
Mijn eerste associatie is het gevoel van ‘opluchting’ na-
dat de Titanic is gezonken. Na de chaos en de kreten van 
wanhoop resteert een vlakke ijszee onder een sterhel-
dere nacht. Volledige stilte. “The mind is kind”, zegt de 
dokter tegen de ouders van Nicole. Ze mag naar huis. 
“Don’t even try to remember”, zegt de vader. 

De film begint met lieflijke muziek, een betoverende fluit. 
We zien op een matras op een houten vloer een man en 
een vrouw met tussen hen in een peuter. De borst van de 
moeder is bloot. Lest we forget how fragile we are. De 
muziek gaat over in marsmuziek. Een man in een luxu-
euze auto in een wasstraat. Hij wordt gebeld: zijn doch-
ter Zoë. Ze blijkt verslaafd. We voelen dat Zoë zijn leven 
beheerst. Dan zien we de nog onaangetaste Nicole, die 
met haar band oefent voor een optreden op een country 

fair. Haar jongensachtige vader kijkt bewonderend toe. 
Vaders en dochters.
Terug bij de man in de auto. De wasmachine slaat op hol. 
De man is woedend. Machines horen het te doen. Er zit 

niets anders op dan uit te stappen. Drijfnat gaat hij op 
speurtocht in de garage, maar vindt niemand. Dan ziet hij 
een zwaar beschadigde bus omwikkeld met een rood-wit 
lint, kapotgeslagen ramen. Even later rijdt hij in een bar 
winterlandschap en stapt uit bij een motel. De eigenaar, 
die een zoon heeft verloren, vraagt onvriendelijk aan de 
man of hij een journalist is. Hij heet Mitchell Stevens en 
blijkt een letselschadeadvocaat. Mitchell praat als het 
nieuwste model robot met gevoel: “I know it’s an awfull 

time, but it is important that we talk.” Volledig geauto-
matiseerd volgt hierop het kaartje - voor als ze er over 
willen nadenken. Mitchell blijkt behept met een uitge-
sproken wereldbeeld. Het woord ‘ongeval’ betekent niets 
voor hem. Er is altijd iemand geweest die nalatig was. Hij 
vecht voor de onschuldige kinderen die nog te redden 
zijn. Bloedgeld is zijn remedie. Hij bemoeit zich niet met 
verdriet: “I’m here to give your anger a voice. Let me di-

rect your rage.” 

Met het echtpaar van het motel, Risa en Wendell, neemt 
hij de levenswandel van de ouders van de slachtoffers 
door in het kader van een lawsuit. Hoe meer suers hoe 
beter - maar wel van onbesproken gedrag. Het blijkt een 
hilarisch kijkje achter vergeefs strak dichtgetrokken gor-
dijnen. Alleen het hippie-echtpaar, dat hun geadopteer-
de Indianenjongen Bear heeft verloren, blijkt de toets 
te doorstaan. Mitchell glimt: Judges like adopted Indian 

boys. Risa en Wendell bekken elkaar af. Later zien we dat 
Risa een overspelige relatie heeft gehad met de weduw-

'Nothing' is the force 
that renovates the World:
The Sweet Hereafter 

Film en trauma
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The Sweet Hereafter is een film van regisseur Atom Egoyan over een ramp, gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Russell Banks. Het betreft een noodlottig ongeval in een klein dorp, waar-
bij een schoolbus van de weg afglijdt en op een bevroren meer belandt, waar het langzaam door 
het ijs zakt. Veertien kinderen verdrinken. Anderen zijn zwaar gewond, zoals Nicole, een zestien-
jarig meisje, die nu een verlamd onderlichaam heeft. De titel intrigeert.
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naar Billy, die zijn tweeling is verloren. Er is veel boosheid 
in het dorp, zoals in elke stad of dorp. Omdat het niet gaat 
zoals je wilt, omdat je niet krijgt wat je verdient. Hoe treft 
trauma je aan? Mitchell vist in een volle vijver.

