
GREEN BOOK                Donderdag  2 mei 2019        17:45 & 20:15 

3 Golden Globes en 3 Oscars 2019 voor Beste film, Beste Scenario en Beste Acteur in 
een Bijrol. 

Regisseur Peter Farrelly heeft met zijn broer al enkele 
doldwaze komedies op zijn palmares staan (‘There’s 
Something About Mary’, ‘Dumb and Dumber’) maar 
gooit het in zijn eerste solofilm – gelukkig - over een 
totaal andere boeg: geen slapstick meer maar een 
verhaal gebaseerd op waargebeurde feiten. 

We gaan de hort op met Tony Lip (Viggo Mortensen), 
een gestampte Italiaans-Amerikaanse boer uit de 
Bronx, die net zijn job als buitenwipper bij een nachtclub 
is kwijtgeraakt, en de verfijnde Afro-Amerikaanse pianist 
Dr. Don Shirley (Mahershala Ali, goed voor een Oscar 
in ‘Moonlight’), die nogal in de knoop blijkt te zitten met 
zijn identiteit.  

De concerttournee gaat naar het diepe gesegregeerde 
‘blanke’ zuiden van de Verenigde Staten, wat voor een 
zwarte Amerikaan begin jaren ‘60 een hachelijke 
onderneming is. Daarom doet Don Shirley een beroep 

op de stoere Tony Lip als chauffeur en bodyguard. Het vlot niet meteen tussen de 
grofgebekte, racistische macho en de aristocratische pianist, maar gaandeweg tijdens de trip 
langs statige plantagehuizen, bars en over landelijke wegen groeit een unieke vriendschap.  

Regisseur Farrelly maakt gretig gebruik van de tegenstellingen tussen de twee personages. 
Met een bijna onherkenbaar aangekomen Mortensen met weinig culturele ontwikkeling en Ali 
als gecultiveerde reisgenoot met smetvrees is humor nooit ver weg. Beide acteurs vergroten 
deze karaktertrekjes met zichtbaar genot.  
 
Met “The Negro Motorist Green Book” (!) op zak, een reisgids met adresjes waar Afro-
Amerikaanse reizigers veilig en welkom zijn, wordt het een onvergetelijke reis. Ze worden 
gedwongen hun verschillen opzij te zetten, trotseren gevaren en rekenen af met racisme. De 
interactie tussen lompe goedzak Tony en dandy Don in dit middle-of-the-roaddrama is bij 
momenten grappig en ontroerend.  

Inspirerende crowdpleaser met sappige vertolkingen en een boodschap. 

 

Info 

Regie              Peter Farrelly 
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2018                  Verenigde Staten 


