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★★★★☆ 

Bij wijze van experiment zetten vier leraars het op een zuipen. Of speelt er 
meer? Met Drunk viert Thomas Vinterberg (Jagten) niet de drank, maar het 
leven. 
Ruben Aerts 
Dinsdag 27 oktober 2020 om 3.25 uur 

 
Mads Mikkelsen speelt een geschiedenisleraar die met drie collega’s aan de drank gaat. Rr 

 
Lachen is gezond, maar wat doet drinken met een mens? Weinig filmmakers durven er nuchter 
naar te kijken. Van A star is born over Leaving Las Vegas tot Days of wine and roses uit de jaren 
60: het zijn altijd de alcoholisten die drinken. Alsof de anderen geheelonthouders zijn. 

Wat durft Drunk het anders te benaderen. Hier is alcohol geen middel om het leven te ontvluchten, 
wel om het te vergemakkelijken. Want wat als we nu net iets socialer, losser en vrolijker zijn met 
een glas op? Zou het kunnen dat we plots meer plezier beleven aan de dingen, een tikje meer durf 
aan de dag leggen? 

Het voelt als een taboe om zelfs maar de vraag te stellen. Maar Drunk is geen controversiële film, 
laat staan een bezopen pleidooi voor liederlijkheid. Wel durft de film oprecht te kijken naar levens 
die zich met de jaren vastgereden hebben in routine. Tot ze een manier vinden om daaruit los te 
komen. 

De film wil niemand aansporen tot drinken. Wel hoopt hij de 
kijker te motiveren om geen vrede te nemen met de helaasheid der 

dingen 

Het zijn vier bevriende leraars, aimabele veertigers, die zich aan een maf experiment wagen. Ze 
laten zich inspireren door Finn Skårderud, een Noorse academicus die jaren geleden ging beweren 
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dat we in ons bloed een natuurlijk alcoholtekort hebben van 0,05%. Wat als ze dat verschil nu eens 
wegwerkten en vervolgens op peil hielden? Enkele glazen zouden al volstaan. Of toch voor even. 
Blijven drinken is dus de wat bedenkelijke boodschap. Maar goed, wat geeft dat? 

Radicaal 
Het idee wringt en schuurt, en tegelijk maakt het benieuwd. Voor Thomas Vinterberg is het niet 
zijn eerste radicale uitgangspunt. Hij brak eind jaren 90 door met Festen, over een zoon die op het 
chique verjaardagsfeest van zijn vader speecht over hoe die hem als kind heeft misbruikt. In 2012 
liet de filmmaker Mads Mikkelsen (Casino Royale, Hannibal) in Jagten een kleuterleider spelen 
die werd beschuldigd van pedofilie. Onterecht, al maakte dat kennelijk geen donder uit. 

Vinterberg haalt Mikkelsen er nu opnieuw bij. Deze keer vertolkt de superster een 
geschiedenisleraar die als een slaapwandelaar door zijn bestaan schuifelt. ‘Vind je dat ik saai 
geworden ben?’, vraagt Martin aan zijn vrouw. Ze stond op het punt de deur uit te gaan. Nu zet ze 
zich neer en zucht – dat kan geen goed teken zijn. Van enkele van zijn leerlingen die zich zorgen 
maken over hun eindcijfer krijgt hij te horen: ‘Je lijkt zo onverschillig.’ 

Tot een van de bevriende collega’s hem als niet-drinker bij een verjaardagsetentje zover krijgt om 
een glas te nemen. Een ander komt met Skårderud aanzetten en stelt voor dat ze de komende 
periode het experiment doen. ‘We zijn heus niet de eersten die overdag drinken. Hemingway deed 
het zijn leven lang tot acht uur ’s avonds en stopte dan, zodat hij de volgende dag fit was om te 
schrijven. En zijn werk is meesterlijk.’ 

Joie de vivre 
Het effect is haast onmiddellijk merkbaar. Martin hervindt een joie de vivre die hij in geen jaren 
nog gevoeld had. Hij lijkt uit de sleur gestapt, terwijl hij nochtans net als tevoren elke dag voor de 
klas staat. De alcohol in zijn lijf maakt hem relaxter, het lesgeven gaat hem beter af. Ook zijn 
leerlingen merken dat. Thuis en in het weekend – wanneer hij niet drinkt – is hij meer betrokken. 
Hij voelt zich opgewekt en is ondernemend. Zijn vrouw staat er met open mond naar te kijken. 

Het getuigt van durf dat Thomas Vinterberg op een onbevangen manier onze omgang met alcohol 
onderzoekt. De film pleit voor nuance en mildheid. Wat dan nog als enkele glazen helpen om te 
hervinden wat met de jaren is weggedeemsterd? Levenslust en hartstocht zijn te kostbaar om 
zomaar te laten varen. Maar even ondubbelzinnig waarschuwt Drunk voor een doen en laten dat te 
ver het beschonken pad opgaat – gelukkig zonder er een flets moraallesje aan vast te knopen. De 
film wil niemand aansporen tot drinken. Wel hoopt hij de kijker te motiveren om geen vrede te 
nemen met de helaasheid der dingen. Het is nooit te laat om de draad van je leven weer op te 
pikken, om de passie opnieuw aan te wakkeren. Weinig voelt bevrijdender dan jezelf te hervinden. 
Daar laat Vinterberg geen twijfel over bestaan. 

Gregoriaans 
Drunk is een meeslepende film over een roekeloos experiment. De feestelijke scènes brengen goed 
de gelukzaligheid over van zo’n avond die eindeloos lijkt. Als kijker laat dat je niet onberoerd – 
zeker nu we zulke taferelen niet meer kunnen beleven. Op de soundtrack weerklinken soms 
gregoriaanse gezangen, die het gebeuren iets sacraals geven. Het past wel, temeer omdat een mens 
zich met een slok (te veel) op al eens in hogere sferen durft te wanen. 

Kan alcohol je tegelijk tot een betere leraar of schrijver maken? De oude Grieken lusten destijds 
meer dan een glaasje, en over hen spreken we nog steeds. Er zal wel iets van aan zijn. Maar hoeveel 
is genoeg? Wat is te veel? Stof voor een beneveld tooggesprek, ergens in een virusvrije toekomst. 
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