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International Critics’ Award (FIPRESCI) Cannes, Beste debuut BFI Londen 2021  

De eerste langspeelfilm van de Brusselse regisseur Laura Wandel is 
meteen de Belgische inzending voor de Oscars. Daarmee kan ze 
net als de Dardennes, Fien Troch, Felix van Groeningen en Lucas 
Dhondt e.v.a. meedingen naar het felbegeerde beeldje voor Beste 
Internationale Film.  

We volgen Nora (Maya Vanderbeque) op haar eerste schooldag, 
eerste leerjaar op een nieuwe school. Het afscheid van haar papa 
aan de schoolpoort verloopt moeizaam en ze klampt zich op de 
speelplaats vast aan haar oudere broertje Abel (Günter Duret). Ze 
is verlegen, bang en onzeker en kijkt naar hem op. Hij, zelf een 
nietige verschijning, probeert haar te beschermen. Een 
vriendenkring opbouwen is geen makkie als je werkloze vader 
afgeschilderd wordt als een loser, je brooddoos niet veel inhoudt en 
je grote broer gepest wordt.  

Onze blik wordt verruimd tot een volledig beeld van de wrede 
microkosmos van 6- tot 12-jarigen. We staan oog in oog met Nora 

en Abel. Vanop heuphoogte worden we meegezogen in de vernederingen, de angsten, de 
pesterijen en het geweld op de speelplaats, in de sportzaal, de gangen, de schoolrefter en het 
zwembad. Zo creëert Laura Wandel een constante spanning en plaatst ze ons in hetzelfde 
ongemak en confronteert ons met ons eigen verleden. 

Wat een debuut van Maya Vanderbeque als Nora! Pas 9 en een film op je tengere schouders 
dragen… De keuze van Wandel om de jonge acteurs geen scenario te laten lezen, maar 
tekeningen te laten maken van de scènes die ze hen vertelde, zorgde voor een spontaniteit en 
naturel zonder weerga.  
De vergelijking met de broers Dardennes is echt niet overdreven. Duimen maar dat ‘Playground’ 
volgende maand op de shortlist terechtkomt… 

Krachtig debuut dat aankomt als een stomp in de maag.
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