
DEZE TWEE ELFENBROERS NEMEN GEEN 

GENOEGEN MET HALF WERK. 
Film: Onward – Release: 4 maart 2020 – Recensie door: Robin Hordijk 

 
ang geleden was de wereld nog vol magie en tovenarij. Doordat deze echter erg lastig onder de knie te krijgen 

was, kreeg de technologie, die een eenvoudiger alternatief bood, geleidelijk aan steeds meer de overhand. 

Totdat de magie uiteindelijk niet meer nodig was en zo goed als verdween. In deze, nu ‘magieloze’, wereld, 

woont in de grote stad New Mushroomton de onzekere tienerelf Ian Lightfoot (stem van Tom Holland, 

bekend van het Marvel Cinematic Universe (als Spider-Man)), samen met zijn oudere en veel stoerdere (maar niet al te 

snuggere) broer Barley (stem van Chris Pratt, eveneens bekend van het Marvel Cinematic Universe (als Star Lord)), 

hun moeder Laurel en hun huisdier, de draak Fikkie. Wilden, de vader van de twee broers, is jaren geleden aan een ziekte 

overleden, nog voordat Ian geboren was. Voordat hij stierf heeft hij echter nog een geschenk voor z’n zoons 

achtergelaten, dat ze van hun moeder krijgen op Ian’s 16de verjaardag. Dit geschenk blijkt een toverstaf te zijn. Hiermee 

zullen ze, met behulp van een speciale edelsteen genaamd de Phoenix-steen en (uiteraard) een toverspreuk, de 

mogelijkheid hebben om hun vader voor 24 uur weer tot leven te wekken, mits ze de ‘magic touch' hebben. En laat Ian die 

nou net hebben! Jammer genoeg lukt de spreuk maar half: alleen de benen en voeten van hun vader komen tevoorschijn! 

Nu moeten de twee broers een epische fantasy-zoektocht ondernemen om een tweede Phoenix-steen te vinden om de 

spreuk af te ronden, voordat deze uitgewerkt is. Maar dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot… 

 
“Foei! Af! Stoute draak!” 

Met Onward slaagt Pixar er wederom in hun eigen draai te geven aan een bepaald filmgenre, in dit geval fantasy. Allerlei 

bekende soorten fantasiefiguren maken hun opwachting: tovenaars, elfen, draken, centaurs, de hele mikmak! Maar het is 

meer dan dat. De regisseur van de film, Dan Scanlon (die overigens ook Monsters University regisseerde), vertelt met 

Onward namelijk ook een persoonlijk verhaal. Ook hij verloor op zeer jonge leeftijd zijn vader waardoor hij in precies 

dezelfde thuissituatie belandde als Ian. Op een gegeven moment ging ook Dan zich afvragen wie zijn vader eigenlijk was 

en legde zodoende uiteindelijk de basis voor het verhaal van deze film. 

 

Het resultaat is een nogal ongewone, maar erg leuke fantasy-film, met een verrassende en emotionele ontknoping (die ik 

hier nog maar even niet zal verklappen). Het is dus zeker niet onterecht dat de film ook voor een Oscar werd 

genomineerd. Helaas heeft de (inmiddels beruchte) Corona-pandemie ervoor gezorgd dat de Onward in de bioscoop 

erg weinig bezoekers kreeg. Dit is wèl onterecht, want de film verdient zeker een groter publiek. 

 
“Eh… Wingardium Leviosa!” 

 


