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Het thema Op de koop toe is een ontdekkingsreis naar de onzichtbare wereld achter onze 
aankopen. Achter veel producten, zoals eten, bloemen, kleding of medicijnen zit een wereld 
van armoede, milieuschade en veel meer. Wij willen als consument zo goedkoop mogelijk 
onze producten kopen. Daar speelt de handel natuurlijk op in waardoor bij het 
productieproces veel Op de koop toe wordt genomen. Zo ontstaan er misstanden; van 
kinderarbeid tot uitbuiting van (vrouwelijk) personeel, van plundering van schaarse 
bodemschatten tot vervuiling van water en lucht. 
 
Farmaceutische bedrijven testen vaak zelf de medicijnen niet meer die ze op de markt 
brengen. Dat laten ze doen door organisaties in lage lonen landen met een grote kwetsbare 
bevolking die arm, onverzekerd en analfabeet is. Kosten en tijdsoverwegingen voeren hierbij 
de boventoon.	  	  
	  
In The constant Gardener wordt deze wereld getoond. U kunt deze film huren en met een 
groepje leden in huiskamerverband bekijken. Aan de hand van de bespreking en de 
discussiepunten kunt u er met elkaar over praten. Ook dit is een manier om met het thema 
Op de koop toe aan de slag te gaan. 
 

The Constant Gardener  
2005 
Regie: Fernando Meirelles 
Scenario: Jeffrey Cain 
Bespreking: Pauline van der Lans 
 
