’, zegt moeder. ‘Dat
weet ik wel’, zegt de vriendin.
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Vijf jaar is de middelste zoon niet in zijn ouderlijk huis geweest. Hij was verbannen. Omdat
zijn oudere zus Elizabeth dat in een contract heeft laten vastleggen toen zij al zijn schulden
afloste, omdat het er even op leek dat hun vader anders het huis zou moeten verkopen. Nu,
in de donkere dagen voor kerst, heeft Henri besloten het verbod te negeren, daartoe
uitgenodigd door de puberzoon van Elizabeth.
Un conte de Noël is een familiekroniek in de traditie van Thomas Vinterbergs Festen en
Familie van Willem van de Sande Bakhuyzen. Met zichtbaar genoegen toont de Franse
regisseur Arnaud Desplechin wat bloedbanden zoal vermogen.
Mater familias Junon Vuillard (een prachtige rol van Catherine Deneuve), die zich gedraagt
alsof ze altijd 16 is gebleven en al die kinderen niet van haar zijn, is terminaal ziek. Ze lijdt aan
dezelfde vorm van kanker waaraan haar eerstgeborene op 6-jarige leeftijd is gestorven. In
een poging haar oogappel te redden, werd Henri destijds verwekt. Zijn beenmerg bleek
echter ongeschikt; eigenlijk was hij dus vanaf zijn geboorte van nul en generlei waarde, en
Junon heeft nooit nagelaten hem dat in te prenten. Haar veel oudere en zachtmoediger man
Abel (Jean-Paul Roussillon) probeert zo goed en zo kwaad als het gaat de boel bij elkaar te
houden.
Desplechin, zelf een kind uit een vergelijkbare, welgestelde, uit intellectuelen en kunstenaars
bestaande familie uit Roubaix, neemt ruim de tijd voor zijn prettig breed meanderende
kerstverhaal. In twee uur en twintig minuten, onderverdeeld in hoofdstukken met titels die
aangeven dat het perspectief telkens weer verandert, krijgen niet alleen beide ouders alle
ruimte, maar ook hun overleden oogappel, de drie nog levende kinderen, de geliefden en
vrienden van de kinderen, en de kinderen van de kinderen.
Zo zit de film vol met op het eerste gezicht overbodige terzijdes. De stijl is rommelig; het
camerawerk en de montage zijn dan weer uit de losse pols, dan weer strak. Een brief van
Henri aan Elizabeth wordt rechtstreeks in de camera voorgelezen; als Henri in het ziekenhuis
is voor onderzoek wordt het verhaal opeens in split screen verteld. Er worden vernietigende
tafelredes afgestoken en er vallen rake klappen. En toch gaat de kijker langzaam maar zeker
van iedereen houden – óók van de manipulatieve Junon, ook van de zich genegeerd
voelende, rancuneuze Elizabeth, en zelfs ook van de alcoholische, cynische, voor niets
deugende Henri.
Alleen Mathieu Amalric (ook te zien geweest als de schurk in de laatste James Bond) in de rol
van Henri is al een bezoek aan de bioscoop waard. Maar er is meer, omdat er voor iedereen
wel iets te herkennen valt in het getob, gejengel en geploeter. Un conte de Noël is een
diepgravende, even tragikomische als genadeloze karakterstudie van een disfunctionele
familie.

We vertonen Un conte de Noël op woensdag 15 december 2010 om 20.00
uur in De Binder te Leersum. De zaal is open om 19.30 uur. Prijs € 6.
Voorverkoop in de bibliotheken van Amerongen en Leersum. Reserveren
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kan via tel.nr. 0343-450261 of 0343-451274 of via
filmhuis.amerongen@skiam.nl (dus niet via de reply-knop).
Met vriendelijke decembergroet namens het Filmhuis,
Theo Witkamp

P.S. In het nieuwe jaar is onze eerste film op 12 januari Stellet Licht van
Carlos Reygadas uit 2007, te zien in Den Rooden Leeuw.
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