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DFWFCA, NBR , SFFCC, FFCC en Sattelite Award 

2007 en nog 4 andere en 12 nominaties 

The Assassination of Jesse James, een visuele parel, 

breekt met hedendaagse commerciële geplogenheden 

en knoopt aan bij films uit de jaren zeventig, zoals Pat 

Garret and Billy the Kid, Mc Cabe and Mrs. Miller, The 

Outlaw Josey Wales en The Long Riders. De film toont 

hoe de kruisbestuiving werkt tussen werkelijkheid en 

legende. Dat de naam van Robert Ford ook in de titel 

figureert, is volkomen terecht: deze western gaat 

evengoed over hem als over de beroemde outlaw. De 

Australische regisseur Andrew Dominik focust niet op 

de gewelddadige esbattementen van James en zijn 

posse, maar op zijn paranoïde, ietwat perverse relatie 

met zijn handlanger en uiteindelijk beul. James wordt 

geportretteerd als een cynische, levensmoede 

opportunist, wiens reputatie door sensationele 

krantenartikels en zgn. “five cent novels” omhoog is 

gestuwd. Het is door die pulplectuur dat de jonge 

Robert Ford absoluut wil opgenomen worden in de 

gang van Jesse James. Als de film anno 1881 begint, 

heeft de bende zijn beste tijd gehad en begint de dan 

34-jarige Jesse tekenen te vertonen van een burn-out. 

De regisseur is grandioos in de wijze waarop hij 

spanning en dramatiek weet te puren uit de epische 

panorama’s en de claustrofobische interieurs. Ook de 

majestueuze composities van cameratovenaar Roger 

Deakins en de spaarzame countryblues van Warren 

Ellis en Nick Cave getuigen van het nodige 

meesterschap. Brad Pitt zet een enigmatische Jesse 

James neer; Casey Affleck benadrukt de contradicties 

van Ford die eerst op naïeve wijze zijn idool stalkt en 

later inwendig verscheurd raakt, wanneer hij dichter bij 

zijn gedoemd slachtoffer komt. Een magistraal poëtisch 

epos !  
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