
A Hidden Life 
 
Het is een mooie film. Veel meer chronologisch en verhalend dan Tree of Life. De karakters veranderen 
niet veel, maar er is wel duidelijk verschil tussen wanneer er op personages wordt ingezoomed en 
wanneer ze 'anoniem' blijven, een deel van de menigte.  
Het geeft een worsteling weer die niet op lijkt te kunnen worden gelost. Een worsteling tussen 
gehoorzaam zijn en het juiste kiezen, tussen liefde voor het gezin en tussen persoonlijke intuitie. Ook 
een worsteling met God komt duidelijk naar voren, vanuit de twee hoofdpersonages het meest. Daarin 
wordt gesproken van een vast geloof, maar tegelijkertijd is de twijfeling die het opwekt, voelbaar.  
Ook de vluchtigheid en speelsheid van kinderen komt terug, net als bij Tree of Life. En hoe mensen in 
de manier waarop ze bewegen passie voor elkaar laten zien. Daar staat tegenover hard werken (op de 
boerderij), maar niet in een negatief licht. De zachtheid en hulpvaardigheid van mensen wordt vaak 
duidelijk door een gebaar of een aanraking of een glimlach, woorden zijn niet het belangrijkst in de 
film.  
Misschien dat de woorden die er worden gesproken, daarom juist belangrijker worden. Maar daarbij 
is de manier waarop er wordt gesproken, nog belangrijker dan de betekenis van de woorden zelf. Dat 
is denk ik een van de dingen die ik zo goed vind aan Malicks films, het is erg lichamelijk in de zin van 
emoties tonen. Heel het lichaam wordt betrokken.  
Wat ik ook goed vind, is hoe het soms bijna een documentaire lijkt te zijn van waar mensen mee bezig 
zijn. Je kan zien dat ze niet zijn gevraagd iets op een bepaalde manier een keer uit te voeren, maar dat 
ze hun ding doen op hun eigen manier, alsof ze dat al jaren doen. Ik twijfel ook heel erg of sommige 
mensen niet echt boeren zijn in Oostenrijk. Ik zou het vrouwelijke hoofdpersonage niet snel in een 
andere (eigentijdse) situatie voor kunnen stellen. Ook mooi is hoe een onderwerp dat al zo vaak is 
gevisualiseerd en verfilmd, nu op een heel andere manier is laten zien. Het is nog steeds - net als De 
Boom van Leven - een trage film, met veel shots van weidse landschappen en het volgen van 
bewegingen van de personages, zonder veel cliffhangers of dingen die het plotseling spannend maken. 
Maar hoe het uiteindelijk telkens kan wisselen van omgeving (de vrouw in het vrije weidse landschap 
en de man in de kille gevangenis) brengt het ook afwiseling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Reader 
 
Ik keek een poosje terug de film The Reader en het bleek een andere film te zijn dan ik van tevoren 
had gedacht. Ik had van tevoren gedacht dat het voornamelijk zou gaan over een stel, waarvan de man 
veel las. Zoveel dat hij geen aandacht meer zou hebben voor de vrouw waar hij mee was. Bijvoorbeeld 
in bed. De film ging – zoals gezegd – heel anders. De man was in werkelijkheid een jongen en de vrouw 
was in werkelijkheid ook een vrouw, maar dan ongeveer veertig jaar oud. Meer dan het dubbele van 
de man in ons verhaal.  
In werkelijkheid weet ik niet zeker of ze ‘samen’ waren. Ze waren fysiek wel samen, vaak. Vanaf het 
moment dat zij hem hielp thuis te komen, ontmoetten ze regelmatig. En die ontmoetingen gingen 
voornamelijk over seks. Maar op gegeven moment gaan ze ook over iets anders, over lezen. Hier wordt 
het verschil in levensfase erg duidelijk. De jongen gaat naar school en leert een hoop en leest een hoop, 
terwijl de vrouw dat niet doet. Zij werkt. Toch is ze wel degelijk geïntereseerd in lezen en boeken en 
verhalen. En vooral in hoe ze door anderen worden verteld. Het leek op gegeven moment bijna alsof 
ze de jongen misbruikte, omdat hij haar verhalen voorlas. En niet voor de seks, die zij duidelijk 
initieerde.  
Wat de film goed doet, is geen duidelijk oordeel maken over de relatie die ze hebben. Het verschil in 
leeftijd en (daardoor) macht zal door veel kijkers worden gezien als iets wat niet goed is. En een enkel 
moment wordt onze twijfelende en misschien wel afkeurende blik ook laten zien in de vorm van een 
serveerster die de jongen ziet als zoon en de vrouw als moeder en dat ook uitspreekt. Als hij haar 
daarna kust, zegt de blik van de serveerster boekdelen. Maar daarbuiten wordt vooral ook het plezier 
en – voor de jongen – de spannende nieuwheid van hun relatie duidelijk. Het lijkt allemaal te kloppen 
en goed te zijn. Ik kan het me niet goed herinnneren, maar ik denk dat er ook positieve muziek was die 
daar invulling aan geeft.  
De film is bekeken vanuit de blik van de jongen. Die is open en enthousiast, een ‘normale’ tiener. De 
vrouw lijkt wat norser, moeilijker benaderbaar. De manier waarop ze handelt, is bijna streng. Praktisch 
en functioneel schrobt ze haar eigen lichaam en die van hem. Ik denk dat de jongen zelf ook aanvoelt 
dat dit niet hoort. Want hij vertelt geen van zijn vrienden over waar hij de hele tijd naartoe moet en 
ook niet zijn ouders of broers en zussen. Dat houdt hij een zomer vol, wat mij persoonlijk een beetje 
onwaarschijnlijk lijkt. Toch is hij bevangen door deze afstandelijk ogende vrouw. Hij zegt dat hij van 
haar houdt en hij komt telkens weer terug. Behalve als zij weg gaat, dan kan hij niet naar haar terug.  
 
