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GEFINANCIERD

EEN FILM VAN VEERLE BAETENS

MET TE BEVESTIGEN

Eva De Wulf groeit op in het Vlaamse dorpje Bovenmeer als oudste kind in een ontwricht gezin. De onvoorspelbare, alcoholische

moeder en afwezige, klungelige vader laten hun kinderen vaak aan hun lot over. Eva ontfermt zich - noodgedwongen - over haar zusje,

de verwaarloosde Tess. Eva zoekt troost bij Tim en Laurens, haar vroegere klasgenoten/boezemvrienden met wie ze in het verleden

dagenlang ravotte, kwajongenssstreken uithaalde en kat-en-muisspelletjes speelde in het plastieken zwembad. Tim is een populaire

boerenzoon die een jaar eerder zijn broer Jan verloor bij een tragisch ongeval (of was het zelfmoord?). Laurens is de volgzame zoon van

de overbeschermende lokale beenhouwersvrouw. Ondertussen is echter hun pubertijd aangebroken en de verhoudingen tussen de

drie zijn veranderd. Tim en Laurens bedenken seksueel getinte raadsels met dorpsgenootjes waar ze Eva in betrekken. Die spelletjes

brengen haar in verwarring, maar tegelijkertijd zorgen haar eigen ontluikende seksualiteit en de nood om erbij te horen ervoor dat ze

blijft meedoen. Maar de spelletjes van Laurens en Tim gaan steeds verder. Het is de jongens hun bedoeling om de beeldschone Elisa

‘binnen te doen’ - een meisje op bezoek bij haar oma. Eva, die in de knoop ligt met zichzelf en ontevreden is over haar eigen lichaam,

voelt een mengeling van jaloezie en bewondering voor de bijna perfecte Elisa met haar glanzende haren en volle borsten. Wanneer Eva

nog maar eens verstoten wordt door de jongens beslist ze, diep gekwetst, om Elisa te overtuigen aan het spelletje mee te doen en zich

via haar op de jongens te wreken. Maar het spelletje loopt helemaal uit de hand en Eva wordt op afschuwelijke manier gestraft door

Elisa en de jongens.

Dertien jaar na die snikhete, wrede zomer, keert Eva met een blok ijs in de kofferbak terug naar haar geboortedorp op uitnodiging van

Tim. Getraumatiseerd door alle gebeurtenissen uit haar kinder- en puberjaren ziet ze slechts één uitweg: afrekenen met haar verleden

en een beklijvende boodschap achterlaten.
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