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Oppergruppenführer van de SS Reinhard Heydrich, 
meedogenloos kopstuk van het naziregime en vooral  
architect van de Holocaust werd op 27 mei 1942 in 
zijn Mercedes Benz in Praag opgewacht door de uit 
Engeland overgevlogen Jozef Gabcik en Jan Kubis. 
De aanslag op Heydrich werd vroeger reeds 
verfilmd, maar deze verfilming is gebaseerd op de 
literaire roman”HHhH” van Laurent Binet (‘Himmlers  
Hersenen heten Heydrich’).  
In het eerste deel volgen zijn steile opgang in het 
Derde Rijk. Het is echter Heydrichs vrouw Line die 
hem resoluut in de richting van het nationaal- 
socialisme duwt. Met een beweeglijke camera, fraaie 

breedbeeldcomposities en een impressionistische aanpak vertaalt regisseur 
Jimenez de donkere aantrekkingskracht die de nazi-ideologie voor sommige 
tijdgenoten gehad moet hebben. Door de dreunende orgelklanken klinkt de 
soundtrack bij momenten macaber.  
De rol van Heydrich wordt vertolkt door Jason Clarke, de Australische acteur die 
eindelijk eens zijn grote  klasse kan tonen. Hij zet Heydrich neer als een engel 
des doods die de grootste misdaden probleemloos afwisselt met intieme 
momenten in familiekring. We dalen af in het donkere gewelf van zijn ziel om 
beter te begrijpen hoe iemand met één pennentrek duizenden mensen de dood 
in kan jagen en vervolgens kan genieten van een cantate van Schubert. De 
eigenlijke aanslag komt een drietal keer terug en dit om de overgang naar de 
volgende akte aan te geven. Het accent ligt nu meer op de voorbereidingen van 
de samenzwerende partizanen die zich fel moeten verweren om uit de steeds 
strakkere greep van Heydrich te blijven. De daaruitvloeiende finale zal iedereen 
op het puntje van zijn stoel laten zitten. 

Een pakkend relaas van een historische gebeurtenis uit WO II. 
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