Sources of the Self 
De Canadese filosoof Charles Taylor stelt dat moral va-

lues (goed en kwaad) zijn ingebed in moral frameworks 
die grofweg gaan over hoe belangrijk mensen voor je zijn, 
wat je leven waardevol maakt en hoe je wilt samenleven. 
Een raamwerk dat ons maakt tot wie we zijn en ook wil-
len zijn: onze identiteit. Om het raamwerk te vullen heb-
ben we bronnen en ideeën over onszelf en de wereld no-
dig. Taylor beschrijft drie Sources of the Self: het idee van 
de goddelijke ziel (Augustinus), het idee van de objecti-
verende, autonome rede (Descartes) en het romantische 
idee van een uniek-ik (Rousseau). De huidige (over)macht 
van de ratio van Descartes (‘beheksing’) die belooft dat 
elk probleem een technisch probleem is dat uiteinde-
lijk oplosbaar is, leidt volgens Taylor tot een gevoel van 
zinloosheid: we zijn ‘geatomiseerd’ – resulterend in de 
epidemie van ressentiment, depressies, eetstoornissen 
en uitputting. Pinocchio is bevrijd van degene die hem 
betuttelden, maar Pleziereiland is niet als gehoopt. Papa! 
We vergeten onze genealogie.

We hebben volgens Taylor een horizon nodig (gehad) om 
ons moreel te kunnen oriënteren (om geen ezel te wor-
den), meestal een ander – maar wat als die je laat zitten? 
Het is met waarden als met een kasplantje. Je schept de 
juiste omstandigheden: glas, klimrekje, aarde en water 
en het zaadje gaat groeien. Als dit wonder je niet op de 
knieën krijgt, is het moeilijk om te begrijpen wat waar-

den zijn. Martha Nussbaum gebruikt hetzelfde beeld in 
de eerste zin (van Pindarus) van haar beroemde boek The 

Fragility of Goodness: “But human excellence grows like 

a vinetree, fed by the green dew, raised up, among wise 

men and just, to the liquid sky.” Een kwetsbaar proces – 
misschien wel de kern van ons werk. 
Goedheid en schoonheid bestaan bij de gratie van die 
kwetsbaarheid. ‘Alles van waarde is weerloos’, dichtte 
Lucebert. Trauma beschadigt soms the moral values: 
‘moral injury’ noemen we dat. Maar trauma kan ook ma-
ken dat je deze waarden met nieuwe ogen ziet – vaak 
met de (mijns inziens) ongelukkige term posttraumatic 

growth weergegeven (weer een vragenlijst).

De Rattenvanger
Regisseur Egoyan, zelf van Armeense afkomst, noemt 
zijn film ‘a grim fairytale’. Nicole, die op de tweeling van 
Billy past als hij in het motel de ‘liefde’ met Risa bedrijft, 
leest voor uit de Rattenvanger van Hamelen. Het jongetje 
van de tweeling vraagt aan Nicole of de Rattenvanger, 
die wraak neemt omdat hij zijn geld niet krijgt, gemeen 
is. Nicole denkt na en zegt: “Nee, erg boos.” Na het on-
geval neemt zij (zoete) wraak op haar geldbeluste vader 
die dacht een rockster te mogen beminnen, ondanks 
dat zij zijn eigen dochter was. Nicole kan nu opstaan. In 
een pastiche van De Rattenvanger zegt Nicole tegen de 
buitenstaanders: “I wonder if you understand that all of 

us… Dolorus (de chauffeur van de bus), me, the children 

who survived, the children who didn’t…we’re all citizins 

of a different town now. A place with its own special ru-

les… and its own special laws. A town of people living in 

the sweet hereafter…and everything was strange… and 

new.” De jong wijs geworden Nicole beschrijft de sweet 
hereafter als een vreemde, nieuwe wereld. Iets wat bui-
tenstaanders waarschijnlijk niet kunnen begrijpen. 'No-

thing' is the force that renovates the world (uit een ge-
dicht van Emily Dickinson) is dan ook het motto van het 
boek The Sweet Hereafter.

The Sweet Hereafter is op DVD verkrijgbaar
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