
De grens tussen
prettige roes en
alcoholisme

V ier veertigers, leraren op de-
zelfde middelbare school, heb-

ben elk op hun eigen manier last
van een midlifecrisis. Ze zijn een
beetje uitgeblust en mentaal ab-
sent, zowel in hun privéleven als op
hun werk. Om daar iets tegen te
doen, besluiten ze de theorie van
de Noorse psycholoog Finn Skår-
derud te testen. Skårderud stelt dat
de mens van nature een alcoholte-
kort in zijn bloed heeft van 0,05
promille. Dus wie tijdens werkuren
een paar glazen achterover slaat,
functioneert simpelweg beter: met
minder remmingen en minder soci-
ale angsten.

Maar hoe dun is de grens tussen
een prettige roes en alcoholisme?
Over die scheidslijn gaat Dr uk, win-
naar van vele prijzen, waaronder de
Oscar voor beste buitenlandse film.
Regisseur Thomas Vinterberg weet
uiterst knap de balans te bewaren
tussen ernst en humor. Even knap
weten de acteurs, onder wie uit-
blinker Mads Mikkelsen als Martin,
de verschillende stadia van dron-
kenschap neer te zetten, van licht
aangeschoten tot volkomen kachel.
In een geestige montage laat Vinter-
berg foto’s en clipjes zien van be-
kende, (flink) aangeschoten politici
– onder wie Boris Jeltsin en Viktor
Orbán.

Vinterberg en coscenarist Tobias
Lindholm concentreren zich met
name op geschiedenisleraar Mar-
tin, wiens lessen na het innemen
van een heupflesje wodka opeens
veel levendiger zijn. Die aansteke-
lijke lessen geeft hij aan de hand
van beroemde veeldrinkers als
Churchill en Roosevelt, en met Hit-
ler als vreemde eend in de bijt. Ook
Martins vrouw Anika en hun kinde-
ren zijn blij met de hervonden le-
venslust van haar man, nu is hij
eindelijk niet meer zo geestelijk af-
wezig. Dat het niet goed kan blijven
gaan, voelt de kijker op zijn klom-
pen aan.

Hoewel Dr uk een pakkende tragi-
komedie is, heeft de lach uiteinde-
lijk de overhand. Het levert een fe-
nomenale slotscène op, waarin
voormalig danser Mikkelsen laat
zien dat hij zijn oude vak nog uit-
stekend beheerst.
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