Samenvatting van de inhoud 
The Constant Gardener is een verfilming van het gelijknamige boek van de Engelse schrijver 
John le Carré (1931). Het verhaal is enerzijds een liefdesverhaal, maar heeft ook een 
diepere laag, waarin de wantoestanden rondom de farmaceutische industrie in Afrika aan de 
kaak gesteld worden. 
De hoofdpersonen Tessa Abbott en Justin Quayle ontmoeten elkaar tijdens een lezing. Het 
zijn twee tegenpolen: hij de kleurloze diplomaat, zij de bruisende actievoerder. Ze trouwen 
en Tessa verhuist mee naar Afrika. Daar is Justin aan het werk als Brits zaakgelastigde, 
maar Tessa komt wanpraktijken van de farmaceutische industrie op het spoor. Ze laat Justin 
hier buiten om hem te beschermen.  
Samen met de Afrikaanse dokter Arnold Bluhm gaat zij op onderzoek uit, wat resulteert in 
een nietsontziend rapport over het testen van medicijnen op de bevolking van Kenya. Ze wil 
de Britse overheid inlichten, maar zover komt het niet. Het wordt in de doofpot gestopt, want 
Tessa wordt dood aangetroffen nabij het Turkanameer. Arnold hangt elders verminkt aan 
een boom. Justin gelooft niets van de officiële lezing dat Tessa’s dood met een 
stammenoorlog te maken heeft. Als dan de politie ook nog zegt dat hij zelf uit jaloezie een 
huurmoordenaar ingeschakeld heeft, is de maat vol. Justin besluit Tessa’s zoektocht voort te 
zetten en raakt verstrikt in een net van leugens en corruptie waarin niemand meer te 
vertrouwen is.  
Aan het eind van de film is hij zijn identiteit kwijt en daarmee vogelvrij verklaard. Hij is 
erachter gekomen dat hij eigenlijk helemaal niets over het leven van zijn vrouw wist. Alle 
belastende gegevens die hij op zijn zoektocht verzameld heeft, laat hij door een piloot van de 
Verenigde Naties naar Tessa’s tante in Rome sturen, zodat de zaak in de openbaarheid kan 
komen. Gewapend met een pistool gaat hij naar het Turkanameer, waar hij sterft. De Britse 
overheid schrijft zijn dood aan zelfmoord toe, maar in het politieverslag staan zoveel 
kogelwonden uit verschillende wapens genoemd, dat hij onmogelijk de hand aan zichzelf 
geslagen kan hebben. 
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Toelichting op het filmverhaal 
De complexe verhaallijnen met een grote hoeveelheid deelnemende bedrijven en 
personages, maken het verhaal soms verwarrend. Hieronder treft u een overzicht aan van 
een aantal essentiële gebeurtenissen. 
In de film is Karel Delacourt Hudson (KDH) een Zwitsers-Canadees farmaceutisch bedrijf. 
KDH heeft het medicijn Dypraxa ontwikkeld en waarschuwt dat er een multiresistente TBC-
epidemie op handen is, die de hele wereld zal teisteren. Als deze ziekte zich gaat 
verspreiden, heeft iedereen het medicijn nodig, dus Dypraxa zal dan goed gaan verkopen. 
KDH schakelt de firma Three Bees in om het middel te testen op de Kenyaanse bevolking, in 
ruil voor medische zorg. Zowel KDH als Three Bees wordt beter van deze samenwerking. In 
de film noemt Tessa dit een verstandshuwelijk dat alleen maar dode kinderen oplevert. Zij 
komt er namelijk achter dat er mensen overlijden door het gebruik van Dypraxa en met de 
hulp van de Afrikaanse arts Arnold Bluhm, wil zij dit aan de kaak stellen. Zij heeft hiertoe een 
verklaring van dokter Lorbeer op band. Hij is de uitvinder van Dypraxa en stopte met 
experimenteren toen er doden vielen. Hij wil niet dat dit openbaar gemaakt wordt, omdat hij 
zijn werk als arts wil voortzetten, al is het dan met onbetrouwbare medicijnen. Hij noemt het: 
“Weggooimedicijnen voor weggooipatiënten”.  
KDH en Three Bees weten dat Dypraxa slachtoffers eist, maar gaan toch gewoon door met 
testen, echter nu op HIV-patiënten. Beide bedrijven gaan ervan uit dat het niet zo erg is om 
medicijnen op deze mensen te testen, omdat die toch binnen afzienbare tijd dood zullen 
gaan.  
Tessa heeft contact met ‘Hippo’, een Duitse toezichthouder. Zij wil dat Three Bees stopt met 
testen en dat het medicijn wordt uitontwikkeld. Zij schrijft een belastend rapport en schakelt 
Sandy Woodrow, de baas van Justin, in om dit door te spelen aan de Britse overheid. Als 
alles uitkomt, gaat dat miljoenen kosten, en daar voelen KDH en Three Bees niets voor. Zij 
hebben er alle belang bij dat alles in de doofpot gestopt wordt. Sir Bernard Pellegrin, hoofd 
van het Gemenebest, sector Afrika, leest het rapport en instrueert Sandy in een persoonlijke 
brief om Tessa in te tomen. Maar Sandy is verliefd op haar en belooft haar inzage in de brief, 
als zij hem een amoureuze tegenprestatie toezegt. Zij ontvreemdt echter de brief en Sandy 
doet er alles aan om hem terug te krijgen, want wat als Tessa ook deze brief openbaar 
maakt? Zijn carrière hangt aan een zijden draadje. Als hij lucht krijgt van Tessa’s reis naar 
Lokichogio (Loki), verraadt hij haar bij Sir Bernard Pellegrin, die een huurmoordenaar op 
haar en Arnold afstuurt.  
Als Justin dokter Lorbeer bezoekt, blijkt die in het bezit te zijn van Pellegrins brief. Ook hij 
wist dat Tessa en Arnold naar Lokichogio gingen en net als Sandy geeft hij aan Justin toe 
haar verraden te hebben. Tessa is dus twee keer verraden. Door Sandy omdat hij anders 
zijn carrière vaarwel kon zeggen, en door dokter Lorbeer omdat hij voor de Afrikaanse zieken 
wilde blijven zorgen.  
De verminkte lichamen van Arnold en Tessa worden gescheiden om te suggereren dat zij 
niet samen vermoord zijn. 
Als aan het einde van de film Arnold, Tessa en Justin dood zijn, heeft KDH de naam 
ZimbaMed aangenomen en gaat gewoon door met het testen van Dypraxa. Als de brief van 
Sir Bernard Pellegrin openbaar gemaakt wordt, vat één alinea alles samen: “Als niemand 
ons zei dat Dypraxa dodelijk was, dragen we geen verantwoording. Als ooit bekend wordt dat 
we de sterfgevallen negeerden, zou niemand van ons dat schandaal overleven.” 
 
