
   

 
 

To Olivia 

 

1962. De excentrieke kinderboekenschrijver Roald Dahl en zijn echtgenote, 

glamoureus Hollywoodactrice Patricia Neal, hebben zich teruggetrokken op het 

Engelse platteland om hier hun jonge kinderen op te voeden. Wanneer hun dochter 

Olivia komt te overlijden, heeft dit onvoorstelbare verlies onvermijdelijk invloed op 

hun relatie. 

To Olivia gaat over rouw en de ontwrichtende uitwerking daarvan op een huwelijk. 

Toch benadrukt de Engelse regisseur John Hay vooral de veerkracht van het 

echtpaar; Neal en Dahl bereikten de grootste successen uit hun carrière beiden in 

een persoonlijk rampjaar. 

Het wordt allemaal fraai verteld in dit ontroerende Britse drama, losjes gebaseerd 

op het boek ‘Patricia Neal: An Unquiet Life’ van Stephen Michael Shearer. Hugh 

Bonneville (Downton Abbey, Paddington) is een uitstekende Dahl en ook Keeley 

Hawes zet een mooie rol neer als de uit haar natuurlijke habitat geplukte 

Hollywoodster Neal, die stiekem verlangt naar een terugkeer in de schijnwerpers.  

 

Regie: John Hay | Cast: Hugh Bonneville, Keeley Hawes, Darcey Ewart, Isabella Jonsson, 
Sam Heughan, Conleth Hill, Michael Jibson e.a. | Verenigd Koninkrijk, 2021 | Engels 
gesproken, NL/FR ondertiteld | duur: 1u39 
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INTERVIEW 
‘To Olivia’: de donkere kant van Roald Dahl 

Ruben Nollet, Metro, 9.08.2022 
 

Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The 

Witches, Roald Dahl is een van de meest geliefde 

jeugdschrijvers aller tijden. Maar zijn leven was niet 

alleen rozengeur en maneschijn, toont regisseur John 

Hay in het drama To Olivia. Zowel door persoonlijke 

tragedies als door een donker karakter. 

  

Wat gaf je zin om een film te maken over Roald Dahl? 

John Hay: “Als kind was Charlie and the Chocolate 

Factory mijn favoriete boek. Ik herkende mezelf 

helemaal in dat hoofdpersonage. Dat was ook Dahls 

grote talent, dat hij geloofwaardige kinderen creëerde. 

Maar ik wist niet zoveel af van zijn leven, en toen ik 

me erin verdiepte, raakte ik in de ban van die 

tragische periode in 1964 toen hij en zijn echtgenote 

Patricia Neal [toen een beroemde actrice, nvdr.] een 

kind verloren.” 

Maakt dat verdriet het verhaal ook relevant voor 

vandaag? 

“Precies. Het is universeel en tijdloos. In wezen gaat 

het over de vijf fasen van rouwverwerking: ontken-

ning, kwaadheid, onderhandeling, depressie en 

aanvaarding. Die doorlopen Roald en Patricia allebei 

in de film. Daarnaast gaat het over hoe hun verdriet 

hen op creatief vlak ook inspireerde, zij het op 

verschillende manieren. Dat vond ik fascinerend. Ik 

denk dat de film daardoor veel meer is geworden dan 

een banale biografie.» 

Roald Dahl komt uit de film naar voor als een heel 

tegenstrijdig karakter. Een groot kind eigenlijk. Is dat 

een juiste inschatting? 

“Ik denk het wel. Ik heb met opzet niet samengewerkt 

met de erfgenamen Dahl omdat ik Roald op een 

eerlijke manier wou weergeven, met al zijn kleine 

kantjes. En dat waren er veel. Iedereen die met hem 

in aanraking is gekomen, omschrijft hem als een 

moeilijke man. Maar hij kon ongelooflijk opschieten 

met kinderen. Veel beter dan met volwassenen. Hij 

deed niets liever dan volwassenen choqueren met 

extreme uitspraken. Maar ‘To Olivia’ is evenzeer een 

film over Patricia Neal. Zij is een veel positiever 

personage, een enorm sterke vrouw.” 

 

RECENSIE 

Het verscheurde hart van Roald Dahl 

Ruben Nollet, De Tijd, 1.08.2022 
 

Iedereen kent Roald Dahl als de verbeeldingsrijke schrijver 

van jeugdklassiekers als Charlie and the Chocolate Factory. 

In het echte leven was hij een onaangename man toont de 

biografische film To Olivia. 

Alle lof voor regisseur John Hay en de manier waarop hij 

een licht laat schijnen op de beroemde schrijver Roald Dahl 

en de al even beroemde actrice Patricia Neal, met wie de 

man 30 jaar getrouwd was. 

Op het eerste gezicht was het een sprookjeshuwelijk. Neal 

had haar succesvolle carrière - ze speelde in de jaren 50 

mee in onder meer The Day the Earth Stood Still - op pauze 

gezet en kreeg vijf kinderen met Dahl. Ze woonden in een 

idyllisch dorpje in het Engelse Buckinghamshire, waar hij 

onder meer James and the Giant Peach, Charlie and the 

Chocolate Factory en Fantastic Mr. Fox uit zijn pen lokte. 

Hun huis stond tussen het groen en er liepen allerlei dieren 

rond. 

Met dat rozige sprookje opent ook To Olivia. Eerst zien we 

de liefde tussen Dahl en Neal samengevat als animatie-

filmpje, daarna volgt een scène anno 1961 waar Dahl zijn 

unieke verstandhouding met kinderen en zijn stoute gevoel 

voor humor demonstreert. ‘You’re one big kid’, zegt Neal 

vertederd. 

Beetje bij beetje begin je ook de donkere wolken te zien: de 

geldproblemen waarmee het echtpaar worstelt, Neals 

hunkering naar Hollywood, de tegenvallende verkoop van 

Dahls boeken - Charlie and the Chocolate Factory was toen 

nog een sprankel in zijn hoofd - en vooral Dahls onhebbe-

lijke en opvliegende karakter. ‘You’re like a petulant child!’ 

vliegt Neal op een bepaald moment uit. Dat beiden van een 

stevig glaasje houden, helpt ook niet. Als de oudste dochter 

Olivia onverwacht zwaar ziek wordt en overlijdt, is het hek 

helemaal van de dam. 

To Olivia is in wezen een drama over rouwverwerking, 

bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Extreem 

delicate materie, maar de hoofdacteurs Hugh Bonneville en 

Keeley Hawes zetten geen stap verkeerd. Dat kan helaas 

niet gezegd worden van de film als geheel. Ondanks alle 

goede bedoelingen trapt hij in de val van zoveel bio-

grafische films: de behoefte de hartsnaren te beroeren. Wat 

het echtpaar Dahl overkomt en hoe ze er elk op hun eigen 

manier mee omgaan, zou op zich intens en meeslepend 

genoeg moeten zijn. Maar regisseur John Hay kan het niet 

laten er zowat van begin tot eind een dikke laag muziek 

over te draperen. Onnodig en contraproductief. 

 

Lees meer op de website: 

  
https://www.ccstrombeek.be/film/to-olivia 


