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MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

Wraak van een dame
Een onafhankelijke weduwe verliest haar
hart aan een flierefluiter en probeert zich
te wreken in dit charmante, maar iets te
keurige Franse kostuumdrama.

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

Eerst de pluspunten: met Mademoiselle de
Joncquières is niets mis. Regisseur Emmanuel
Mouret baseerde zijn script op een vertelling
uit de roman Jacques le fataliste van de Franse
radicale Verlichtingsfilosoof Denis Diderot
uit 1784 en destilleerde ruim anderhalf uur
tinkelende, psychologisch fijnzinnige dialogen – precies wat je hoopt bij een Franse film
die zich afspeelt in de achttiende eeuw. Actrice Cécile de France is als Madame de La
Pommeraye veruit het meest aan het woord,
en verstaat de kunst van het geraffineerd
veinzen en verhullen.
De jonge weduwe Madame de La Pommeraye voelt er niets voor zich opnieuw aan een
man te binden; ze herschikt eindeloos bloemen in vazen op haar landgoed en vindt het
wel best zo. Als de Marquis des Arcis op bezoek komt en zijn vertrek steeds uitstelt, valt

ze langzaam maar zeker voor zijn charmes,
ondanks herhaalde waarschuwingen over
zijn reputatie als rokkenjager. Acteur
Edouard Baer maakt van de markies meer
een verstrooid ei dan een gevaarlijke jager en
hun band doet daardoor eerder vriendschappelijk aan dan gepassioneerd, maar
toch is Madame gebroken als zijn affectie
bekoelt. Ze verzint een ingewikkelde vorm
van sociale wraak: met inzet van een aan lagerwal geraakte moeder en haar mooie
dochter, de jongedame uit de titel, zal ze de
markies zonder dat hij het weet laten trouwen met een hoertje.
De feministisch bedoelde statements van
Madame de La Pommeraye – ze beschouwt
haar revanche als een daad ten gunste van
álle vrouwen – zijn prominent in het script
verwerkt, maar worden tenietgedaan door de
ontknoping. Zonder te veel te verklappen: de
markies bevrijdt zichzelf van de angst voor
een schandaal en eindigt met een kans op
geluk, Madame blijft alleen achter. Zelfs in
bijzijn van haar beste vriendin verstijft ze nu
in een alles verhullende glimlach, haar hart
voor eeuwig op slot.
Hoe komt het dat Mademoiselle de Joncquières wel amuseert, maar niet ontroert?
Waarschijnlijk ligt de reden deels buiten de
film zelf; wie genoten heeft van het in hetzelfde jaar vervaardigde The Favourite van
Yorgos Lanthimos, is niet meer zo vatbaar
voor het historisch escapisme dat kostuumfilms vanouds plegen te bieden. In The Favourite bleken de bewoners van kastelen ook
maar gewoon mensen, in vaal daglicht worstelend met lastige lichamen en barse humeuren. Daarbij vergeleken is Mademoiselle
de Joncquières een stap terug – zo waren we
het immers gewend, de rozige gloed en perfecte kapsels, de in piep-hapjes genuttigde,
fotogenieke feestmalen. Een tijd waarin zelfs
bordelen eruitzagen als vriendelijke herbergen.
SANDRA HEERMA VAN VOSS
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JOHN WICK 3: PARABELLUM
Chad Stahelski | Ooit was Chad Stahelski de
stuntman die de rol van acteur Keanu Reeves
overnam voor de krankzinnige stunts in The
Matrix (1999). Inmiddels is hij de regisseur die
Reeves alweer voor de derde keer genadeloos
door de mangel haalt in diens rol als John Wick,
huurmoordenaar tegen wil en dank. Reeves
heeft al gehint dat dit derde deel wel eens het
laatste kan zijn.
TE ZIEN VANAF 16 MEI