Historische en maatschappelijke context 
Kenya 
Kenya is een staat in Oost-Afrika, die van 1890 tot 1963 tot Brits grondgebied behoorde. Na 
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de opstand die van 1952 tot 1959 duurde, werd het land in 1963 onafhankelijk. In de jaren 
negentig volgden veel stammenoorlogen, en hoewel er nu vrije verkiezingen zijn, gaat dat 
nog steeds gepaard met veel fraude en onlusten. In 2008 moesten de Verenigde Naties en 
het internationale strafhof er zelfs aan te pas komen. Mwai Kibali is de huidige president, en 
sinds de grondwetswijziging van 2010 ligt er nu meer macht bij het parlement. Kenya is rijk 
aan vruchtbare landbouwgrond en exporteert met name koffie en thee. Verder is het land 
geliefd bij toeristen vanwege de wildreservaten en nationale parken. Kenya is veertien keer 
zo groot als Nederland en bestaat uit savannes, woestijnen, koraalriffen en hoogvlaktes. 
Samen met Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Soedan en Somalië, behoort Kenya tot de ‘Hoorn van 
Afrika’. 
 
Medicijnen testen in Afrika 
In het begin van de jaren negentig kwamen er zoveel schandalen in de openbaarheid, dat 
het een naam kreeg: de farmaceutische kolonisatie van Afrika. Het meest bekend zijn de 
wantoestanden in Oeganda. Daar testte het farmaceutische bedrijf Boehringer-Ingelheim het 
AIDS-medicijn Neviparine, wat voor veel doden zorgde.  
Ook opzienbarend waren de dood en verminking van kinderen in Nigeria, op wie fabrikant 
Pfizer het antibioticum Trovan testte.  
Wat in de meeste gevallen gebeurt, is dat de fabrikant zegt toestemming van de Afrikaanse 
overheid te hebben om hun medicijnen te testen. In ruil daarvoor krijgen de proefpersonen 
medische zorg. Vaak tegen het advies van de International Food and Drug Administration in, 
gaan ze door met testen. Als de fabrikanten later door onderzoekscommissies aangeklaagd 
worden, moeten ze het gekwetste Afrikaanse land grote geldbedragen uitkeren. 
 
Thematiek 
Om economische redenen en vanuit liefdadigheidsgevoelens wil het rijke westen de derde 
wereldlanden helpen, maar het heeft ook baat bij hun grondstoffen en natuurlijke rijkdom. 
Hulp verzandt daardoor vaak in uitbuiting. Er worden door blanke mannen op chique feestjes 
deals gesloten, terwijl de Afrikaanse bevolking een paar honderd meter verderop sterft aan 
ziektes, honger en verontreiniging. Deze situatie wordt uitvergroot door medicijnen, die voor 
blanken bedoeld zijn, onder valse voorwendselen op Afrikanen te testen. 
 
