
THE LAST BUS 
Beste Acteur op het Bari Internationaal Film Festival 2021 

Cineast-schilder Gillies MacKinnon maakt geen flitsende films. Hij 
laat nooit toe dat een karakter, stemming of betekenis overweldigd 
wordt door een plot en wil subtiel en integer een verhaal vertellen 
zonder franjes. Met deze kleine film brengt hij niet alleen een reis 
van een oude man maar geeft hij tijdens deze reis ook een 
dwarsdoorsnede van de Britse bevolking met al zijn plus- en 
minpunten.  
 
Na het overlijden van zijn echtgenote Mary heeft Tom Harper 
(Timothy Spall) nog maar één missie, nog éénmaal de reis 
ondernemen naar Land’s End, het meest westerse punt in het 
Verenigd Koninkrijk, waar hij en zijn vrouw het gelukkigst waren. 
Hij had zijn vrouw beloofd haar as terug te brengen naar de plaats 
waar ze elkaar hadden leren kennen en verliefd werden.  
Hij onderneemt een busreis van maar liefst 1349 km, gebruik 
makend van zijn gratis buspas en een reeks lokale bussen. Waar 
het in hun relatie misliep, wordt door middel van flashbacks 

getoond. Op zijn roadtrip mijmert hij en droomt hij weg in zijn herinneringen. Zonder het te 
beseffen blijkt hij een grote impact te hebben op zijn medereizigers en schopt hij het zelfs tot 
mediaheld.  

Deze sentimentele roadmovie wordt naar een hoger niveau getild door de fantastische 
vertolking van de oer-Britse steracteur Timothy Spall. (‘Mr. Turner’, ‘Secrets & Lies’, beide 
geregisseerd door Mike Leigh). Hij weet overtuigend en met groot gemak de rol van de 
negentigjarige Tom op het grote scherm te brengen en is daarmee de rots in de branding voor 
‘The Last Bus’. 

Een rustig voortkabbelende Britse variant van ‘The Straight Story’ (David Lynch), waarin de 
tractor voor het openbaar vervoer werd ingeruild. 

Sentimentele film met een scherp randje

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Gillies Mackinnon          
Scenario            Joe Ainsworth   
Fotografie            George Geddes                       
Cast   Timothy Spall, Phyllis Logan, Natalie Mitson   
Duur                 86 min 
Taal   Engels / Nederlands en Frans ondertiteld 
2021                    Verenigd Koninkrijk 
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