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ll1~t hij ntl met e,en vrouw I!.et
bed hebben gedeeld .an~ers

• v, 11Virwar slaap wordt geplaagd. Een stem wordt hijonherroepelijk getrof~
t uit den hoge - voor iemand i,net fen d!)Or.,de.dood. En dan wachtI 'Bet k05'tte re 'sseur Ate de een dergelijke jeugd achter de' ,heD;,l_'een·g~b~e.d"waar,het vuur
J . d I' k dgIh If' . rug moet dat uiteraard heel niet dooft en de worm nooit. ong an H)() an era Jaar om ' , " sterft " '.
~met mede'lwerking van anderen hoog wezen - be~eelt hem om .:.
~tot,een btruikbaar scenario te h~n te.gaan en zlch te verme- Eenptima werkende en uit-
:iko'menen hij zette daarbij ste- mgvuldlgen. stekend ,toegepaste vondst van
vig\;het Imes in de handelingl Ate' de. Jong i~ de creatie van
zoals die Illet verloop van de ro- .• Maarten's. Andere Ik.'Zijn dub-
"~n tekent. De wirwllr van ge- Volwaardig belfiguur dus die qua karakter
,'beurteniss:ten rondom de hoofd- op montere wijze in alles zijn
~rsoon hl~eft in de film een iet- . - tegE!nVoeter is. Naast de moei-
:wat- andl!re· koers gekregen. Om precies te zijn, betekeni zaam met linker handen en voe-
.;Zo-:qs. veIl! Nederlanders weten, dat een opdracht tot een zeven- ten door het leven struikelende
~g.aat"~etOl!l een 34-jarige celbio- daagse schepping die van de la- bioloog 'die geel1, woord tot
~loogdie -' net als de schrilver - boratorium- en kamergeleerde iemand van de andere sexe .
:s~reng~ge~'reforriteerd is opge- ~etl;nschapper een volwaardig durft te rlchten, swingt Maarten Voor de directe \litnodiging
~id' ell! ,die toevallig .ook man moet maken.~ant zo be- nummer twee de pan uit. Hij is van een Franse vrouwelijke col-
IMiiarteJi Iil,eet.In de voor de bio- roerd liggen de zaken voor deze een vlotte versierder die weI . lega bijna op de rand van h;aar
!~o), besl~emde tragi-komische hooggeleerde stoeier met cellen pap lust van de vleselijke ge- hotelbed neemt professor Maar-
'~!~atisell,ing D;,lakenwe met- en klonen: op z'n 34ste jaar heeft Uoegens des levens en de gla- ten . de kuierlatt~n. M!l:ar hij
,~n' .al mme hoe deze Maarten hij nog nimmerenig seksueel 'mour straalt hem uit de ogen. trekt weI een veFongelIJkt ge-
loor ,een nachtmetrie tijdens z'n contact gehad. Binnen een·.week Hij tikt de sullige Maarten die zicht wanneer zijn enige vriend
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~m"""""""III"III"""11II11II1U1WU11JI1

§ * De dubbelfiguur
§ van de wetenschappe-
§ Hjke sul en devlotte
§ versierder wordt uit-
§ stekeridingevuld door
§ JerDen Krabbe in dueti met zichze If.
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vlucht
litegen,wulpen
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Nog ~lteeds geen idee boe zeeruit zien maar na bet
succes 'iran de roman van Maa.rten 't Hart weten we
tci~milmte dat er Regenwulpen bestaan. Zeldzame vo- .
gels die: bij bet overvliegen de kenner een lust voor bet
oog zijnt. Nadat er van zijn bestseller meer dan 200.000
e~ejnplaren (37berdrukken) b~ weg naar bet lezers-
pl!~liek' bebben gevonden, kunnen-we nu kijken naar .
d&filmversie die van EEN VLUCHT REGENWULPEN,
is'gema:!lkt. Een speelfilm op basis van wat aanvanke-
lij~-een, I[)nverfilmbaar boek heette.

...~..~.~............•....

EENVLUCBT
REGENWULPEN
I

Amsterdam Tuschinski 1,
Rotterdam Thalia, Den Baag
Metropole 1 en nog in 12an-
dere steden.I2 .ir.

vooral verzot is op zijn experi- ;
menten met ratten (door samen- ,)
loop tevens hobby van Maarten ,I
't Hart die behalve romanschrij-
ver ook bioloog is) voortdurend

.OP de schouders. Maar zijn te-
rechte vermaningen blijken'pa-
rels voor de~zwijnen. De naar
een normaal leven opgestuwde
Maarten weigert als een nukkt~
ge ezel een stap in de goede rich- .
ting te doen.

Neger.en
Hij negeert de ~eelbelovende~

glimlach van zijn charmante la-
boratorium-assistente. Wanneer'
hij schoorvoetend ingaat op' de
wenk van ei:!nniet geringe jon-
gedame, ontpopt z~zich als eeh
gelegenheicishoertje.



cob heel wat natuurlijker op
iezelfde situatie reageert. Na al
'e droevige miskleunen keert
aarten steeds weer houterig
rug naar het eenzaam in het
ollandse landschap gelegen
indershuis dat hij deelt met
jn ernstig zieke moeder. Z'n
ader is enkele jaren' geleden
Ilotst;lingoverleden.

Regissel!r Ate de J(mg is er op
appe wijze in geslaagd om

an zijn van meet af aan onge-
,wongen over het doek' gaande
ucht Regenwulpen iets ver-

wikkende mee te geven. Het
ijze en benauwende sfeertje

an dat benepen gere'formeerde
terieur blijft de strakke on-
ertoon van wat verder over het
eheel zo bijzonder plezierig en
,sjes uit de verf komt. pe film
eeft iets aanstekelijks omdat je
u eeps niet met van die aan het
oek geplakte figuren te maken
ijgt. ,Jeroen Krabbe is in zijn
ide karakteriseringen' even

:oed en hij speelt met zich zelf

een spannend en luchtig duet.
Zijn hoofdrollen domineren
zonder dat het de overigen
schaadt. Marijke Merckens
toont zich op en top waar als
provinciaals moeder uit de jaren
50, Willeke van Ammelrooy' is
helempal dat pinnige meisje van
vroeger maar inmiddels verloe-
derd in het duffe burgerdom en
Huib Rooymans vindt zeker de
juiste toon en beweging als boe-
zemvriend.

Ate de Jong bekroont zijn
nergens haperendeen' beslist
~iritueel uitgevallen film met
een zwierige 'signatuur aan het
slot. Wanneer het op het nip-
~rtje met Maarten eneen meis-
Je toch nog gelukt in zijn smalle
jongensledikant vraagt ze hem
hoe hij het yond. En dan ver-
~cht Maarten met een verlegen
giechel diep uit z'n keel: "Ik
dacht dat,ik dood gihg!"

De lezers van de roman en al-
Ien die dat tot nn toe hebben na-
gelaten, mag deze filmversie
simpelweg worden aanbevolen.
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