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Oscar Beste Akteur 2002 & Golden Kinnaree Award 

op Bangkok International Film Festival 2003,  

'De stille Amerikaan' uit de titel is de Amerikaanse 

hulpverlener Alden Pyle (schitterend vertolkt door 

Michael Caine). In 1952 komt hij, op het hoogtepunt van 

Vietnamese onafhakelijkheidsoorlog tegen het Franse 

koloniale regime, aan in Saigon. Hij is bijzonder 

gedreven door zijn missie om de Vietnamese bevolking 

economisch te helpen. Het land leert hij kennen door zijn 

contacten met Thomas Fowler, correspondent voor The 

London Times. Al vlug merkt hij ook hoe de 

Amerikanen zich via de CIA op een arrogante manier 

mengen in de oorlog en allerlei terreurtechnieken 

inschakelen. De idealist Pyle wordt al vlug verdacht 

door zowel de Fransen als de Amerikanen. Bovendien 

geraakt de 'stille Amerikaan' verwikkeld in een 

passionele relatie met Phuong, de jonge Vietnamese 

maîtresse van de journalist Fowler… Deze schitterende 

verfilming van de gelijknamige roman van Graham 

Greene werd gerealiseerd door de Australiër Phillip 

Noyce (1950), die daarna uitpakte met het sterk 

geprezen Rabbit-Proof Fence. Ondanks het meeslepende 

verhaal bevat de film een onverholen kritiek op de wijze 

van hoe een oud koloniaal regime vervangen wordt door 

nieuwe machten, die dezelfde onderdrukking inhouden. 

Noyce heeft Graham Greene's schitterend roman, die 

bovendien een voorspelling was van het Amerikaanse 

fiasco, getrouw maar flamboyanter verfilmd. Het gevolg 

was dat de Amerikaanse producenten na 11 september 

2001 de film aanvankelijk niet wensten uit te brengen. 

De release in België valt nu samen met wat zich in Irak 

afspeelt, wat de film actueler dan ooit maakt. Voor zijn 

schitterende prestatie werd Michael Caine dit jaar 

genomineerd voor de Oscar 2003.  
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officiële site: http://www.miramax.com/quietamerican/index.html  

Sitelink: http://us.imdb.com/Title?0258068 
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