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Drama 

Kan schuld zich in de tijd doorzetten van generatie tot 

generatie? Deze vraag wordt door Claude Chabrol 

gesteld.Hij dringt daarvoor binnen in de intimiteit van 

een bourgeoisfamilie uit de streek van Bordeaux. Deze 

nieuwe Chabrol is van een goede oogst. Het verhaal is 

evenwichtig uitgewerkt: schijnbaar onschuldig, verfijnd, 

troebel en vol mysterie.De intrige wordt ondersteund 

door een stel van goede acteurs, dat zich wondermooi 

aanpast aan de stijl van Chabrol. Dank zij zijn kennis 

van het bourgeoisleven laat de realisator ons 

meegenieten van het leven in een welstellende 

provinciaalse familie. In een sfeer, doordrongen door de 

bloedbanden en zware familiegeheimen, ontvouwt hij 

een wervelend verhaal van schuld, uitgesponnen over 

drie generaties. De personages van het handig 

ineengestoken verhaal zijn, een moeder die in een 

verkiezingscampagne zit, een frivole vader, een verliefde 

man, een naëve jonge vrouw en een lieve tante Line die 

alles weet, die alles begrijpt en die vooral alles heeft 

beleefd. Het gaat niet zozeer om wie nu wie heeft 

gedood, want Chabrol interesseert zich meer voor het 

analytische en zelfs het psychoanalytische. Hij schijnt 

zich te verkneukelen in de observatie van mensen in 

functie van wat er niet gezegd wordt, van de blik van de 

anderen... Een zin is typerend voor de hele film: 'De tijd 

bestaat niet, het leven is een eeuwig heden'. Het 

verleidelijke spel van de schijn boeit Chabrol al jaren. 

Het negatieve wordt lichtvoetig verfilmd, de lijn is 

zuiver,de vindingrijkheid wordt altijd maar groter. De 

personages zijn allen aantrekkelijk, maar van een 

schrikbarende normaliteit. Hun dialogen zijn subliem.  
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