
FILM EN RELIGIE   maart – april 2022 
 
Werktitel: de kardinale deugden in de film 
 
Een samenwerkingsproject van Filmtheater Hilversum, Oud-Katholieke 
parochie StVitus en de Protestantse gemeente Hilversum 
 
 

Dinsdag 8 maart 
 
Film: Druk (Thomas Vinterberg 2020) 
 
Deugd: Gematigdheid / Temperantia 
 
Aanvangstijdstip middag: 13.30 
Aanvangstijdstip avond: 20.30 
Inleiding: Sander Timans 
 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nXHQ51Aa9rU 
 
Druk, de Oscarwinnende film van de Deense regisseur Thomas Vinterberg 
(Festen, Jagten) is feitelijk gebaseerd op een gimmick. Wat als vier vrienden van 
rond de 40 besluiten die theorie van de psychiater in praktijk te brengen? 
Middelbareschoolleraren die, zoals Hemingway, besluiten alleen te drinken tíjdens 
werktijd? 
 

Dinsdag 15 maart 
 
Film: Flee (Jonas Poher Rasmussen 2021) 
 
Deugd: hoop 
 
Aanvangstijdstip middag:   13.30 
Aanvangstijdstip avond:     20.30 
Inleiding: Willem Nijsse  
 
Tevens voorpremiëre 
 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WzUVeuX1u04 
 
Alleen geanonimiseerd durft Amin te vertellen over zijn vlucht van Afghanistan naar 
Denemarken toen hij tiener was. Jeugdvriend Jonas Poher Rasmussen vertelt zijn 
verhaal daarom volledig met handgetekende 2D-animaties. Door Amins 
aarzelende openhartigheid is het niet alleen een verslag over de verschrikkingen 
van mensensmokkel, maar toont het ook wat het met een mens doet als hij zich 
een leven lang moet verstoppen 
 
https://www.idfa.nl/nl/film/ab18661a-5e49-4a2b-8395-4bb4ddb8fbe8/flee 

Dinsdag 22 maart 

https://www.youtube.com/watch?v=nXHQ51Aa9rU
https://www.idfa.nl/nl/film/ab18661a-5e49-4a2b-8395-4bb4ddb8fbe8/flee


 
Film: Das schweigende Klassenzimmer (Lars Kraume 2018) 
 
Deugd: moed  - Furtitudo 
 
Aanvangstijdstip middag:  13.30 
Aanvangstijdstip avond: 20.30 
Inleiding: Sophie en/of Erik van Halsema 
 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zhiL0s7_IWg 
 
Mooi hoe de Duitse regisseur Lars Kraume een sfeer van stille paranoia neerzet in 
naoorlogs Duitsland. Hij deed het eerder met het voortreffelijke 'Der Staat gegen 
Fritz Bauer', waarin Duitsland niet zat te wachten op de nazi-jager uit de titel. Met 
'Das schweigende Klassenzimmer', gebaseerd op het boek van Dietrich Garstka 
die in 1956 zelf deel uitmaakte van de klas, laat Krause zien wat er in dezelfde 
periode aan de andere kant van de nog te bouwen muur gebeurde. 
 
https://www.trouw.nl/cultuur-media/keurige-burgermoed-en-stille-paranoia-in-das-
schweigende-klassenzimmer~b5dac0a0/ 
 
 

Dinsdag 29 maart 
 
Film: Corpus Christi (Jan Komasa 2019) 
 
Deugd: geloof 
 
Aanvangstijdstip middag:  13.30 
Aanvangstijdstip avond: 20.30 
Inleiding: Heleen Weimar 
 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3xj7WnVDfeM 
 
Niets in deze film is echter zo geïnspireerd als de casting van Bartosz Bielenia in 
de rol van jonge neppriester. Zodra hij tijdens zijn eerste eigen kerkdienst een 
imitatie doet van de aalmoezenier die het geloof in hem aanwakkerde, val je net zo 
hard voor zijn charmes als zijn parochieleden. Dat je weet dat hij niet gewijd is doet 
er niet meer toe. Het voedt de vraag of het priesterschap wel iets is wat je moet 
verwerven, of dat het simpelweg iets is wat je doet. Daniel is onconventioneel, 
maar oprecht en bezield. En dat is misschien precies wat zijn dorp nodig heeft. 
 
https://www.filmtotaal.nl/recensie/14679 
 
 

Dinsdag 5 april 
 
Film: The eyes of Tammy Faye (Michael Showalter 2021) 
 
Deugd: Verstandigheid - Prudentia 

https://www.youtube.com/watch?v=zhiL0s7_IWg
https://www.trouw.nl/cultuur-media/keurige-burgermoed-en-stille-paranoia-in-das-schweigende-klassenzimmer~b5dac0a0/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/keurige-burgermoed-en-stille-paranoia-in-das-schweigende-klassenzimmer~b5dac0a0/
https://www.youtube.com/watch?v=3xj7WnVDfeM
https://www.filmtotaal.nl/recensie/14679


 
Aanvangstijdstip middag:  13.30 
Aanvangstijdstip avond: 20.30 
Inleiding: Annemieke Parmentier 
 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=eMMLRnXPPJk 
 
'The Eyes of Tammy Faye' gaat over de Amerikaanse televisie-predikanten Jim en 
Tammy Bakker. Zij hadden van 1974 tot 1987 een zeer succesvol programma 
waar veel (goed)gelovige mensen naar keken. Ze openden zelfs een Christelijk 
pretpark. Het imperium kwam echter hard ten val toen bleek dat Jim naast fraude 
ook verdacht werd van verkrachting. Hun huwelijk kwam in zwaar vaarwater 
terecht. Langzaam stortte de wereld van Tammy in. 
 
https://www.theguardian.com/film/2021/sep/12/the-eyes-of-tammy-faye-review-
jessica-chastain 
 

Dinsdag 12 april 
 
Film: Ich bin dein Mensch (Maria Schrader 2021) 
 
Deugd: Liefde 
 
Aanvangstijdstip middag:  13.30 
Aanvangstijdstip avond: 20.30 
Inleiding: nog niet bekend 
 
Tevens voorpremiëre 
 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8SyUjlej-kY 
 
 
Dat Alma en Tom uiteindelijk naar elkaar toe zullen groeien, is van meet af aan wel 
duidelijk. Toch zet Schrader een intrigerende mix van sobere sciencefiction en 
ingetogen romkom neer. In plaats van de voorspelbare romance centraal te stellen, 
richt zij zich op grotere vragen – over de rol van technologie in ons leven, over hoe 
onze gebreken samenhangen met hoe we liefhebben, en over hoe menselijke 
faalbaarheid zich verhoudt tot ons streven naar technologische perfectie. 
 
https://filmkrant.nl/recensies/ich-bin-dein-mensch/ 
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