JOHN WICK 3

THE HUSTLE
Chris Addison | De Britse acteur en komiek
Chris Addison werkte zich in zijn thuisland op
tot scenarist en regisseur voor de vlijmscherpe
politieke komedieseries van Armando Iannucci,
waarin hij regelmatig ook rollen speelde. In het
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Tragikomische weduwe
Was Julie Bertuccelli’s ontroerende speelfilmdebuut Depuis qu’Otar est parti... een
toevalstreffer? Het begint erop te lijken,
want na The Tree komt ook haar derde film
Claire Darling niet van de grond. Maar gelukkig is er Catherine Deneuve.
De Franse regisseur Julie Bertuccelli won met
Depuis qu’Otar est parti... de César, het
Franse Gouden Kalf, voor beste debuutfilm,
maar heeft dat succes tot nu toe niet kunnen
evenaren. Dat debuut vertelt een ontroerend
verhaal over een oude vrouw in Tbilisi, wier
zoon als gastarbeider in Frankrijk verongelukt. Dat haar drie dochters het haar niet
durven te vertellen, leidt tot een reeks emotionerende tragikomische gebeurtenissen.
De dood speelt ook een rol in haar tweede
film The Tree (2010), waarin een meisje na de
dood van haar vader in een vijgenboom klimt
en er niet meer uit wil, omdat ze denkt dat
zijn geest er woont. Doordat het drama niet
kon kiezen tussen realisme en sprookjesachtige fantasie viel het tussen wal en schip.
Dat is ook het geval met de romanverfilming Claire Darling. Het gegeven oogt veelbelovend: een oude weduwe (Catherine Deneuve) wordt ’s ochtends wakker in haar
grote, vervallen huis met de gedachte dat haar
laatste dag is aangebroken. Om met een
schone lei de wereld te verlaten, zet deze
Claire alle prachtige oude spullen uit haar huis
– schilderijen, oude muziekspeelpoppen, antieke meubels – voor een habbekrats te koop
op het dorpspleintje voor haar oude villa.

THE HUSTLE

Haar dochter Marie (Chiara Mastroianni, ook
in werkelijkheid de dochter van Deneuve)
schrikt zich lam als zij van een vriendin hoort
wat haar moeder aan het uitspoken is. Ze gaat
snel naar haar toe om een einde te maken aan
de uitdragerij. Dat valt niet mee, want moeder
en dochter hebben elkaar twintig jaar niet gezien. Gaandeweg onthult de film wat de oorzaak is van de kloof tussen hen.
Claire Darling lijkt aan te sturen op een
realistisch drama over dementie en (traumatische) gezinsherinneringen, maar de film
zoekt het ook, zoals eerder The Tree, in een
raadselachtige bovennatuurlijke werkelijkheid. De twee benaderingen versterken elkaar niet, maar tasten elkaar aan. De kijker
heeft het gevoel dat hij verschillende films
ziet. Ook vliegt het drama uit de bocht met
bizarre, ongeloofwaardige scènes, zoals een
duiveluitdrijving, waarbij Johan Leysen als
priester uitstraalt dat hij ook niet snapt in
welke film hij is beland. Maar, gelukkig:
‘We’ll always have Deneuve.’ De 75-jarige
actrice maakt elk personage interessant. Ook
in Claire Darling imponeert het vanzelfsprekende gemak waarmee ze de weduwe, die uiteraard rookt – Deneuve en sigaretten zijn
onafscheidelijk – tragikomische allure geeft.
JOS VAN DER BURG
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kielzog van Iannucci kwam hij naar Amerika
voor de serie Veep. Nu krijgt hij zijn kans voor
een bioscoopfilm, met Anne Hathaway en Rebel
Wilson als twee oplichters die besluiten alle
mannen die hen hebben belazerd, lik op stuk te
geven.
TE ZIEN VANAF 16 MEI

THE SUN IS ALSO A STAR
Ry Russo-Young | Tienerromance gebaseerd
op de gelijknamige bestseller van Nicola Yoon.
De jonge Natasha en Daniel vallen als een blok
voor elkaar, maar het lot dat het rationele
meisje en de romantische jongen bij elkaar
bracht, zit ook in de weg: Natasha en haar
familie staan op het punt het land uitgezet te
worden.
TE ZIEN VANAF 16 MEI