Personages 
Justin Quayle is een Britse diplomaat in Kenya. Hij is een rustige, bedachtzame bureaucraat 
die net zo zorgvuldig met zijn werk omgaat als met zijn planten. In een discussie met de 
bevlogen Tessa, lijkt hij te ontdooien en door hun liefdesrelatie bloeit hij op. Hij blijft iets 
naïefs houden en hij is kapot van Tessa’s dood. Zonder haar hoeft het leven voor hem niet 
meer. Tessa is zijn thuis. Na Tessa’s begrafenis vindt er een omslagpunt plaats. Als het 
Afrikaanse jongetje Kiolo hem een getekende afscheidsgroet overhandigt op een oude 
verpakking van Dypraxa, duikt hij in het onderzoekswerk van Tessa. Zijn identiteit wordt hem 
afgenomen en hij verandert van een man in een pak, in een vluchteling in een vaal T-shirt. 
Daarbij legt hij een ongekende verbetenheid aan de dag om de onderste steen boven te 
krijgen. 
 
Tessa Abbott  is een actievoerster pur sang. Ze kan niet tegen onrechtvaardigheid en wil 
misstanden tot op de bodem uitzoeken. Daarbij is ze niet op haar mondje gevallen. Ze zegt 
wat ze denkt en schoffeert en choqueert. Tessa is enthousiast en levenslustig en heeft 
gevoel voor humor. Ze is een idealist die soms te ver doorschiet en de consequenties niet 
overziet. Om Justin te beschermen, vertelt ze hem niets over haar ‘dubbelleven’ als 
actievoerster. Haar in eerste instantie slimme manier om het rapport in de openbaarheid te 
brengen, wordt haar fataal. 
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Arnold Bluhm werkt als arts bij de organisatie Medicins dans Univers. Hij stelt samen met 
Tessa het rapport over het testen van medicijnen samen. Hij is homoseksueel en wordt op 
gruwelijke wijze vermoord. 
Sandy Woodrow is het hoofd van de Britse Diplomatieke Dienst. Hij is bevriend met Justin, is 
verliefd op Tessa en verraadt haar. 
 
Sir Bernard Pellegrin is het hoofd van het Gemenebest sector Afrika. Hij probeert de 
uitbuiting te verdoezelen, maar wordt tijdens de herdenkingsdienst van Justin ontmaskerd. 
Onder veel commotie verlaat hij de zaal. 
 
Crick werkt bij KDH en is de caddy bij het golfen. Hij is onopvallend en zwijgzaam, maar wel 
degene die ingeschakeld wordt om Tessa en Arnold te vermoorden. 
 
Sir Kenneth (Kenny) Curtis is directievoorzitter van Three Bees.  
 
Ghita Pearson is een collega en vriendin van Justin. Zij is op de hoogte van de situatie, helpt 
Justin en is uitermate betrouwbaar. 
 
Tim Donoghue is een collega van Justin. Ook hij weet wat er speelt, maar helpt Justin niet. 
Wel waarschuwt hij hem als hij zegt: “Ga naar huis.” En hij overhandigt Justin een pistool. 
 
Dokter Lorbeer test in het ziekenhuis medicijnen op HIV-patiënten. Hij is de uitvinder van 
Dypraxa. Toen er patiënten stierven, trok hij zich terug. Hij nam een andere identiteit aan, 
dokter Brandt, en werkte als zendeling en arts in de binnenlanden van Afrika. 
 
Arthur Hammond (Ham) is de neef van Tessa. Samen met zijn computertechnische zoon 
Guido helpt hij Justin. Tijdens Justins herdenkingsdienst brengt Ham het schandaal naar 
buiten door de brief van Sir Pellegrin voor te lezen. 
 
Kioko Kilulu is de Afrikaanse jongen die Tessa en Justin in het ziekenhuis leren kennen, als 
zijn zus Wanza daar sterft naar aanleiding van medicijngebruik. 
 
