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Los 
Jan verhe yen na ar he T  

boek van Tom naeGels

Intelligent populisme, daar pleit 
schrijver David Van Reybrouck voor in 
zijn recent verschenen pamflet Pleidooi 
voor populisme. Voorbeelden van deze 
paradoxale combinatie zijn, zacht 
gezegd, niet erg voor de hand liggend. 
De film Los van Jan Verheyen is mis-
schien toch een goed voorbeeld.
 In het pamflet en in de film komt 
een quasi identieke situatie voor: Van 
Reybrouck vertelt hoe hij met een 
paar intellectuele vrienden vanuit een 
appartement in Middelkerke de bela-
chelijke badgasten op de dijk staat uit 
te lachen. Om zich dan voor dat superi-
oriteitsgevoel te schamen. In Los zit een 
scène waarin de vrienden samenko-
men om op televisie naar Idool te kijken 
en de idiote kandidaten van de wed-
strijd uit te lachen. De twee allochto-
nen van het gezelschap, Nadia en Didi, 
kunnen er echter niet om lachen: zij 
identificeren zich vanuit hun under-
dogpositie met de kandidaten.
 Los is gebaseerd op de gelijkna-
mige roman van Tom Naegels. Boek 

dat op zijn beurt gebaseerd is op waar 
gebeurde feiten: als journalist bij een 
populaire krant begint Naegels een 
relatie met de allochtone Nadia terwijl 
zijn racistische grootvader op sterven 
ligt. Op de achtergrond maken wij de 
rellen in Borgerhout en de opkomst 
van Dyab Aboe Jahjah mee (niet erg 
overtuigend tot de rapper Jamal 
gemaakt). Het boek pakt op een licht-
voetige manier zware problemen aan, 
de film benadrukt dat nog meer: het 
is zonder meer een komedie, zij het 
over ernstige onderwerpen (zoals elke 
goede komedie).
 Het komische wordt flink aange-
dikt door de vertolkingen. Een paar 
Vlaamse coryfeeën komen hun num-
mertje opvoeren: Frank Focketyn 
mag in een proloog even het typetje 
neerzetten van een verzuurde man 
die protesteert tegen speelstraten – 
een sequentie zo weggelopen uit In 
de gloria. En Stany Crets is even een-
dimensionaal als de cynische hoofd-
redacteur van de populaire krant De 
Gazet, waarin Tom Naegels tegen 
beter weten in verantwoorde jour-
nalistiek voor de massa tracht te 
brengen. Zelfs een van de hoofdrol-
len is clichématig ingevuld: Jaak 

Van Assche amuseert zichzelf (en het 
publiek) kostelijk door een karikatuur 
te maken van de aan kanker lijdende 
grootvader die constant plompe racis-
tische opmerkingen spuit, tot op zijn 
doodsbed toe. Erg subtiel is het niet. 
En je vraagt je af of de film niet aan 
diepgang had gewonnen met een 
minder karikaturale aanpak. Maar 
dan was het allicht geen komedie meer 
geweest.
 Die acteerclichés doen er echter 
niet toe. In zekere zin zijn ze zelfs 
functioneel, want alle figuren en toe-
standen in de film zijn – zoals enkele 
scènes ook expliciet tonen – slechts 
afsplitsingen van de hoofdfiguur, 
Tom Naegels. Die wordt schitterend 
geïncarneerd (zoals het hoort in een 
klassieke film: een acteur dient geen 
personage te spelen maar te zijn) door 
Pepijn Caudron. Alle bezwaren die je 
kan hebben tegen het spelen van type-
tjes door Van Assche of Crets vervallen 
omwille van Caudron. Bij hem komt 
alles samen, hij toont en verwoordt de 
emoties die bij de anderen ontbreken. 
Jaak Van Assche speelt niet de bompa 
van Caudron / Naegels, hij speelt de 
bompa zoals het hoofdpersonage zich 
hem voorstelt. Regisseur Jan Verheyen 

en scenarist Bram Renders benadruk-
ken dat gegeven door Caudron ‘ter-
zijdes’ te geven (voor een maagdelijk 
wit scherm spreekt hij het publiek 
rechtstreeks toe) en hem commentaar 
op de gebeurtenissen te laten leveren 
die vaak hilarisch is. Met als hoogte-
punt zijn onhandige laatste woorden 
tot zijn stervende bompa: ‘als ik u niet 
meer zie, hou u goed’.  
 Het is in die dialectiek tussen 
afstandelijke ironie en emotie over 
ondanks alles waar gebeurde feiten, 
dat Los voortreffelijk als komedie 
functioneert. Dit is niet het vrijblij-
vende geleuter over imaginaire perso-
nages die de meeste Vlaamse komedies 
kenmerkt, dit is – hoe geromantiseerd 
ook – een waar gebeurd verhaal waar-
van je de situaties en personages her-
kent en soms zelf hebt meegemaakt. 
 Ondanks de zware inhoud (racisme, 
twijfel aan de integratie, de rellen in 
Borgerhout, een stervende grootvader, 
euthanasie – plus een gemengde rela-
tie met alle problemen vandien) is de 
toon erg lichtvoetig. En zo komen we 
terug bij de intelligent populistische 
inslag van Los. De problemen worden 
hier niet tragisch behandeld, maar 
met de afstand van de komedie. Dat 
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