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Mahamat-Saleh Haroun die reeds 40 jaar in Parijs woont, daagt met 
dit verhaal de reactionaire en technocratische mannen in zijn 
thuisland Tsjaad uit. 

‘Lingui’ is het Tsjadische woord voor ‘heilige banden’, de 
onverbrekelijke bloedband tussen moeder en (ongeboren) kind. 

Amina, een alleenstaande moeder, moet doen alsof haar man 
overleden is. Ze geraakte zwanger door een man die haar gewoon in 
de steek liet. Voor de kost maakt ze draadkachels van 
gerecupereerde materialen. Haar tienerdochter Maria, een knappe en 
populaire leerlinge, is van de middelbare school gestuurd omdat ze op 
haar beurt zwanger is. In een land waar genitale verminkingen bij 
vrouwen en het absolute verzet van mannen tegen abortus 
gehandhaafd worden, is abortus geen evidentie voor Maria. Toch wil 

ze de zwangerschap afbreken omdat ze een verkrachtingsslachtoffer is en weigert hetzelfde lot  
als haar moeder te ondergaan. Ellende, eenzaamheid en stigmatisering zijn het deel van een 
vrouw die abortus laat uitvoeren. Een dilemma is het ook voor haar moeder, die de reacties van 
haar oudere minnaar en de hele gemeenschap vreest. Hoe ver is Amina bereid te gaan om haar 
dochter te helpen en zichzelf te vernederen? 

Het verhaal is enerzijds een warme ode aan vrouwelijke solidariteit in Tsjaad en anderzijds een 
sociaal-maatschappelijke vuist tegen het heersende islamitische patriarchaat en het verbod op 
abortus.  

De vertolkingen van de amateuracteurs zijn sterk en gefocust, overtuigd om te overleven. Met 
veel empathie heeft regisseur Haroun een aandoenlijk en raak portret geschetst van sterke 
vrouwen, binnen een clandestien netwerk dat onder de radar van de imam blijft.  

Sterke vrouwen op de barricades in Tsjaad. 

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 17 MAART 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Mahamat-Saleh Haroun     
Scenario            Mahamat-Saleh Haroun 
Fotografie           Mathieu Giombini                   
Muziek  Wasis Diop          
Cast                    Youssouof Djaoro, Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio 
Duur                     87 min 
Taal   Arabisch en Frans / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021   België, Tsjaad, Duitsland, Frankrijk 
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