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Martin, homoseksueel en grillige weduwnaar van in de vijftig, krijgt het aanbod 
om een schijnhuwelijk aan te gaan met een twintigjarige Congolese vrouw 
genaamd Tamara. Deze twee tegenpolen zullen hun liefde geloofwaardig 
moeten maken voor de migratie-autoriteiten en door te doen alsof, zullen 
ze uiteindelijk van elkaar houden... op hun eigen manier!



‘Het derde huwelijk’, is eerst en vooral een 
ontmoeting met een tekst. Ik moest zo hard 
lachen met de roman van Tom Lanoye. Maar 
hij heeft ook indruk gemaakt op mij. Achter 
dit bizarre verhaal van schijnhuwelijk schuilen 
alle thema’s die me na aan hart liggen: 
samenwonen, eenzaamheid, onwaarschijnlijke 
ontmoetingen, de mogelijkheid op een tweede 
kans. Tussen een lach en een traan, trachtte ik 
zelf ook een evenwicht te vinden om de kijker 
een zo rijk mogelijk emotionele reis aan te 
bieden en om zo veel mogelijk kleurrijke en 
diepmenselijke personages af te schilderen. 

Het was eveneens een ontmoeting met een 
acteur, Bouli Lanners. Ik weet niet of het is 
omdat hij een soort van caveman is, ik weet niet 
of het onze gedeelde afkomst is (het Waalse 
platteland), ik  weet  niet  of  het zijn regisseurs- 
talent is die zijn acteerprestatie wonderlijk 
maakt, maar Bouli is mijn alter ego geworden 
op de filmset, een verlengstuk van mezelf. 
Hoewel ‘Het derde huwelijk’ de minst 
autobiografische van mijn films is, werd het 
dankzij hem mijn meest persoonlijke film.
 
Samen hebben we een homoseksueel 
personage samengesteld dat alle clichés uit de 
weg gaat. Men ziet niet vaak twee getrouwde 
mannen op het scherm. Laat staan een 
weduwnaar. In alle vrijheid is Martin een man 
die een beslissende impuls geeft aan zijn leven 
door een opdracht te aanvaarden. Hij brengt 
ons terug naar onze waarden, naar hetgeen 
we willen bereiken in de tijdsdruk waarin we 
verkeren, en naar wat we willen doorgeven 
aan toekomstige generaties. 

De nogal botte en brutale Martin wordt 
geconfronteerd met de zinloosheid 
van huisbezoeken en controles van het 
privéleven en wordt zo de woordvoerder 
van ons allemaal. We worden allemaal als 
eens geconfronteerd met situaties waarin 
de bureaucratie en de administratie ook 
zo meedogenloos en belachelijk lijken. 
 
‘Het derde huwelijk’ was een uitdaging voor 
een jonge actrice als Rachel Mwanza. Geplukt 
uit de straten van Kinshasa en tot de rode 
loper van de Oscars geraakt, ze heeft hier 
duidelijk bewezen dat ze verschillende rollen 
kan vertolken. Het personage van Tamara is 
een jonge, sterke en slimme vrouw, kwetsbaar 
en strategisch, die een masker moet dragen 
en die met haar grappige, ontroerende



‘Het derde huwelijk’, is een tragikomedie, met 
wat ironie en kritiek. Met absurde momenten, 
vaudeville momenten, diverse verhaalaflopen, 
grappen, zoenen, klappen en verborgen 
minnaars in de kast. Dit alles met het doel 
om de mensen te doen lachen. De film wordt 
ook gekenmerkt door emotionele momenten 
met net zoveel ironie en kritiek. Momenten 
die ons raken, net als in het echte leven.   

DAVID LAMBERT

en onverbiddelijke energie de confrontatie 
aangaat met Bouli. Het duo leeft, de spelregels 
zijn niet gestroomlijnd, het spel wordt gevoed 
met oneffenheden, spanningen, loslatingen 
en een samenloop van omstandigheden.
 
Tenslotte bood «Het derde huwelijk» mij de 
kans om met acteurs te werken met wie ik 
al lang wilde samenwerken: Virginie Hocq 
en Jean Benoît Ugeux als onhandige en 
kibbelende agenten vormen een onvergetelijk 
duo. Het was ook de perfecte gelegenheid om 
met een groot aantal Congolese talenten te 
werken. Te beginnen met Eric Kabongo, die 
inmiddels beroemdheid verwierf in Duitsland, 
de prachtige contratenor Serge Kakudji en 
Denis Mpunga, een groot podiumtalent 
die te weinig op het scherm verschijnt. 



Voor zijn derde film wou David Lambert de codes van zijn eigen films doorbreken. Na een 
nominatie van zijn eerste film Hors les murs voor het filmfestival van Cannes (Semaine de la 
Critique) en zijn tweede film Je suis à toi waarin Nahuel Perez Biscayart (120 battements par 
minute) doorbrak, wenste David een nieuwe uitdaging aan te gaan en zichzelf heruitvinden met 
een nieuwe genre :komedie.

En hoewel de roman van Tom Lanoye de perfecte basis hiervoor vormde moest de de keuze 
van de cast gedurfd en origineel zijn. David had het idee om Bouli Lanners aan Rachel Mwanza 
komisch te koppelen en een duo te vormen met Virginie Hocq en Jean-Benoît Ugeux.

De voltooide film slaagt perfect in zijn opzet : ‘Troisièmes Noces’ is grappig en pakt actueel 
maatschappelijke thema’s aan. Het is een film waarin de acteurs van de overheid vele komische 
situaties aanbieden en waar duo’s gevormd worden waar ze niet verwacht worden.
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