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De Verlaten Staten van Amerika 
Oscarwinnaar Nomadland is niet zomaar een uitzonderlijke, emotionele roadtrip. 
Het is een radicale film, op zoek naar een andere manier van filmen – en van leven. 
Door Jeroen Struys 
Vrijdag 30 april 2021 om 3.25 uur 
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Vers vanop de Oscaruitreiking lanceert Disney de beste bioscoopfilm van minstens de 
voorbije twaalf maanden op het streamingplatform Disney+. Een ongewone plek voor een 
ongewone film, of het bewijs dat Disney meer is dan Pixar en Marvel? Toen het bedrijf twee 
jaar geleden de Hollywoodstudio 21st Century Fox kocht, verwierf het ook Searchlight, een 
label dat bekendstaat voor auteursfilms. En zo heeft het nu de Oscarwinnaar in handen. 

De geprivilegieerden die op Film Fest Gent Nomadland op het grote scherm zagen, weten dat 
het doodjammer is. Niet alleen omdat de film trakteert op prachtige fotografie van 
uitgestrekte woestijnlandschappen, maar ook omdat de bioscoop bij uitstek de mentale plek 
is waar geesten kunnen verruimen. De bioscoop is een woestijn: niet omdat die leeg zou zijn, 
maar omdat die uitnodigt tot meditatie en avonturen in het innerlijk. Je gaat naar de 
bioscoop om een ander in je toe te laten. Pardon, je ging naar de bioscoop. 

Het is al van september 2020 geleden dat Nomadland werd voorgesteld op het filmfestival 
van Venetië, waar die terstond de Gouden Leeuw won. Sindsdien was het expliciet de 
bedoeling om de film uit te brengen in de bioscoop. Meermaals moest het bedrijf de 
releasedatum uitstellen, tot het niet meer kon. Dat kun je het op een na grootste 
entertainmentbedrijf ter wereld moeilijk kwalijk nemen. 

‘Easy rider’ met gepensioneerden 

Ergens kan het ruiken naar paternalisme dat het alsnog een 
Hollywoodster is die met de hoofdrol gaat lopen. Waarom er niet gewoon 

voluit een documentaire van maken? 

De glitter en glamour van Hollywood en de Oscarshow konden niet verder afstaan 
van Nomadland, een film die de kijker meeneemt op een roadtrip door Amerika met hen die 
niet meekomen of niet meewillen. De film is stevig geworteld in de werkelijkheid en opent in 
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de spookstad Empire, Nevada, waar in 2011 het bedrijf US Gypsum de mijn sloot. Voor het 
hoofdpersonage Fern betekent het de start van een rondreizend bestaan, waarin ze midden in 
de woestijn wordt opgenomen door een gemeenschap van voyageurs. 

Zo wordt Nomadland een soort Easy rider voor deze tijd: een ode aan persoonlijke vrijheid en 
een alternatieve levensstijl, al dan niet gedwongen door omstandigheden. Maar terwijl de 
brandstof van Dennis Hoppers film bestond uit testosteron en hallucinogene middelen, 
drijft Nomadland op mededogen en melancholie. Het zegt ook wel wat over de veranderende 
tijden dat die eerste film een stukje jongerencultuur schetste, terwijl de mensen 
van Nomadland veeleer pensioengerechtigd zijn – ook al is daar in de VS niet per se sprake 
van. ‘Wanneer je oud wordt, krijg je persoonlijkheid’, klinkt het. 

Aan het kampvuur zit een Vietnamveteraan met posttraumatisch stresssyndroom, iemand die 
beide ouders verloor aan kanker en een vrouw die haar man verloor tien dagen voor zijn 
pensioen. Allemaal dragen ze littekens en zijn het mensen zonder vangnet – tenzij dat van 
elkaar. De film staat in de traditie van het neorealisme: zowel met zijn oprechte empathie 
voor de verliezers (of zijn het de winnaars?) van de maatschappij als in zijn documentaire 
aanpak. De charismatische Bob Wells is een echte goeroe van de ‘vandwellers’ en speelt (een 
versie van) zichzelf, net als de andere mensen in de film die hun bestelwagen tot camper 
verbouwden. 

