
 
 

‘Met plezier naar de film’ (KVG), El Abrazo de la Serpiente (2015): lofzang op een verdwenen cultuur. 

Maandag 8 januari 2018. 

 

Colombia / Venezuela / Argentinië. Drama / Avontuur. 125 minuten . Geregisseerd door Ciro Guerra, met Antonio 

Bolivar, Brionne Davis en Jan Bijvoet. 

 

 

1 Embrace of the Serpent, het omhelzen, het temmen van de slang.  

(hier volgt een tekstfragment uit Filmmagie, april 2016) 

 

 

In deze film van Ciro Guerra lopen twee verhaallijnen door elkaar. Met een paar decennia verschil gaan twee 

westerse wetenschappers in het Amazonegebied op zoek naar het geheime Yakruna-kruid, waarbij ze worden 

vergezeld door een gids en een sjamaan. Iedere onderzoeker verwacht op zijn manier alle heil van de hallucinogene 

plant. Een en ander is gebaseerd op de reisdagboeken van de Duitse etnoloog Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) 

uit 1909 en van de Amerikaanse etnobotanist Richard Evans Schultes (1915-2001) uit 1940. Veeleer dan een 

klassieke verfilming betreft het een fictieve invulling van hoe hun respectieve reizen hadden kunnen verlopen.  

Je raakt helemaal in 

de ban van de 

bevreemdende, 

bezwerende 

schoonheid van 

deze onaards mooie 

film.  

Hij is als een 

visioen van een 

andere wereld, een 

historisch-

psychedelische trip 

naar onbekende 

fysieke en mentale 

oorden waar we 

misschien wel van dromen, maar die we in ons rationalistische, wetenschappelijke wereldbeschouwing naar 

fabeltjesland hebben verwezen. De zoektocht naar het kruid dat dromen veroorzaakt laat zich lezen als een metafoor 

voor wat de westerse mens in de loop van zijn geschiedenis is kwijtgeraakt, namelijk de betovering van zijn 

leefwereld. Tegelijk is het een impliciete aanklacht tegen het kolonialisme van de blanke man, want diens 

beschavingsdrang in naam van ‘vrijheid en vooruitgang’ bleek feitelijk een strooptocht. 

 

2  regisseur, filmische kwaliteit. 

 

Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van de oorspronkelijke bewoners. De Colombiaanse cineast Guerra 

toont zich een meester in het neerzetten van een onwereldse sfeer in overweldigende landschappen. De prachtige 

zwart-witfotografie bestrijkt een oneindige waaier van grijstinten, waarbij de lichte partijen een zilverwitte schijn 

https://www.moviemeter.nl/director/14256


krijgen. Alleen in de kosmische droom op het einde van de film krijg je kleuren te zien: een scène die tot stand kwam 

met digitaal bewerkte beelden van de Hubble-ruimtetelescoop. De film wordt gesproken in negen verschillende talen. 

De film is niet alleen een odyssee door de Amazone, maar ook een vernietigende kritiek op de kolonisatie van de 

rubberbaronnen. 

 

 

3 Karamakate: gids én moreel kompas.  

We volgenden Karamakate, een sjamaan en laatst overlevende van zijn stam. Hij is de gids van de twee 

achtereenvolgende wetenschappers door het Amazonewoud, op zoek naar de heilige plant yakruna. Probeer als 

filmkijker u te verplaatsen in zijn situatie, in zijn wijze van zijn en spreken. 

In hun mythologische wereldbeschouwing spelen de slang en de jaguar een hoofdrol. 

De Amazone is de zoon van de reuzenslang anaconda, 

beweert Karamakate, verwijzend naar de mythe van het 

serpent dat neerdaalde van de Melkweg en de aarde 

zoende. Het water van de rivier, dat kronkelt als een 

slang, werkt als een tijdmachine. 

 De film is een lofzang op de verdwenen cultuur van de 

indianenstammen in het Amazonebekken op de grens 

tussen Colombia, Peru en Brazilië. 

 

4 ‘De indiaan in ons bewustzijn’. 

Dit is de titel van een boek (1986) van Ton Lemaire, 

waarin wordt uitgelegd, hoe de westerse wereld 

voorheen en nu aankijkt tegen de Indianen. Vroeger was er een afkeer van de Indianen, maar ook bewondering voor 

‘de goede wilde’. Vandaag proberen de traditionele Indianenstammen in het Amazonegebied hun eigen vorm van 

samenleven te handhaven en hun eigen spiritualiteit en hun hun eigen verhouding tot de natuur als ‘Moeder Aarde’ te 

herontdekken.  

Bij het zien van de film wordt elke kijker gedwongen na te denken over zijn eigen houding tegenover de natuur, 

tegenover andere culturen, tegenover de milieuproblematiek. 

 

5 vragen voor uw eigen nabeschouwing: 

5.1 voelt u zich verwant met het spiritueel benaderen van de natuur? Wat houdt dat in? 

5.2 Momenteel is er schuldgevoel over ons eigen koloniaal verleden: waaruit blijkt dat? 

5.3 De film is niet alleen een aanklacht, maar ook een pleidooi: waarvoor? 
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