
DIFRET    Donderdag 19 november  17:45 & 20:15 

Publieksprijs Sundance Festival 2014 en Berlijn, Juryprijs Valenciennes, 

Amsterdam, e.v.a.  

 

Ethiopië 1996. Nadat de lessen op een 

plattelandsschooltje zijn afgelopen, wandelt de 14-

jarige Hirut naar huis. Onderweg wordt ze door een 

bende paardrijdende mannen ontvoerd en naar een 

afgelegen hut gebracht. Daar wordt ze door de leider 

van het stel verkracht. Als de mannen even niet 

opletten, neemt het meisje een wapen en probeert te 

ontsnappen. Bijna hebben  haar achtervolgers haar te 

pakken, maar dan richt ze het geweer en schiet ze 

haar ‘verloofde’ neer. In haar dorp is ontvoering 

binnen het huwelijk heel normaal. Meer nog, dit is zelfs 

een van de oudste tradities in Ethiopië. Door Hiruts 

koelbloedige optreden haalde dit ‘fait divers’ de 

wereldpers. 

Na dit heftige begin komt ‘Difret’ (= moed) geleidelijk tot rust. De zaak van Hirut 
wordt door twee rechtbanken beoordeeld: de gewone rechtbank in Addis Abeba 

en de volksraad van het dorpje. Ondersteuning krijgt ze van Meaza Ashenafi, een 

machtige en volhardende advocate van een vrouwencollectief. Meaza moet 
keuzes maken; ze wil haar baan niet verliezen maar als ze alles volgens het 

boekje doet, loopt ze het gevaar Hiruts leven niet te kunnen redden. Terwijl Hirut 

tijdelijk onderdak vindt in een weeshuis, verandert haar rechtszaak langzaam in 

een gevecht van modern tegen traditie.  
De Ethiopische regisseur Mehari zet in dit meer dan verdienstelijke debuut de 

tegenstellingen tussen man en vrouw, stad en platteland niet vet aan. 

Integendeel, ‘Difret’ is rijk aan details en genuanceerder dan verwacht. Terwijl de 
sympathie duidelijk bij de vrouwen ligt, worden de mannen nooit neergezet als 

halve criminelen maar eerder als aartsconservatieve macho’s.  

De piepjonge Tizita Hagere (Hirut) acteert zeer sterk. De wondermooie beelden 
van het Ethiopische platteland en het spannende en geloofwaardige verhaal 

maken van ‘Difret’ een niet te missen film, gecoproducet door Angelina Jolie. 

 

Hoopvol verhaal over de moed om eeuwenoude tradities te weerstaan 
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