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Deze documentaire vertelt het verhaal van Waad Al-Kateab 
gedurende vijf jaar van de opstand in Aleppo, Syrië. In deze 
periode wordt ze verliefd, trouwt ze en baart ze een dochter, 
Sama; dit alles terwijl het conict om haar heen steeds 
heftiger wordt. Haar camera legt verhalen van verlies, 
geluk en overleving vast, terwijl Waad zelf worstelt met 
een onmogelijke keueen onmogelijke keuze: al dan niet de stad ontvluchten 
om het leven van haar dochter te beschermen. Vluchten 
betekent echter de strijd voor vrijheid, waar ze al zoveel 
voor opgeofferd heeft, op te geven.

Het is 4 juni 1941 om 3 uur. Meer dan 40.000 mensen uit 
Estland, Letland en Litouwen worden gedeporteerd door 
de Sovjets naar Siberië. Onder hen is een losoestudent 
genaamd Erna, een gelukkig getrouwde moeder van een 
klein meisje. Erna en haar dochter worden gescheiden van 
haar man en worden samen met andere vrouwen en 
kkinderen naar afgelegen Siberische gebieden gedeporteerd.
Ondanks de honger, angst en de brute vernedering, 
verliest Erna in de volgende vijftien jaar nooit haar gevoel 
van vrijheid en haar hoop op een terugkeer naar haar 
thuisland. Het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen.
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Bean werkt in een Brits museum, en zijn bazen willen hem 
ontslaan omdat hij telkens slaapt onder werktijd. Hij wordt 
echter naar Amerika gestuurd, naar een klein museum in 
Los Angeles om precies te zijn, waar hij de presentatie van 
een nieuw schilderij moet doen. Hij weet hier 
echter niets van af...

Kwaliteitslms 
op locatie!
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Mr. Bean, Whistlers Mother en Van Lyndens Erfenis
De lm Bean: The Ultimate Disaster Movie is gekozen voor dit lmhuis omdat 
deze aansluit bij de tentoonstelling ‘’Van Lyndens Erfenis’’ van de Stichting 
Historisch Beetsterzwaag (nog te zien t/m 24 oktober).

Eén van de schilderijen uit de Van Lyndencollectie is het schilderij 
Arrangement in yellow and grey van de Amerikaanse kunstschilder 
James James Abbott MacNeil Whistler. Van Lynden kocht dit schilderij in 1888.
De schilderijen van Whistler veroorzaakten in die tijd 
nogal eens een schandaal. Dat was vooral het 
geval met het schilderij Arrangement in 
Gray and Black no1, beter bekend onder de naam 
Whistlers Mother (hiernaast afgebeeld).

In 1889 is er een tentoonstelling van schilderijen 
vvan Whistler in Nederland (waar ook het 
schilderij van Van Lynden wordt getoond). 
Over Whistlers Mother is het Dagblad van 
Zuidholland onthutst: “de geheele guur 
geplaatst in een houding alsof de electrische 
doodstraf aanstonds zal worden voltrokken”. 

De criticus van de Opregte Haarlemse Courant schrijft daarentegen in de krant 
vvan 23 september 1889: “hoe meer men de doeken van Whistler beschouwt, 
des te meer komt men onder de bekoring van zijne verjnde, 
schijnbaar zoo eenvoudige kunst.(…) 
“ Over Whistler’s Moeder schrijft hij: “En werkelijk heeft hij, tenzij dan 
voor het gelaat, niet meer dan deze twee tinten gebruikt om eene uiterst 
nobele, jngestemde schilderij te maken.”
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