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De Amerikaanse regisseur James Gray (1969) 
debuteerde in 1994 met het beklemmende Little 
Odessa, waarmee hij meteen de Zilveren Leeuw 
won op het festival van Venetië. Slechts zes jaar 
later realiseerde hij, opnieuw naar een eigen 
scenario, The Yards, een ambitieuze, donkere 
thriller, die zich afspeelt op de werven (yards) 
van het New Yorkse metro-depot. 
De jonge Leo (Mark Wahlberg) komt vervroegd 
vrij uit de gevangenis, waar hij terechtkwam 
wegens autodiefstal. Zijn vrienden heeft hij niet 
verraden. Hij is wel van plan om voortaan het 
rechte pad te bewandelen. Zijn oom (James Caan) 
biedt hem een job aan in zijn bedrijf, de Electric 
Rail Corporation, dat herstellingen uitvoert voor 
de metro van New York. Zijn jeugdvriend Willie 
(Joaquin Phoenix) werkt er ook en is Leo 
bijzonder dankbaar voor zijn stilzwijgen. Willie 
maakt hem wegwijs in de schimmige 

zakenwereld, waar "gunsten belangrijker zijn dan bedreigingen"… Kortom, vooraleer 
Leo het beseft, zit hij opnieuw via familie- en vriendschapsbanden in het criminele 
milieu. Wel heel laat beseft hij dat hij op weinig vrienden kan rekenen, dat hij gewoon 
gebruikt wordt en om zich uit een uit de hand gelopen situatie te redden uitsluitend op 
zichzelf aangewezen is. 
The Yards is niet alleen gebaseerd op een bijzonder boeiend scenario, maar is in 
tegenstelling tot tal van Amerikaanse, commerciële producties een rijkgeschakeerde 
karakterstudie over noodlot, corruptie, familiebanden, loyauteit en verraad. De mise-
en-scène binnen de sfeervolle locaties, de picturale clair-obscurfotografie en last but 
not least het talentrijk acteren van de hele cast maken daarnaast The Yards tot een 
superieure film, die herinneringen oproept aan The Godfather.   
Het verhaal is bovendien zo psychologisch veelgelaagd en intens dat het aan een 
klassieke tragedie doet denken. 'Grote klasse !' noteerde Jan Timmerman in De 
Morgen. 
 
Regie: James Gray  
Scenario: James Gray  
Fotografie: Harris Savides  
Muziek: Howard Shore  
Cast: Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, James Caan, Faye Dunaway, Ellen Burstyn 
e.a.  
Duur: 115 min 
Land: Verenigde Staten 2000   


