
 

   
 

El Buen Patrón 

De charismatische fabriekseigenaar Blanco staat onder grote druk: hij maakt kans 

op een lokale Business Excellence-prijs. Alles in zijn familiebedrijf dat industriële 

weegschalen produceert, moet hiervoor gesmeerd lopen. Maar Blanco’s perfecte 

plaatje wordt bedreigd wanneer hij te maken krijgt met een ontslagen werknemer 

die uit is op wraak, een depressieve opzichter en een verliefde ambitieuze stagiaire. 

De manipulatieve 'goede baas' zet alles op alles om de prijs binnen te halen en de 

orde in zijn bedrijf te herstellen. Met alle explosieve gevolgen van dien. 

Schrijver, regisseur en documentairemaker Fernando León de Aranoa toont in El 

Buen Patrón op komische wijze de onbalans tussen werkgever en werknemer. Zijn 

stijl doet denken aan het filmische sarcasme van de gebroeders Coen: de toon is 

opgewekt, terwijl wat er gebeurt allesbehalve vrolijk is. Javier Bardem schittert als 

excentrieke baas die zich schaamteloos bemoeit met het privéleven van zijn 

medewerkers. Bovendien brak de film met een totaal van twintig het recordaantal 

Goya-nominaties. Zes daarvan wisten ze ook nog eens te verzilveren, waaronder 

Beste Film, Beste Regie, en Beste Mannelijke Hoofdrol. 

 

Regie: Fernando Léon de Aranoa | cast: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, 
Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Albizu, Tarik Rmili | Spanje, 2021 | Spaans 
gesproken, NL/FR ondertiteld | duur: 2u 

 

BINNENKORT 

 

H4Z4RD 
di 30.08.22 – 20u30 

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 – De despotische baas valt door de mand in 'El buen patron' 
Ruben Nollet, De Tijd, 13.06.22 

 

 

Wil je de mensen iets duidelijk maken? Laat ze dan 

eerst lachen. Dat lijkt het devies van de Spaanse cineast 

Fernando León de Aranoa in ‘El buen patrón’, een 

bitterzoete satire over een al te controlerende 

bedrijfsleider. 

 

Wat is een goede baas? Voor Julio Blanco, de eigenaar 

van een fabriek die weegschalen produceert, is het 

antwoord duidelijk. Een goede baas behandelt zijn 

bedrijf als één grote familie. Dat blijft hij ook keer op 

keer herhalen. Klinkt lovenswaardig, maar de manier 

waarop Blanco die filosofie invult, is veel minder 

zaligmakend. 

Als ‘familievader’ vindt hij het zijn taak om zich met alles 

en iedereen te bemoeien, van de relaties tussen zijn 

werknemers op de werkvloer tot hun problemen op het 

thuisfront. ‘Blanco is overtuigd van zijn gelijk’, zegt 

scenarist-regisseur Fernando León de Aranoa. ‘Hij denkt 

dat hij doet wat nodig is om zijn onderneming vlot te 

laten draaien. Alleen gaat hij daarbij veel te ver en 

overschrijdt hij allerlei grenzen.’ 

Blanco, gespeeld door de Spaanse topacteur Javier 

Bardem, is een man van motto’s. Een ander van zijn 

stokpaardjes is ‘evenwicht is belangrijk’, toepasselijk - 

en misschien iets te metaforisch - voor een producent 

van weegschalen. Zijn daden gaan echter frontaal in 

tegen al die leuzen en slogans. 

Hij wil dan wel de indruk wekken dat hij het beste 

voorheeft met iedereen, uiteindelijk laat hij zich drijven 

door zijn eigen behoeften en wensen. Als hij de knappe 

nieuwe stagiaire Liliana ziet arriveren, zal hij het niet 

laten om zijn trouwring aan de kant te leggen en de 

jongedame mee te nemen naar een plaatselijke club. 

Voor León de Aranoa maakt het allemaal deel uit van 

hetzelfde thema: machtsmisbruik. ‘Blanco gebruikt de 

macht die hij heeft op verschillende manieren, 

afhankelijk van wat hij nodig heeft’, zegt de regisseur. 

‘Wat hij met Liliana doet, is niet anders dan wat hij wil 

doen met Jose, de ontslagen werknemer die als protest 

een tentje heeft opgeslagen aan de overkant van de 

straat. Blanco wil dat de man daar weggaat en biedt 

hem een hoop geld aan. Hij heeft toch genoeg.’ 

In de loop van de film begint de machtspositie van de 

fabriekseigenaar te wankelen, wat gesymboliseerd wordt 

door de grote weegschaal aan de ingang, die niet langer 

perfect in evenwicht hangt. Jose laat zich niet zomaar 

afkopen en de jonge werknemers (ook Liliana) schikken 

zich niet braaf naar Blanco’s wensen. 

‘De jongere generatie heeft geleerd in de eerste plaats 

aan zichzelf te denken’, zegt León de Aranoa. ‘Ik hou van 

het idee dat iemand als Liliana even weinig scrupules 

heeft als Blanco, al is dat niet per se een compliment. 

Eigenlijk zie ik weinig positieve personages in mijn film. 

Ze proberen allemaal de macht die ze hebben te 

gebruiken om te krijgen wat ze willen.’ 

Dat de jongere generatie anders is, merkt de cineast ook 

aan de reacties op ‘El buen patrón’. Waar oudere kijkers 

doorgaans na verloop van tijd vinden dat Blanco zwaar 

over de schreef gaat, zijn toeschouwers onder de 30 

vaak milder voor de strapatsen van de bedrijfsleider. 

‘Veel van hen hebben geen probleem met wat hij doet, 

omdat hij zo zijn fabriek draaiende houdt’, zegt de 

regisseur. ‘Dat komt volgens mij omdat jongere mensen 

nooit iets anders gekend hebben dan een arbeidswereld 

waar de rechten van de werknemer stelselmatig 

uitgehold worden.’ 

Dat is de kern van de film. ‘El buen patrón’ begint als 

een grappige farce over een zelfvoldane man die zichzelf 

hopeloos in de knoei werkt en de gevolgen van zijn 

daden en levensstijl onder ogen moet zien. Maar op een 

bepaald moment neemt het verhaal een wending die 

een veel schrijnender realiteit blootlegt. ‘Eigenlijk wil ik 

tonen hoe geïsoleerd veel werknemers vandaag staan’, 

zegt León de Aranoa. ‘Ze hebben steeds minder 

bescherming. De vakbonden stellen steeds minder voor, 

en er is geen onderlinge solidariteit meer. Iedereen is 

bang en probeert z'n eigen hachje te redden. Ik vind de 

situatie ronduit rampzalig.’ 

Humor is het perfecte glijmiddel om die harde waarheid 

aan te kaarten. Anders zou de film te donker worden, 

zegt hij. ‘Humor kan de boel ontwrichten en op een 

bepaalde manier revolutionair werken. We weten dat we 

misbruikt worden, maar we kunnen er op zijn minst mee 

lachen.’ 

 

 

Lees meer op de website 
https://www.ccstrombeek.be/film/el-buen-patron 
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