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Net zoals in een aantal vroegere films kiest Bong Joon-ho 
voor outcasts en havenots. In zijn nieuwste film koppelt hij 
satire aan suspens, en hij doet dat met oog voor sfeer, detail 
en milieu. Hij ensceneert de clash tussen de boven-en 
onderlaag van de Zuid-Koreaanse klassenmaatschappij, 
zonder te vervallen in karikaturen. 
Patriarch Ki-taek woont met zijn vrouw, zoon en dochter in 
een smerige kelderruimte waar ze pizzadozen vouwen voor 
een hongerloon. Ze zijn professionele wifi-dieven, allen 
werkloos en dromend van een beter leven. Stap voor stap 
infiltreren ze in de woning van een rijke familie. Zoon Ki-woo 
heeft met een vervalst diploma een winstgevend bijbaantje 
als privéleraar bij de naïeve Parks bemachtigd. De ouders en 
zus gaan aan de slag als kinderoppas, chauffeur en huismeid. 
De geleidelijke samensmelting van deze twee heel verschil-
lende werelden is even amusant als beklemmend.   Verhuizen 
van hun souterrain waar dronken passanten regelmatig voor 
het raam urineren naar een modernistische woonst waarin 
luxueuze gadgets de leegheid van het bestaan moeten 
maskeren, is best ingrijpend. De sfeer kantelt helemaal na 

een nachtelijke stortvloed met bijhorende plotwending. Luchtigheid maakt plaats voor 
grimmigheid en verontwaardiging over de wijdgapende kloof tussen arm en rijk.  
‘Parasite’ is eerst en vooral een heerlijk vernieuwende en meesterlijk geregisseerde 
suspenskomedie waarin Bong zijn camera in alle kamers  van de villa laat glijden en je bijna de 
stank van de ondergrondse “woning” laat ruiken. Vol donkere humor, maar met een ruime dosis 
humanisme, is de film verpakt als een familiale thriller. 

Opvallende sociale, entertainende satire van een meestervakman.
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INFO 
Regie                        Bong Joon-ho 
Scenario              Bong Joon-ho, Han Jin-Won 
Fotografie                 Hong Kyung-pyo 
Muziek                       Jung Jae-Il 
Cast                            Song Kang-ho, Choi woo-Sik Choi, Park So-Dam 
Duur                            132 min 
Taal                              Zuid-Koreaans / Nederlands en Frans ondertiteld 
2019                             Zuid-Korea           
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