
INSTINCT 
Variety Piazza Grande Award Locarno en Nederlandse Oscarinzending 

Halina Reijn is een Nederlandse schrijfster en actrice, die zelf 
voor haar acteerwerk de Theo d’Or, een prestigieuze Nederlandse 
toneelprijs won. ‘Instinct’ is haar regiedebuut. Het idee voor deze 
film kwam er na het zien van een nieuwsprogramma “Verboden 
liefde in de gevangenis”. Het is een intrigerende thriller over een 
therapeute tewerkgesteld in het gevangeniswezen.   

Dat haar vriendin en artistiek maatje Carice van Houten de 
hoofdrol zou krijgen in deze film was een evidentie.  Beide da-
mes worden medeproducenten van het project. 

Carice van Houten speelt de rol van jonge ervaren therapeute 
Nicoline, die een collega-therapeut vervangt en de begeleiding 
aanvat van de manipulatieve zedendelinquent Idris, overtuigende 
rol van Marwan Kenzari als supercreep.   

Terwijl het behandelingsteam een positieve evolutie in Idris’ 
gedrag ziet en een eventuele onbegeleide verlofregeling 
overweegt, denkt Nicoline er anders over. Ze vermoedt dat 

achter het flirterig gedrag van de man een gevaarlijke manipulator schuilt.   

Wat volgt is een duister, seksueel getint en psychologisch kat-en-muisspel tussen de therapeute 
en haar cliënt. Er worden voortdurend grenzen overschreden tussen controle en overgave, 
toenadering en afwijzing. Flitsende dialogen wisselen af met een broeierig non-verbaal 
steekspel. Reijn moet het meer hebben van suggestie dan van expliciete scènes. Zo kennen we 
Nicolines achtergrond niet, maar dat ze emotioneel beschadigd is, is duidelijk. Het verhaal is 
wars van sensatie en erotisering. Reijn heeft er een sobere en analyserende vertelling van 
gemaakt, meer geïnteresseerd in nuances en de drijfveren van de personages.    

Kan het duo hun relatie professioneel houden ? 

Spannend regiedebuut dat beklemmend, dreigend en zelfs verontrustend wordt. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG  10 SEPTEMBER 2020 17:45 & 20:15

INFO 
Regie   Halina Reijn  
Scenario          Esther Gerritsen 
Fotografie            Jasper Wolf 
Muziek  Ella van der Woude  
Cast   Carice van Houten, Marwan Kenzari, Pieter Embrechts, e.a. 
Duur                    108 min 
Taal    Nederlands  
2019   Nederland 
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