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BEASTS OF NO NATION

maar zet dat in voor een heel dubieuze 
zaak: hij rekruteert kindsoldaten die  
hij laat plunderen, moorden en 
 verkrachten. De rillingen lopen je 
over de rug als je ziet hoe hij de 
jonge hoofdpersoon Agu zijn 
 leger binnnentrekt. 
Het was een intense rol, geeft 
Elba toe. „Ik ben zelf vader 
van twee kinderen en dan kijk 
je er toch met andere ogen 
naar. Als je dan ziet wat deze 

ij maakt een indrukwekken-
de entree in het London 
Hotel in New York waar hij 
interviews gaat geven: grote 
stappen, verende tred en zo 

ongeveer elke vrouw krijgt een steelse 
blik toegeworpen. Een echte charmeur, 
die Idris Elba. Maar die kant van de 
43-jarige acteur zien de kijkers op  
16 oktober niet terug in Beasts of No 
Nation. Of nou ja, de legeraanvoerder 
die hij speelt, heeft beslist charisma, 
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1. Elba heeft een 
007-achtige fas-
cinatie voor snelle 
auto’s. 2. De 14- 
jarige  Abraham 
Attah zet overtui-
gend kindsoldaat 
Agu neer. 3. Als 
Bond moet-ie wel 
een ander flesje 
vasthouden. 4. Ze 
zijn angstaanja-
gend... 5. ...maar  
tegelijk ook char-
mant. 6. Dat is de 
tactiek van kind-
soldaatronselaars.

IDRIS ELBA IS 
WALGELIJK 
SYMPATHIEK 
▶ VANAF 16 OKTOBER OP NETFLIX
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Idris Elba speelde al Nelson Mandela en een Noorse 
god. In de Netflix-film Beasts of No Nation is hij een 
legerleider die kindsoldaten rekruteert. Gaat-ie zich 
hierna storten op 007?
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jonge  soldaten allemaal overkomt en je 
 bedenkt je dat jij daar de oorzaak van 
bent… Nee, dat is niet prettig. Ik walgde 
soms van mezelf tijdens de opnames.” 

BEKLEMMEND
Heftig was ook het draaischema van 
Beasts of No Nation: in vijf weken werd 
de film opgenomen in de binnenlanden 
van Ghana. En dat eiste z’n tol: regis-
seur Cary Fukunaga (True Detective) 
kreeg malaria en Elba zelf keek de 
dood in de ogen toen hij bij een opna-
me uitgleed. Als hij niet in een reflex 
een tak had vastgegrepen, was hij in een 
dertig meter diep ravijn gestort. Het 
gevaar dat overal op de loer ligt, is ook 
wat Beasts of No Nation zo beklem-
mend maakt. Maar het meest duistere 
aspect is wel de Commander die Elba 
speelt. Een charismatische kerel, 
 iemand met wie je in een andere setting 
zo een  biertje zou gaan drinken. Hoe 
kan zo’n toffe gast zulke gruwelijke din-
doen? Dát is ook wat de film duidelijk 
wil maken, legt Elba uit. „We laten zien 
hoe de krijgsheren die kinderen kun-
nen ronselen. Het is geen kwestie van 
snoepjes uitdelen of  bedreigen. Het is 
hun charisma: ze  weten radeloze kin-
deren die net hun ouders zijn kwijtge-
raakt te paaien met wapens en macht.”
Charismatische mannen spelen, lijkt 
iets waar Elba geknipt voor is. In  
2013 kroop hij in de huid van Nelson 
 Mandela voor Mandela: Long Walk to  

Freedom. In 2002 brak hij door als 
drugsbaas Russell ‘Stringer’ Bell in de 
HBO-serie The Wire en daarna was hij 
commissaris John Luther in misdaad-
serie  Luther. Hij speelde de afgelopen 
jaren verder o.a. een Noorse god in de 
superheldenfilms van Marvel en vocht 
tegen monsters in Pacific Rim. Volgend 
jaar is zijn donkere stem te  horen in de 
remake van The Jungle Book en 
 Finding Dory. Daarnaast speelt hij een 
grote rol in de nieuwe Star Trek-film. 
De aandacht die Elba trekt, dankt hij 
ook aan het feit dat zijn naam al jaren 
rondzoemt als opvolger van de huidige 

James Bond, Daniel Craig. „Het is een 
gerucht”, zegt hij. „Maar de aandacht is 
vleiend.” Over de heisa die  ontstond toen 
Bond-auteur Horowitz hem onlangs af-
serveerde voor de rol (hij noemde Elba 
‘te veel van de straat’), haalt hij laconiek 
zijn schouders op. Maar hij weet ook 
wel dat hij ’t geruchtenvuurtje zo alleen 
maar verder opstookt. De  acteur lijkt er 
alles voor te doen om zich te  kwalificeren 
voor de 007-rol: in mei verbrak hij een 
Brits snelheidsrecord met zijn Bentley 
 Continental GT Speed. 290  kilometer 
per uur wist hij op de  teller te krijgen. 
En daarnaast lanceert hij ook nog een 
stijlvolle kledinglijn voor het modemerk 
Superdry. Hij wil er zelf niet meer over 
kwijt dan dit: „Als ik Bond word, dan is 
dat de wens van het volk. Maar ik 
 probeer ondertussen het  onderste uit 
de kan te halen in dit leven. En dat lukt 
tot nu toe aardig.”  ■

Beasts of No Nation 
is een Netflix-origi-
nal: een film die 
voor de streaming-
dienst gemaakt is 
en tegelijk uitge-
bracht wordt voor 
thuis- en bioscoop-
kijkers. Daarmee 
doorbreekt Netflix 
een oude Holly-
wood-traditie. Bio-
scopen zijn niet lan-
ger de belangrijkste 
plek om het publiek 
te bereiken. Daarom 
brengt Netflix nog 
meer Originals als 
de Adam Sandler-
western The Ridicu-
lous Six, vechtfilm 
Crouching Tiger, 
 Hidden Dragon: the 
Green Legend en 
The War Machine 
met Brad Pitt. 
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‘ALS IK BOND 
WORD, IS DAT DE 
WENS VAN HET 

VOLK’

DEMONIC
Ook in deze horrorfilm 
blijkt geesten oproepen 
weer een hele domme  
manier om een nacht door 
te brengen. Ziggo, Pathé-
Thuis, KPN, iTunes

ADULT BEGINNERS 
Een geflopte ondernemer 
trekt in bij zijn zwangere 
zus, haar man en peuter-
zoontje en wordt hun  
nanny. Ziggo, Pathé-
Thuis, KPN, iTunes

LOW DOWN
Stemmig, waar gebeurd 
drama over pianist Joe  
Albany, zijn dochter en zijn 
slopende drugsverslaving. 
Ziggo, Pathé-Thuis,  
KPN, iTunes

VIDEO ON DEMAND 
FILMTIP 5 

AVENGERS: AGE OF ULTRON 
Een op hol geslagen robot 
weet het de superhelden 
van The Avengers knap 
lastig te maken. Ziggo,  
Videoland, Pathé-Thuis, 
KPN, iTunes

GOOD KILL 
Oorlog voeren op afstand 
– met drones dus – valt 
voormalig piloot Ethan 
Hawke erg zwaar. Ziggo, 
Videoland, Pathé-Thuis, 
KPN, iTunesDIE 

DURFT! 
Netflix lapt 

ongeschreven regel  
aan z’n laars