Motieven 
In de film zit een aantal grondlagen die universeel zijn. Met andere woorden: dit zijn 
terugkerende onderwerpen die in meer kunstvormen voorkomen. Het zijn een soort 
basispunten waar het verhaal op gestoeld is. De communicatie is bijvoorbeeld een bekend 
terugkerend motief, evenals de verschillen tussen arm en rijk. In de film zien we de volgende 
motieven: 
 
Diplomatie versus strijd. Om doelen te bereiken worden verschillende middelen gebruikt. 
Justin en zijn collega’s doen dat in hun hoedanigheid van Britse zaakgelastigden via de 
diplomatieke weg. Dat betekent dat ze compromissen moeten sluiten, een beetje moeten 
sussen, soms iets in de doofpot moeten stoppen en bereid moeten zijn met alle winden mee 
te waaien. Tessa en Arnold lappen de conventies aan hun laars en gaan de strijd aan. Zij 
willen de onderste steen boven hebben en koste wat het kost alles openbaar maken. 
 
Opportunisme (zie uitleg bij discussiepunt 4). De mensen van de diplomatieke dienst, van de 
farmaceutische bedrijven en ook van de Britse overheid, zijn aanvankelijk van goede wil. Ze 
willen de Afrikaanse bevolking helpen, medicijnen ontwikkelen en daarmee zieken genezen. 
Omdat het daarbij ook om geld en macht gaat, ligt corruptie op de loer. Zo zien we 
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gaandeweg de film dat Sir Kenneth Curtis, Tim Donoghue, Sandy Woodrow en zelfs dokter 
Lorbeer helemaal niet zulke slechte mensen zijn. Zij beginnen met goede bedoelingen en 
raken verstrikt in het web van leugens en bedrog. Het is alsof ze denken: “Het gaat nu 
eenmaal zo. We doen er maar aan mee en proberen ook nog iets goeds te doen.” 
 
Communicatie. Via moderne technieken wordt veel belangrijke informatie uitgewisseld. 
Tessa spreekt een actievoerder van een Duits bedrijf via Skype en Justin leest een e-mail 
aan Tessa met daarin mogelijk belastende informatie. Ook mailt Tessa veel met haar neefje 
Guido. Toch speelt de methode van de ouderwetse brief de belangrijkste rol. Iedereen is op 
zoek naar de brief die Sir Bernard Pellegrin aan Sandy Woodrow geschreven heeft. Aan het 
eind wordt die op Justins begrafenis voorgelezen. Een andere handgeschreven brief die van 
groot belang is, is de liefdesbrief van Sandy aan Tessa, die door Justin in haar nalatenschap 
gevonden wordt. 
 
Beelden in beelden. Justin en Tessa filmen elkaar, Guido is een echte computerfreak, Tessa 
voert computergesprekken via Skype, en op de vliegvelden wordt Justin door monitoren in 
de gaten gehouden. De werkelijkheid wordt gevangen in beelden. 
 
Beelden van Afrika. We zien een kleurrijk en rommelig land met een prachtige natuur, 
overdadige groente- en fruitmarkten en dansende mensen. Maar er zijn ook de problemen 
met AIDS, het taboe op homoseksualiteit en de gewelddadigheden van rivaliserende 
stammen. 
 
Symbolen 
In de film komt een aantal voorwerpen, beelden en situaties voor, die een symbolische 
waarde hebben: er zit een diepere laag in hun betekenis. 
 
Planten. Zowel in zijn huis als zijn kantoor houdt Justin planten die hij heel nauwgezet 
verzorgt. Ze staan voor bloei en voor leven. Als hij na Tessa’s dood haar onbewoonde huis 
in Chelsea bezoekt, stort hij in en begint hij meteen de tuin op te ruimen. Zonder haar heeft 
het leven geen zin meer voor hem. Als er beton gestort dreigt te worden op Tessa’s graf, 
raakt hij overstuur omdat Tessa begraven wilde worden in Afrikaanse aarde. Hij roept: “Er 
groeit niets op beton.” 
 
De naam Justin symboliseert rechtvaardigheid (in het Engels: justice). Later, als hij Dr. 
Lorbeer/Brandt ontmoet, gebruikt hij de valse naam Michael Black. Hiermee geeft hij aan aan 
de kant van de zwarte Afrikanen te staan. 
 
