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After the Storm
Karin Seberechts

“Het is niet makkelijk de 
mens te worden die je wilde 
zijn”. Deze lichtjes mismoe-
dige levensles geeft  Ryota 
zijn 11-jarige zoon Shingo 
mee tijdens één van hun 
luttele vader-zoonmo-
menten. Zij ademt ook uit 
elke scène van’ Aft er the 
Storm’, Hirokazu Kore-
eda’s milde bespiegeling 
over vader en zoon zijn in 
het bijzonder, en over de 
ontgoochelingen van het 
leven in het algemeen.

De boomlange Ryota won 15 jaar 
geleden met zijn debuutroman 
een voorname literatuurprijs. 
Sindsdien slabakt alles een 
beetje en draaft hij als privéde-
tective achter overspelige ech-
telingen aan. De enige die nog 
ietwat gelooft dat hij daarmee 
‘research’ doet voor een volgend 
boek is Ryota zelf.
Zijn moeder kijkt meewarig naar 
haar aanmodderende zoon, die 
haar fl at uitkamt op zoek naar 
verpandbare spullen om zijn 
gokverslaving te spijzen (die zijn 
net overleden vader overigens al 
allemaal om dezelfde reden vóór 
hem verpatste). Zijn ex-vrouw 
heeft zijn uitvluchten over uit-
blijvende alimentatie al honderd 
keer gehoord. Zijn zoon krijgt hij 
elke maand een dag te zien. Een 
naderende storm - tyfoon 24 - 
brengt het ontwrichte gezin én 
hun overpeinzingen weer even 

samen onder één dak.
Kore-eda plant personages en 
kijkers midden in een sociale 
woonwijk buiten Tokio, gebouwd 
om de zwaarste stormen te trot-
seren. Afgezien van het trotseren 
van stormen valt er nog weinig 
te beleven. Alle kinderen zijn 
uitgevlogen, het klimtuig in de 
speeltuin mag niet meer wor-
den beklommen en vrouwen op 
leeftijd wedijveren er onder het 
mom van muzikale interesse om 
een weduwnaar met een chic 
appartement.
In die stilgevallen habitat laat 
Japans meester van prangende 
familiekronieken zijn protago-
nist met hangende schouders 
in het reine komen met de ont-
nuchteringen van het bestaan. 
Terneerdrukkend of melig 
wordt dat paradoxaal genoeg 
nooit. Daarvoor zet Kore-eda 
naast Ryota een moeder neer 
die even clement als de cineast 
zelf, maar ook laconiek en rela-
tiverend naar de realiteit kijkt. 

“Wat ik nu gezegd heb, gaat wel 
heel diep...”, zegt zij na een tête-
à-tête met haar zoon in het oog 
van de storm. “Wacht, waar is je 
notablok? Dat moet je opschrij-
ven voor je boek”.
Kore-eda’s innemende familie-
portretten zijn wel vaker erg toe-
gankelijk, maar zelden zo onge-
dwongen en nuchter als ‘After 
the Storm’. “Waarom is mijn 
leven op dit uitgedraaid?”, staat 
er op een post-it naast Ryota’s 
bed. Tja. Waarom?

‘After the Storm’ is sinds 3 mei 
te zien in België.
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PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘WE WERKEN OM TE 
LEVEN EN NIET ANDERSOM’. M.V. uit Slijpe werd door loting uit de 
juiste antwoorden getrokken en wint een boekenbon van 20 euro. 
Profi ciat!

Stuur je antwoord naar puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 
25 mei 2017. Of stuur een briefj e met de oplossing, naam, adres en 
lidnummer naar Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
De winnaar ontvangt een boekenbon van Standaard Boekhandel ter 
waarde van 20 euro.
Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. 
Dit reglement vind je hier online: bit.ly/wedstrijd-OR

Met de letters van de genummerde vakjes kan je een zin vormen:
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OPLOSSINGEN SUDOKU

OPLOSSING SUDOKUBUS

HORiZONTAAl
1. de Maggie-straf is …
2.  verbrandingsrest; ecologisch; voor-

zetsel
3.  morele houding
4.  tol (anagram)
5.  zwart goud; Duitse stad
6.  contract
7.  bijbelse fi guur; eindpunt
8.  automerk
9.  jongensnaam
10.  voorzetsel; molecule die erfelijke 

informatie draagt; lidwoord
11.  we … tegen het bestraff en van lang-

durig zieken

vERTicAAl
1. in zeven haasten
2.  verbrandingsrest; leermoment; 

public relations (afk .)
3.  groot dier
4.  Europese Radiounie (afk .)
5.  bevoegdheid om een besluit tegen 

te houden; boodschapper
6.  iemand die spontaan vroeg opstaat
7.  gaaf; huiduitwas
8.  slaapmeubel
9.  schenker
10.  informatica; Vlaams voor ‘niet’; lid-

woord
11.  korter werken geeft  je meer tijd voor 

je …

Rondvaart 
Dinant-
Anseremme
Een tip voor een fi jne excursie in de lente- en zomer-
maanden is de kleine rondvaart tussen Dinant en 
Anseremme (45 minuten). Dé gelegenheid om te 
genieten van een uniek uitzicht over Dinant vanaf 
zijn duizenden jaren oude panorama: het rivierbed.  
Bootje varen is een plezier voor jong en oud.
Je ontdekt de monumenten, de parels van de archi-
tectuur van het stadscentrum, de Bayard-rots, het 
Charlemagne-viaduct, het liefdeseiland van Félicien 
Rops en tot slot de Sint-Jansbrug bij de samenvloeiing 
van de Maas en de Lesse.
De boot vertrekt elke dag vanaf 10.30u. Bij Dinant 
Croisières - Quai Place Albert, 5500 Dinant. 
Reserveren is niet nodig.

Deze rondvaarten zijn mogelijk 

tussen 1 april en 22 september.

Meer info: 082 / 22 43 97 

Website van Dinant Evasion: https://goo.gl/kEdLnd
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SUDOKUBUS

Plaats volgende vierletterwoorden in de kubus zodanig dat in elke 
4 aaneensluitende vakjes een vierletterwoord staat:

ADRI

DIES

EREN

IDEE

LANS

LIED

SUDOKU

Vul de cijfers van 1 tot en met 9 in, zodanig dat:
• in elke rij elke cijfer maar één keer voorkomt
• in elke kolom elk cijfer maar één keer voorkomt
• elk cijfer ook maar één keer voorkomt in elk wit vierkant en in 

elk grijs vierkant van 9 vakjes
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Mismoedigheid kan mooi zijn (Taiyo Yoshizawa, Hiroshi Abe en Yoko Maki)