Op dit punt dacht ik dat de film bijna afgelopen was, maar hier begint – wat je zou kunnen noemen – 
het tweede deel. Daarin is er een beetje tijd verstreken, maar niet heel veel. De jongen is uit huis en 
komt dan achter een ander deel van de vrouw die hij een zomer heeft ontmoet en gekend. Een deel 
die te maken heeft met de tweede wereldoorlog. Met kampen en bewakers daarvan, waar zij er een 
van was. De norsheid en functionaliteit wordt hier uitgelegd voor de kijker.  
Hij wil advocaat worden en komt met zijn klas bij een rechtszaak, haar rechtszaak. In dit deel wordt de 
jongen – evenals de kijker – bevraagd over goed en kwaad. Over normen en waarden, die voor deze 
oorlog natuurlijk absurd zijn overschreden, maar waar je ook wat dieper op in kunt gaan. We zien een 
jongen die op onderzoek gaat naar wat er met hem precies is gebeurd. Was hij misschien (evenals de 
andere jongeren die ze heeft verleid en gevraagd haar voor te lezen) op een manier een van die 
gevangenen? Dan was hij dat wel zonder dat hij het zelf doorhad.  
Heel dit deel door verwachtte ik elk moment dat hij toch nog openbaar zou maken dat hij haar kende, 
of had gekend. Telkens lijkt hij te kunnen opstaan en als een held haar leven te redden in de rechtszaak. 
Hij kan namelijk vertellen dat ze analfabeet is, terwijl ze ervan wordt beschuldigd een belangrijke – 
maar dodelijke – brief te hebben geschreven. Maar hij doet het niet. De reden daarvoor wordt niet 
duidelijk benoemd, maar heeft ongetwijfeld te maken met het gevoel te zijn gebruikt. Of misschien is 
hij nog steeds boos op haar, van hoe ze opeens is weg gegaan.  
Op gegeven moment, als het vonnis is gesteld, kijkt ze hem aan, vanaf beneden naar boven. Misschien 
wel omgekeerd, zoals hij eerst naar haar opkeek. Het had me beter geleken als dit deel minder duidelijk 
was geweest. Dat ik me af kon vragen of ze wel keek, of niet. Het lijkt namelijk onwaarschijnlijk dat zij 



wist dat hij daar was. Maar op hetzelfde moment weet de kijker zo weinig over haar echte, misschien 
verscholen persoonlijkheid, dat het weer wel mogelijk is.  
Dit deel van de film staat vooral voor een zoektocht, naar wat de jongen wil en wie hij wil zijn. Maar 
ook voor hoe zijn relatie met de vrouw zijn verdere leven beïnvloedt. Hoe hij niet wil blijven slapen bij 
een meisje en hoe hij anders kijkt naar de rechtspraak van een bewaker van de nazi’s. 
 
Het derde deel van de film komt ook af en toe tijdens de voorgaande twee delen naar boven. De film 
begint geloof ik zelfs met beelden van de man. De jongen is een man geworden. En de vrouw heeft 
grijze haren. Ik kan me niet goed meer herinneren hoe hij weer in contact is gekomen met haar. Maar 
hij is weer met haar in contact gekomen. Aarzelend eerst, maar op gegeven moment vol overtuiging 
en zelfverzekerheid stuurt hij haar berichten. Maar geen brieven op papier. Wel op casettes, in de 
vorm van geluid. Net als vroeger, leest hij boeken voor haar voor. Misschien voelt hij zich schuldig 
tegenover haar, omdat hij niets heeft gezegd en haar nooit is komen opzoeken. Of misschien wil hij 
ook gewoon iets aan handen hebben, nu het uit is tussen zijn vrouw en hem. Is dat een oorzaak van 
zijn vroegere relatie met de vrouw die nu in de gevangenis zit? Zij lijkt het niet erg te vinden dat ze 
daar is. Misschien door de tijd die is verstreken, misschien door hoe ze wordt behandeld en door haar 
eigen plekje dat ze heeft op haar kamer. Het zou bijna huiselijk kunnen worden genoemd. Knipsels en 
spulletjes hangen en staan overal, bijna alsof een kind het heeft ingericht. Die inrichting verandert 
tijdens het laatste deel van deze film. Ze leert namelijk te lezen en daarmee ook te schrijven. Door hoe 
hij de boeken voorleest en de woorden uitspreekt, die ze leent van de bibliotheek van de gevangenis. 
Die blijkt toevallig de boeken te hebben die ze zoekt, wat me een beetje onwaarschijnlijk lijkt. Het zijn 
boeken waar ik nog nooit van heb gehoord. Maar goed. Ze leert zo lezen en schrijven, iets wat enorm 
lang zal hebben geduurd met haar leeftijd. En met haar manier van doen, die strak en streng is, niet 
heel avontuurlijk.  
Op die manier geeft hij haar alsnog een heel groot cadeau. Maar als ze hem wil bedanken en wil 
verzoenen, wil hij haar niet helpen. 