Vogels (in vlucht). De vogels staan voor vrijheid. Na de scène bij het Turkanameer en de 
vermeende moord op Tessa en Arnold, stijgen ze kwetterend op en vliegen ze in colonne 
weg. 
 
Reizen. Er is veel beweging tussen Engeland en Afrika. Binnen Kenya wordt ook veel 
gereisd. Justin reist ook nog naar Amsterdam en Berlijn. Net als de vogels gaan de vluchten 
door de lucht en daarmee wordt ook vrijheid gesymboliseerd. Alleen wordt Justins vrijheid 
ingeperkt door zijn paspoort in te nemen. Hij wordt gekooid en moet een andere identiteit 
aannemen om vrij te kunnen zijn. 
 
Zwangerschap en sterfte. Tessa’s zwangerschap staat voor vitaliteit. Ze is levenslustig, 
krachtig en in de bloei van haar leven. Toch krijgt ze een miskraam, en later sterft zij zelf 
ook. Van een Afrikaans kind krijgt ze een zelfgemaakte mobile die ze boven de wieg hangt. 
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De kindersterfte door het testen van medicijnen in Kenya is hoog, zodat de mobile de dood 
symboliseert. 
 
Three Bees. Overal in de film duikt het logo met de drie bijen op. Het siert de verpakking van 
het melkmerk Maziwa, maar staat ook op het pak insectenverdelger dat Justin in zijn tuin 
gebruikt. Een bij zorgt voor honing, maar kan ook gemeen steken. KDH, Three Bees en de 
Britse diplomatieke dienst beloven veel moois, maar zijn uiteindelijk drie uiterst schadelijke 
bijen. 
 
Titelverklaring 
Justins grootste hobby is het verzorgen van planten. Hij doet dat heel nauwgezet en 
zorgzaam. In Nederland is het boek van John Le Carré vertaald met als titel: De Toegewijde 
Tuinier. Zo geconcentreerd als hij met tuinieren bezig is, zo verbeten graaft hij later in 
Tessa’s leven en haar onderzoek.  
 
Tijd  
Het verhaal speelt in onze huidige tijd en beslaat een periode van ongeveer een jaar. De film 
begint niet bij het begin, maar op het moment dat Tessa en Arnold in het vliegtuig stappen 
voor een binnenlandse vlucht naar Lokichogio. Justin zwaait hen uit en zegt: “Tot over een 
paar dagen.” Meteen daarop zien we een truck op zijn kant liggen bij een uitgestrekt meer. 
We horen mannen praten en er wordt een lichaam weggesleept. Dan vliegen er vogels over. 
Pas daarna komt, bij wijze van terugblik, de ontmoeting tussen Justin en Tessa in beeld. We 
volgen hun liefdesgeschiedenis en zien aan de zwangere buik van Tessa dat het ineens 
maanden later moet zijn. Justin en zij zijn dan getrouwd en wonen in Kenya. Stukje bij beetje 
volgen we Tessa’s en later Justins zoektocht naar de misstanden in de medicijnindustrie.  
 
Ruimte 
De meeste opnames zijn in Kenya (en Nairobi) gemaakt, een aantal in West-Europa. We 
zien de prachtige natuur, maar ook de sloppenwijken met verontreinigd water. De Afrikaanse 
beelden zijn kleurrijk en fel, de situaties in Londen, Amsterdam en Berlijn zijn grauw en soms 
blauw-grijs. Als Justin na Tessa’s dood in Londen is, is alles nog somberder. Het is 
schemerig en het regent. Ook de scènes in het mortuarium zijn vaag en grauw. 
 