 
Bij valavond wordt het landschap mooier en slaat de melancholie genadeloos toe. © searchlight 
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Zij werden geplukt uit de research die Jessica Bruder deed voor haar non-
fictieboek Nomadland: Surviving America in the twenty-first century. Dat legde vast hoe in 
de 21ste eeuw een nieuw nomadisch volk is ontstaan in de VS, het rijkste land met de armste 
mensen. De mensen die Bruder vond onderweg, spelen (een versie van) zichzelf in de film. 

Maar de verfilming is wel degelijk Hollywood. Het hoofdpersonage is fictief en wordt 
gespeeld door een Hollywoodster: Frances McDormand, die zondag haar derde Oscar won en 
zo op gelijke hoogte komt met Ingrid Bergman en Meryl Streep – alleen Katharine Hepburn 
heeft er eentje meer. En toch heeft McDormand genoeg authenticiteit om haar vertolking 
geloofwaardig te maken. Actrices acteren, maar misschien heeft dat toch ook te maken met 
haar eigen afkomst: ze noemt zichzelf white trash, geadopteerd op anderhalf jaar door een 
verpleegster en een dominee. 

McDormand gaf de aanzet voor de film en bezorgde het boek aan Chloé Zhao, de Chinees-
Amerikaanse regisseuse die zich de voorbije jaren bekwaamde in een eigen, virtuoze mix van 
fictie en documentaire. The rider, geproduceerd door het Belgische productiehuis Caviar, was 
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een prachtfilm over hedendaagse Lakota Sioux in het Pine Ridge-reservaat, gespeeld door 
Lakota Sioux. Zhao maakt fictie van de werkelijkheid en goud van zand. Nomadland draaide 
ze voor 5 miljoen dollar. Voor haar volgende, de superheldenfilm Eternals, kreeg Zhao van 
Disney 200 miljoen dollar. 

Thuis onderweg 

Zhao laat haar film meanderen. Op elk moment kun je een nieuw 
landschap zien, een nieuwe mens leren kennen, met wie je even later 

naar de sterren ligt te staren 

Er zit een vrij conventionele dramatische structuur in Nomadland, maar Zhao laat het 
klassieke verhaal los en laat haar film meanderen en scherpe bochten nemen. Dat is het 
avontuur van deze film: op elk moment kun je een nieuw landschap zien, een nieuwe mens 
leren kennen, met wie je even later ligt te staren naar de sterren. Het maken van de film is de 
film: voor Nomadland trokken Zhao en McDormand vier maanden lang in een camperbusje 
door zeven Amerikaanse staten. Ze waren vergezeld door Zhao’s partner Joshua James 
Richards, die Zhao leerde kennen op de filmschool in New York en die de prachtige fotografie 
doet van al haar films sinds haar no-budgetdebuut Songs my brothers taught me. 

Hoe ingeleefd ook, het kan ruiken naar paternalisme dat het alsnog een Hollywoodster is die 
de hoofdrol vertolkt. Waarom er niet gewoon voluit een documentaire van maken? Omdat -
Nomadland meer wil zijn dan een film over enkele mensen met hun specifieke levensweg. 
Het is ook een film over gevoelens die elke mens kent: rouw, verlies, verdriet. Fern rouwt om 
haar overleden man, zoals de film rouwt om een uiteengespatte droom. Daarom werden er 
zoveel beelden opgenomen bij valavond: omdat het landschap er dan nog mooier uitziet, à la 
Terrence Malick, en omdat er een groot gevoel van verlies hangt over deze melancholische 
film. Dit zijn de Verlaten Staten van Amerika: die uitgestrekte gebieden waar mensen wonen 
die in Washington D.C., in Hollywood en in algoritmen niet meer meetellen, of het nu Lakota 
Sioux zijn of campervolk. Ze zijn uitgespuwd door het kapitalisme, als wegwerpwerknemers 
of seizoensarbeiders van Amazon, waar ze vlak voor de feestdagen de piek van de pakjes -
mogen opvangen. Tussen de lijnen door laat de film verstaan dat Fern vroeger een leerkracht 
was. Wat brengt iemand ertoe om dat op te geven? Wat is er mis met een land als het zijn 
leerkrachten zo slecht behandelt dat ze het aftrappen? 

