
 

   
 

 

H4Z4RD 

 

Noah Hazard kan zich geen leven voorstellen zonder zijn gouden sportwagen, 

compleet met gepersonaliseerde nummerplaten. Voor zijn dochtertje Zita 

functioneert de auto als een knusse koets; voor zijn vriendin Lea als een handige 

taxi; en voor zijn louche neef Carlos, vers uit de gevangenis, als een pijlsnelle 

vluchtwagen. Wanneer een klus via Carlos echter compleet uit de hand loopt, is het 

aan Noah om te vermijden dat zijn geliefde Lexus tevens zijn lijkkist wordt… 

Snoer je gordel om en zet je schrap voor de tweede langspeler van Jonas Govaerts 

(Welp) met in de hoofdrollen Dimitri ‘Vegas’ Thivaios, Jeroen Perceval, Jennifer 

Heylen en Frank Lammers. Een waanzinnige actiekomedie die zich afspeelt op één 

zenuwslopende dag in Antwerpen. 

 

Regie: Jonas Govaerts | cast: Dimitri Thivaios, Jeroen Perceval, Frank Lammers, Jennifer 
Heylen, Mila Rooms, Tom Vermeir, Monic Hendrickx, e.a. | België, 2022 | Nederlands 
gesproken, NL/FR ondertiteld | duur: 1u25 

 

BINNENKORT 

 

Nowhere Special 
di 6.09.22 – 20u30 

One Second 
di 13.09.22 – 20u30 

The Last Bus 
di 20.09.22 – 20u30 

Ich bin dein Mensch 
di 27.09.22 – 20u30 

Il Buco 
di 4.10.22 – 20u30 

To Olivia 
di 11.10.22 – 20u30 

Competencia Oficial 
di 18.10.22 – 20u30 
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ARTIKEL / INTERVIEW – Verwoestende knaldrang met Dimitri Vegas 
Ruben Nollet, De Tijd, 11.07.22 

 

 

Twee mannen, één auto, één catastrofale dag. Ziedaar 

het simpele concept van ‘H4Z4RD’, de tweede 

langspeelfilm van Jonas Govaerts. Vlammende cinema 

met een grotesk gevoel voor humor en met Dimitri 

'Vegas' Thivaios in de hoofdrol. 

Een week voordat ‘H4Z4RD’ in de Belgische bioscopen 

komt, zit regisseur Jonas Govaerts nog met gezonde 

twijfels. ‘Ik weet eigenlijk niet goed wat ik gemaakt heb’, 

geeft hij toe. ‘Ik ben heel benieuwd naar de reacties.’ 

In de loop van het gesprek noemt hij zijn tweede lang-

speelfilm (acht jaar na de scoutshorror ‘Welp’) onder 

meer cartoonesk, puberaal, een punkfilm, een ‘bad day’-

film en een rare compacte actiefilm. Het verhaal is 

simpel: dertiger Noah Hazard (Vegas) is dol op zijn vrouw 

en dochter maar ook op zijn opgepimpte Lexus. 

Wanneer hij zijn broer (vollegasvertolking van Jeroen 

Perceval) oppikt aan de gevangenis heeft die al meteen 

een nieuw misdaadplan. Dat loopt echter mis, en zo 

begint een krankzinnige dag die het duo aan een 

razende vaart door heel Antwerpen voert. 

Eén ding is zeker: Govaerts heeft van ‘H4Z4RD’ 

helemaal zijn eigen ding gemaakt. De cineast staat dan 

ook bekend om zijn wilde verbeelding en voorliefde voor 

genrecinema. Die liet hij eerder de vrije loop in tv-series 

zoals ‘Tabula Rasa’, ‘F*** You Very Very Much’, 

‘SUPER8’ en ‘MONSTER!’. 