Cameragebruik 
De film maakt een documentaireachtige indruk. Vooral het deel waarin Justin toezichthouder 
‘Hippo’ in Berlijn bezoekt, is registrerend gefilmd. De camera is vaak schokkerig en de 
beelden zijn soms vaag. Dat komt omdat de hele film met handcamera’s is opgenomen. Dit 
maakt het allemaal een beetje fragmentarisch, maar het kan ook het effect hebben dat het 
lijkt alsof de camera, en daarmee de kijker, gewoon tussen de mensen staat. Ook wordt er 
vanuit een onderhoek gefilmd. Een voorbeeld hiervan is de truck die op zijn kant ligt bij het 
Turkanameer.  
 
Regisseur/acteurs 
Fernando Meirelles (1955) is een Braziliaanse regisseur. Hij kreeg in 2002 een 
Oscarnominatie voor zijn film Cicade de Deus en werd in 2008 genomineerd voor de Gouden 
Palm voor zijn film Blindness. 
Ralph Fiennes (1962) is een Britse acteur die bekend werd door zijn rol in The English 
Patiënt (1996). Thans speelt hij Heer Voldemort in de Harry Potterfilms. Ralph Fiennes 
speelt de rol van zaakgelastigde Justin Quayle. 
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Rachel Weisz (1970) is een Joods-Engelse actrice die doorbrak met haar rol in The Mummy 
(1999). Ze won een Oscar voor haar rol van Tessa Quayle. Haar laatste rol was in The 
Lovely Bones (2008) 
Hubert Koundé (1970) is een Franse acteur. Hij vertolkt de rol van Arnold Bluhm. Hubert 
Koundé regisseert en schrijft, en speelt ook in het theater en in televisieseries in Frankrijk. Bij 
het grote publiek werd hij bekend met zijn rol in La Haine. 
Danny Huston (1962) speelt Sandy Woodrow, een rol waar hij een Satelite Award voor won. 
Hij speelde eerder onder meer in Leaving Las Vegas, The Aviator en in Marie Antoinette. 
Danny Huston woont en werkt in Amerika. 
Bill Nighy (1949) is een beroemde Engelse film-, theater- en televisieacteur. Hij is vooral 
bekend geworden door zijn rollen in Pirates of the Caribean en Love Actually. 
Zowel het boek als de film zijn opgedragen aan de Française Yvette Pierpaoli (1938 – 1999). 
Zij was als hulpverlener van de hulporganisatie ‘Refugees International onder meer in Afrika 
actief. Ze is in Albanië door een auto-ongeluk om het leven gekomen. In 1992 schreef ze het 
autobiografische boek: Woman of thousand Children.  
 
Ontvangst van de film 
In recensies is The Constant Gardener bejubeld. De acteerprestaties worden geroemd en 
men vindt dat de regisseur trouw gebleven is aan de roman. Ook het maatschappijkritische 
element van de misdaden in de farmaceutische industrie zijn goed verbeeld. Wel zijn er 
recensenten die het camerawerk te schokkerig vinden. Zeker in een film die twee uur duurt, 
is dat erg onrustig. 
 
Discussiepunten 

1. In het ziekenhuis wil Tessa het jongetje Kioko redden en aan het eind van de film wil 
Justin een Afrikaans meisje meenemen in de helikopter. Heeft het in hun geval zin 
om slechts één persoon te helpen? Wat zou u doen? Wat is de rol van iemands eigen 
geweten bij zo’n beslissing? 

2. Dokter Lorbeer/Brandt zegt tegen Justin dat hij farmaceutische bedrijven net zo erg 
vindt als wapenhandelaren. Wat bedoelt hij hiermee? In hoeverre bent u het met hem 
eens? 

3.  In hetzelfde gesprek vraagt hij aan Justin: “Denk jij dat een persoon zichzelf verlost 
door goede daden te verrichten?” Wat zou uw antwoord op deze vraag zijn? 

4. Volgens Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal betekent 
opportunisme: “Het handelen zonder bepaald beginsel, naar de eisen van het 
ogenblik, waarbij men er naar streeft iedere omstandigheid ten voordele van zichzelf 
of zijn partij aan te wenden.” Wie is, naar uw idee, de grootste opportunist in de film? 