Nomadland trakteert niet op miserabilisme: de film plaatst de campers in een positief 
daglicht – pardon, valavondlicht. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, gaan ze op zoek 
naar een andere manier van leven. Fern noemt zichzelf nadrukkelijk niet ‘homeless’, 
maar ‘houseless’. ‘Thuis is iets dat je altijd bij je kunt dragen.’ 

De vraag is wie de moed heeft om te erkennen dat vroeger niet terugkeert 
en dat het tijd is om een ander pad in te slaan 

Zo waart door Nomadland de geest van de western, misschien wel het meest filmische genre. 
Fern treedt in de voetsporen van de pioniers en de karavanen van gelukszoekers die het land 
bouwden dat Amerika heet. Het was altijd de belofte van Amerika dat elders, voorbij de 
horizon, een beter land zou wachten, een nieuwe kans om jezelf opnieuw uit te vinden. 
Immer westwaarts was het adagium. En toen het einde werd bereikt, schoot Amerika een 
raket naar de maan: altijd verder, altijd meer, stilstand is achteruitgang. 

Inwaartse reis 
Net zoals dat geloof in vooruitgang slabakt, lijkt het einde van die belofte bereikt, suggereert 
deze film. Het is tijd voor een inwaartse reis: landinwaarts naar het hart van Amerika, maar 
ook inwaarts in jezelf. Daarin onderscheidt de film zich van het boek, dat veeleer een 
kritische kanttekening plaatst bij de maatschappelijke uitsluiting en precaire 
omstandigheden die achter de niet per se zelfgekozen levensstijl schuilgaan. Zhao begreep 



goed dat film niet het beste medium is voor een breedvoerige sociaal-economische analyse, 
maar daarentegen het voordeel heeft van de inleving, de beleving, de empathie. Voor dat 
laatste heb je een poëtische mens nodig, een verzonnen figuur die de kijker toelaat om samen 
inwaarts te reizen. En een actrice als Frances McDormand. 

Misschien raakt Nomadland een snaar omdat we, opgesloten in lockdown, hoe dan ook 
onszelf meer tegenkomen. Het is een tijd waarin veel mensen ervaren hoe ze botsen op de 
grenzen van de samenleving en vaststellen dat de belofte van meer en verder geen heil biedt. 
‘De Titanic is aan het zinken’, zegt Bob Wells. ‘Mijn doel is zoveel mogelijk mensen in een 
reddingsbootje te krijgen.’ De vraag is wie de moed heeft om te erkennen dat vroeger niet 
terugkeert en dat het tijd is om een andere weg in te slaan. Zoals de campers zeggen: see you 
down the road.  

Nomadland, op Disney+  

Het einde van de Amerikaanse belofte lijkt bereikt, suggereert deze film. 
Het is tijd voor een inwaartse reis: landinwaarts naar het hart van het 

land, maar ook inwaarts in jezelf 
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Volgende Filmmatinee 

  
 
Do 25 november – 15u – The Father 
Fascinerend portret van de tachtigjarige Anthony die langzaam wegglijdt in dementie, maar alle hulp 
van zijn dochter afwijst. Briljant vertolkt door Anthony Hopkins en Olivia Colman in de hoofdrollen. 
          
 


