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4 British Independent Film Awards en Evening 

Standard British Film Award 2003,  

Een Nigeriaanse dokter werkt overdag als taxichauffeur 

in Londen en ’s nachts als hotelportier, waar ook een 

illegaal Turks kamermeisje (Audrey Amélie Poulain 

Tatou) werkt dat Turkije ontvluchtte om aan een 

gearrangeerd huwelijk te ontkomen. In het toilet van een 

hotelkamer vinden ze toevallig een mensenhart (!?) en 

komen zo een organenhandel op het spoor… Rond deze 

en andere mensen, die zich dag in dag uit weten te 

redden – geen mens die weet hoe – met als gevolg 

komische situaties bij de vleet, bouwt de cineast een 

menselijk verhaal op over de illegale immigranten die de 

economie van de wereldstad Londen draaiende houden. 

Vandaar de vreemde titel die door een van de 

hoofdpersonages mooi wordt uitgelegd : “In de 

hotelwereld draait het rond vreemdelingen, ’s nachts 

doen ze hun ‘dirty things’ en tegen de ochtend moeten 

we ze weer ‘pretty’ maken. Met die vreemdelingen 

worden de hotelgasten bedoeld, zij die voor de 

schoonmaak zorgen zijn doorgaans de illegalen. Frears 

(My Beautiful Laundrette, Dangerous Liasons, Mary 

Reilly, The Snapper, The Van, ...) bedacht deze keer 

voor zijn intelligent scenario een thrillerstructuur. 

Tussendoor schetst hij in enkele rake scènes een 

kleurrijke, multiculturele westerse samenleving die 

echter ook vegeteert op de uitbuiting van de zwaksten 

onder ons m.a.w. van hen, die genoodzaakt zijn te 

scharrelen om in leven te blijven. Horrorfilm ? 

Detectivefilm ? Morele thriller ? Film Noir ? Het is 

moeilijk een genre te plakken op dit aangrijpend en 

spannend verhaal. Toch mag Frears zich qua sociaal-

realisme intussen de evenknie noemen van ons aller 

gekende en sterk gewaardeerde Ken Loach.  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0301199/ 
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