5. Arnold wilde het rapport direct publiekelijk bekend maken, maar Tessa stelde voor 
eerst de diplomatieke weg te bewandelen. Wat denkt u dat het beste is? 

6. In een recensie in een Amerikaanse krant (The Boston Globe) wordt gezegd dat 
Justin en Tessa in alles elkaars tegengestelden zijn. In hoeverre bent u het daarmee 
eens? Waarin verschillen zij wezenlijk? 

7. Tessa betrekt Justin niet bij haar speuractiviteiten omdat ze hem wil beschermen. 
Hoe geloofwaardig vindt u dit? Wat had u gedaan in haar situatie?  

8. Op zijn beurt heeft Justin geen idee van de praktijken waar Tessa in verwikkeld is. In 
hoeverre is dat volgens u mogelijk in een relatie?  

9. In de film wordt de kijker een aantal malen op het verkeerde been gezet. Een 
voorbeeld hiervan is dat Justin in Berlijn bijna opzettelijk omver gereden wordt door 
mannen op een motor. Dat hij even later genadeloos in elkaar geslagen wordt door 
twee voetballende jongens, komt dan als een verrassing. Op welke momenten werd u 
nog meer op het verkeerde been gezet?  
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10. Kijkt u, na het zien van deze film, anders aan tegen medicijngebruik? Welke andere 
manieren zouden er zijn om ze te testen? In hoeverre is testen op mensen anders 
dan testen op dieren?  

 
Suggesties voor verdergaande ontmoetingen 
Boeken 
Graham Greene (1904–1991) is een Engelse schrijver en journalist, die ook voor de Britse 
geheime dienst en voor het Ministerie voor Buitenlandse zaken heeft gewerkt. Zijn romans 
zijn spannend, politiek getint en met aandacht voor diplomatieke betrekkingen. De Consul 
Honorair en Onze Man in Havanna zijn daarvan de beste voorbeelden. In Afrikaans Dagboek 
schrijft hij over zijn ervaringen in Belgisch-Kongo. 
 
Muziek 
Ayub Ogada is een Keniaanse zanger en muzikant. Zijn lied ‘Kothbiro’ komt regelmatig terug 
in de film en is te beluisteren via Youtube. 
 
Films 
Erin Brockovich is een Amerikaanse film uit 2000 van Steven Soderbergh met Julia Roberts 
in de hoofdrol. Deze waargebeurde geschiedenis gaat over een juridische strijd tegen een 
fabriek die chemisch afval loost in het drinkwater. 
Silkwood uit 1983 (via bibliotheek nog te huren), geregisseerd door Mike Nichols, met Meryl 
Streep als Karen Silkwood. Tijdens haar werk op een kerncentrale raakt zij besmet door 
plutonium. Ze gaat de strijd aan met de nucleaire industrie, omdat deze de veiligheidsregels 
niet serieus neemt. In beide films handelt het om de strijd van de burger tegen de macht van 
de grote bedrijven en de overheid omdat die het op commerciële gronden niet zo nauw 
nemen met de regelgeving. Net als in The Constant Gardener gaat het om de gevaarlijke 
chemische effecten op de gezondheid van de mens.  
 
Informatie over onthullingen in de farmaceutische industrie 
www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F1138.html 
http://nl.odemagazine.com/doc/0090/medische-proefkonijnen/ 
 
Gebruikte bronnen: 
www.anderekijk.net 
www.landenweb.net 
www.afrikanieuws.nl 
www.afronets.org 
www.brokenprojector.com 
www.boekbesprekingen.nl 
www.webcitation.com 
www.filmtotaal.nl 
www.wikipedia.org 
 
Deze filmbespreking is samengesteld in opdracht van en wordt u aangeboden door: 
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 
www.passagevrouwen.nl 
 
Amersfoort, september 2011  


