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Roman Polanski bewees in het verleden meermaals zijn 
kwaliteiten met horrorfilms als ‘Repulsion’, ‘Rosemary’s Baby’ 
en ‘Le Locataire’. Hij maakte ook het uitmuntend holocaust-
drama ‘The Pianist’ en de Hitchcockiaanse thriller ‘The Ghost 
Writer’.  

Gedurende twaalf jaar was Frankrijk in de ban van de 
Dreyfusaffaire.  
In 1894 werd de Franse kapitein Alfred Dreyfus , hoewel 
onschuldig, veroordeeld wegens spionage voor Duitsland tot 
een levenslange gevangenisstraf op het beruchte Duivels-
eiland. Inlichtingenofficier Georges Picquart (Jean Dujardin) 
ontdekte dat de joodse Dreyfus niets te verwijten viel en dat 
de ware spion nog steeds op vrije voeten was. Picquart 
riskeerde leven en carrière om de juridische fouten aan te 
tonen en de ware schuldige te ontmaskeren. Het is vanuit zijn 
standpunt dat de film wordt verteld.  
 

Polanski ontleende de titel ‘J’Accuse’ aan de vlammende tekst die schrijver Emile Zola 
publiceerde in een Parijse krant. Daarin stelde hij dat vervalste bewijzen, gerechtelijke 
dwalingen en antisemitisme aan de basis lagen van het proces. Hiervoor werd Zola 
aangeklaagd door de minister van oorlog wegens laster. Zijn pamflet had een grote impact op 
de Franse geschiedenis.   
Met het tempo en de vaart van een thriller legt Polanski de complexe affaire helder uit. De 
toon van ‘J’Accuse’ is nogal didactisch, er zijn veel flashbacks en de historische decors werden 
digitaal opgesmukt. Desondanks is het een prangende film met een wrange bijsmaak. 
Vervolging, al dan niet terecht, staat vaak centraal in Polanski’s oeuvre. Zijn eigen turbulente 
en controversiële leven, is daar zeker niet vreemd aan. 

Brandend actuele thriller, in tijden van stigmatisering en verdeeldheid.
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INFO 
Regie    Roman Polanski  
Scenario           Robert Harris, Robert Harris, Roman Polanski 
Fotografie                     Pawel Edelman 
Muziek   Alexandre Desplat   
Cast    Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner 
Duur                             132 min 
Taal                              Frans / Nederlands ondertiteld  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