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LESBRIEF

The Cement Garden
ANDREW BIRKIN, ENGELAND, FRANKRIJK, DUITSLAND 1992
HOOFDPERSONEN:
Een Engels gezin. Vader, moeder en vier kinderen:
Julie, Jack, Sue en Tom. Vader is (genuanceerd) autoritair, moeder is liefdevol en begrijpend.
INHOUD.
In het begin van de film is het hele gezin nog bij elkaar.
Maar al snel bezwijkt vader aan een hartaanval en wordt
moeder zo ernstig ziek dat haar twee oudste kinderen
voor de 2 jongeren moeten zorgen. Als moeder ook
sterft besluiten Julie en Jack om haar lichaam in
cement te begraven en het in de kelder te bewaren.
De vier kinderen vallen nogal op in hun doen en laten.
Julie en Jack voelen zich seksueel sterk tot elkaar aangetrokken. Sue is teruggetrokken en doet bijna niets
anders dan in haar dagboek schrijven en de jongste,
Tom, wil het liefst een meisje zijn.
Het isolement van de vier hoofdpersonen kan volledig
worden omdat ze geen buren hebben (ze wonen in het
laatste huis van een verder gesloopte buurt) en omdat het schoolvakantie is. Het huis verandert steeds
meer in een chaos, met veel vuile afwas en etensresten.

Jack vlucht in Science-fiction fantasieën. Tom wordt
geholpen door Julie en Sue in zijn fantasie om een
meisje te zijn. Hij krijgt jurken en een blonde pruik en
speelt vader en moedertje met zijn vriendje William.
Eigenlijk imiteren de twee jongetjes Jack en Julie, iets
wat ze ook uitspreken.
Jack is zo onzeker over de hele situatie dat hij zijn
kleine broertje moet uitvragen over het hoe en waarom van zijn relatie tot zijn zus.
Doordat we de familie in hun isolement kunnen volgen
lijkt hun gedrag bijna natuurlijk. Maar zodra de in een
rode sportwagen rijdende Derek het huis binnendringt raken de verwikkelingen in een stroomversnelling. Jack en Julie bewijzen hun liefde en doorbreken
openlijk het incesttaboe, met alle gevolgen van dien.
REGISSEUR.
Andrew Birkin is tevens (mede)verantwoordelijk voor
het script van “De Naam van de Roos” waarin hij ook
een kleine rol speelt en hij heeft de film “The Salt on
our Skin” geregisseerd.
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