
THE DUKE            
Nominatie Golden Tower op het Palic Film Festival 2021  

‘The Duke’ vertelt het waargebeurde verhaal van een kunstroof die 
Londen opschrikte. In 1961 verdwijnt een portret van de Hertog van 
Wellington, geschilderd door Francisco de Goya, uit The National Gallery. 
De Britse staat had er pas 140.000 pond voor op tafel gelegd.  

Kempton Bunton (Jim Broadbent), een 60-jarige taxichauffeur uit 
Newcastle, zit achter de diefstal. Het is hem echter niet om het portret 
van The Duke te doen; hij vindt het zelfs niet mooi en noemt de artiest 
een ‘Spaanse dronkaard’. Kempton handelt als een soort Robin Hood. Hij 
vecht al heel z’n leven tegen tegen sociaal onrecht en vindt dat ouderen 
geen kijk- en luistergeld moeten betalen. Zelf zat hij al even in de 
gevangenis wegens zwartkijken. 

Samen met zijn zoon Jackie verstopt Kempton het schilderij in huis. In 
anonieme brieven eist hij dat de BBC-licentie gratis gemaakt wordt voor 

gepensioneerden. Aanvankelijk worden deze brieven niet serieus genomen. De  Italiaanse maffia 
wordt immers van de diefstal verdacht. Ook Kemptons vrouw Dorothy (Helen Mirren) schrikt 
zich rot wanneer ze het meesterwerk in de kleerkast ontdekt en beseft dat haar man weer in de 
problemen zit.  

Het komt uiteindelijk tot een rechtszaak, waarin Kempton zichzelf op hilarische wijze verdedigt. 
Hij stelt dat hij het schilderij niet gestolen heeft, maar enkel geleend voor zijn sociale actie…  

Regisseur Roger Michell, bekend van ‘Notting Hill’, zet hier de kroon op zijn werk: Michell stief in 
september 2021. Fans van Britse humor mogen deze film niet missen, al schuilt er ook tristesse 
in de levens van het echtpaar Bunton. We onthouden vooral de acteerprestaties van de ervaren 
Jim Broadbent als excentrieke Kempton en Helen Mirren als zijn droge tegenpool. Very British, 
indeed! 

Amusante Britse tragi-komedie, gebaseerd op ware gebeurtenissen.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 9 JUNI 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Roger Michell     
Scenario            Richard Bean, Clive Coleman 
Fotografie           Mike Eley                  
Muziek  George Fenton         
Cast                    Matthew Goode, Helen Mirren, Jim Broadbent, Fionn Whitehead, e.a. 
Duur                     96 min 
Taal   Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2020   Verenigd Koninkrijk 
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