
A HIDDEN LIFE 
François Chalais Award en Nominatie Gouden Palm op het Festival van Cannes 2019 

Acht grote films heeft filmfilosoof Terrence Malick op zijn naam staan 
(tussen 1973 en 2019). Twee daarvan werden genomineerd voor een 
Oscar (‘The Thin Red Line’, ‘The Tree of Life’). Ook in Cannes viel hij al 
in de prijzen. Een veelfilmer is hij dus niet, van kwaliteit daarentegen 
maakt hij zijn handelsmerk. Zo ook met zijn nieuwste prent, een 
waargebeurd en tragisch verhaal. In 1964 schreef de Amerikaanse 
socioloog Gordon Zahn een biografie over Franz Jägerstätter, die 
weigerde voor de nazi’s te vechten tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Dit verhaal vertelt Malick nu op het grote doek en hij doet dat in zijn 
typische poëtische filmstijl.  

Jägerstätter (ijzersterke rol van August Diehl) voltooit zijn militaire 
opleiding in 1940 maar weigert trouw te zweren aan nazi-Duitsland. 
Als enige in zijn kleine gemeenschap durft hij tegen de nieuwe 
ideologische normen en waarden in te gaan.  Door tussenkomst van 
de burgemeester kan de katholieke boer naar huis terugkeren. Hij 

verdiept zich in de “moraliteit van de oorlog” en concludeert dat deelname aan de oorlog een 
zware zonde is. Wanneer hij die bedenkingen met de bisschop Josep Fliesser (Michael Nyqvist) 
wil delen, merkt hij dat de kerk te bang is om tegen Hitler in te gaan. Een tweede oproep in 
1943 beantwoordt hij met een nieuwe dienstweigering. Hij wordt opgepakt en belandt in de 
gevangenis.  

Het scenario is gebaseerd op  de briefwisseling tussen Franz en zijn vrouw Fani. In de gevange-
nis put Jägerstätter kracht uit zijn spiritualiteit en zijn onvoorwaardelijke liefde voor zijn Fani, 
die haar man door dik en dun verdedigt, ook al keert de dorpsgemeenschap zich tegen haar. Het 
centrale conflict speelt zich niet af in de  figuur van de gewetensbezwaarde, maar in de wereld 
om hem heen. Daardoor is de film universeel en laat ze zien wat  oprukkend kwaad aanricht. 

Ontroerend epos over koppig verzet en onvoorwaardelijke liefde in WO II.
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INFO 
Regie    Terrence Malick 
Scenario   Terrence Malick 
Fotografie   Jörg Widmer 
Muziek   James Newton Howard 
Cast    August Diehl, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist, Bruno  
    Ganz, Valerie Pachner 
Duur    174 min. 
Taal    Engels/ Nederlands en Frans ondertiteld  
2019    Verenigde Staten 
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