
THE INSPECTION  
Nominatie Gouden Hugo Chicago 2022 en Nominatie Golden Globe 2023   

Elegance Bratton verwerkte zijn eigen ervaringen als zwarte homo 
die na 9/11 de mariniers vervoegde. Deze prent is meteen ook zijn 
eerste langspeler. Het is 2005. Na het bekijken van de berichtgeving 
over de Amerikaanse inval in Irak, besluit  Ellis French (25), een 
zwarte, dakloze homo uit Trenton, New Jersey, zich aan te melden 
bij de US Marines. Dit doet hij eerder uit wanhoop om zijn leven 
weer op de rails te krijgen, na een gevangenisstraf.  Op zijn 16de 
had zijn moeder hem aan de deur gezet. Na een daklozenbestaan 
was hij uiteindelijk in  een opvangcentrum in New Jersey beland.  
Vóór hij op trainingskamp vertrekt, gaat hij bij zijn moeder Inez 
(overtuigende rol van Gabrielle Union) langs om zijn geboorteakte 
op te halen. Zij veracht hem om zijn geaardheid en begroet hem 
met de vraag of hij in de problemen zit.  
Eens op bootcamp, voldoet Ellis aan de fysieke vereisten, maar 
wordt hij het doelwit van vernederingen en een bijna fatale 

ontgroening. Het Amerikaanse leger, niet bepaald een toonbeeld van tolerantie, voerde/voert 
een “don’t ask, don’t tell’ -beleid ten opzichte van homo’s. Ook Ismaël, een rekruut uit het 
Midden-Oosten, is het onderwerp van terroristenmoppen en rekruten worden vaak misogyne 
verwijten naar het hoofd geslingerd.Ondanks de vernederingen en aanhoudende pesterijen 
tijdens de drilinstructies, geeft Ellis niet op en studeert af. Jeremy Pope (‘One Night in Miami’) 
zet een sterke prestatie neer als de kwetsbare Ellis French. ‘The Inspection’ verschilt van andere 
militaire films. Het is een portret over doorzetting in de zoektocht naar veiligheid, geborgenheid 
en samenhorigheid, in een bastion van machisme. 

 
Harde film, die tot nadenken stemt, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 23 MAART 2023 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Elegance Bratton              
Scenario            Elegance Bratton       
Fotografie            Lachlan Milne                         
Muziek                 Animal Collective      
Cast   Jeremy Pope, Gabrielle Union, Bokeem Woodbine       
Duur                 95 min 
Taal   Engels / Nederlands en Frans ondertiteld 
2022                    Verenigde Staten 
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