Voor die laatste twee werkte hij samen met Stef Lernous 

van het theatergezelschap Abattoir Fermé, die ook mee 

‘H4Z4RD’ onder handen heeft genomen. ‘We hebben 

allebei een gevoel voor humor dat politiek incorrect kan 

zijn’, zegt Govaerts. ‘In deze tijden waar iedereen op 

eieren loopt, vinden wij het tof dingen te blijven uit-

proberen.’ 

‘H4Z4RD’ danst voortdurend op de slappe koord tussen 

kolder en drama, zonder er ooit af te donderen. De 

situaties worden soms heel bizar en uitzinnig, maar je 

ziet de hoofdfiguur ook evolueren. Vandaar trouwens de 

kleuren van de auto: goud en zwart. ‘Noah zit letterlijk in 

een gouden kooi’, legt Govaerts uit. ‘Hij doet al zijn hele 

leven dingen verkeerd maar hij heeft zich altijd met de 

hakken over de sloot kunnen redden. Nu beleeft hij een 

dag waarop alles fout loopt en hij klampt zich vast aan 

die auto. Als hij die moet afgeven, neemt hij definitief 

afscheid van zijn puberteit en wordt hij echt een papa.’ 

Het is niet de enige subtekst in deze geschifte mix van 

actie, humor, drama en misdaad. ‘H4Z4RD’ bevat ook 

meerdere onderhuidse steken naar het thema van 

Vlaamse identiteit, zoals de Vlaamse bokser met de 

geel-zwarte outfit, de studenten die het ‘Reuzegom’-lied 

aanheffen en de geel-zwarte affiche voor een partij met 

de naam BDW. 

‘Ik moet toegeven dat ik me als Antwerpenaar de 

verrechtsing van mijn stad almaar meer aantrek’, zegt 

Govaerts. ‘En het is zo gemakkelijk dat ideeëngoed te 

doorprikken. Als ik dan toch een punkfilm mag maken, 

wil ik mijn woede er ook wel instoppen. Daarom ben ik 

blij dat in ‘H4Z4RD’ zeven talen gesproken worden. Ik 

word kwaad als ik politici bezig hoor over de Vlaamse 

canon. Dat is niet de stad die ik ken. Antwerpen is 

complexer en diverser dan bepaalde politieke partijen 

haar afschilderen. Ik wil geen groot statement maken, 

maar je kan trots zijn op andere dingen dan de Vlaamse 

Leeuw.’ (lacht) 

‘H4Z4RD’ was geen gemakkelijke productie. Aan de 

basis lag een Amerikaans scenario dat Govaerts en 

Lernous compleet herwerkt hebben. Alleen was het 

budget begroot op het originele script, dat bestond uit 

twee pratende mannen in een auto. ‘Wij hebben er iets 

heel anders en ambitieuzers van gemaakt’, zegt 

Govaerts. ‘Het is een soort rare, compacte actiefilm 

geworden die eigenlijk om een heel andere planning en 

budget vraagt. Ik liep dus voortdurend aan tegen een 

gebrek aan tijd en middelen.’ 

Eén troef die hij gelukkig kon uitspelen, was zijn hoofd-

acteur. Dimitri Thivaios is dan wel pas aan zijn eerste 

hoofdrol toe, hij brengt het er prima vanaf. En hij trok 

meteen een hoop aandacht naar het project. Als Dimitri 

Vegas is hij een grote naam in het dj-wereldje, met 1,9 

miljoen volgers op Instagram. 

Geen wonder dus dat de eerste trailer van ‘H4Z4RD’ 

begin mei alle Belgische records verpulverde. ‘Deze film 

was ook voor Dimitri een passieproject’, zegt Govaerts. 

‘Daarom wou hij mee produceren. Omgekeerd was het 

voor mij een voordeel, omdat Dimitri echt een merk is. 

Een film ‘H4Z4RD’ krijg je bij ons normaal gezien niet 

gemaakt, tenzij je iemand als hem aan boord hebt.’ 

 

 

Lees meer op de website 
https://www.ccstrombeek.be/film/h4z4rd 
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