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ROTTERDAM, 4 FEBR. De films
van jonge Nederlandse regisseurs
die in première gaan op het Rotter-
dams filmfestival vallen op door
het hoge ambachtelijke niveau, de
consequente visuele uitwerking
en het uitstekende acteerwerk. De
zwakheden zijn meestal te vinden
in het scenario.

Van de jonge Nederlandse film-
makers in Rotterdam heeft Sander
Burger (1975) de meeste ervaring.
Misschien dat hij er daarom zo uit-
springt met Hunting & Zn., zijn der-
de speelfilm. Hunting & Zn. gaat
over het pasgetrouwde stel Tako
en Sandra, dat boven de fietswin-
kel woont die al sinds 1917 door
zijn familie wordt bestierd. Ze zijn
in elk opzicht modale Hollanders.
Burger schetst een geestig beeld
van hedendaagse burgerlijkheid,
met modieus taalgebruik als ‘ge-
zelli’, potpourri op tafel en slavin-
ken bij het avondeten. De bescha-
vingslaag blijkt broos te zijn, als
Sandra in verwachting raakt, wat

Van de films van jonge
Nederlandse regisseurs op
het filmfestival van
Rotterdam maakt vooral
‘Hunting & Zn.’ indruk.
Huiveringwekkende gekte
achter de Hollandse dijken.

De rijwielhandelaar
draait volledig door
Nederlandse films op het Rotterdams filmfestival

lastig te combineren valt met haar
eetstoornis. Tako draait daarna
volledig door.

Burger schreef het scenario sa-
men met zijn twee hoofdrolspe-
lers, Dragan Bakema en Maria
Kraakman. Vooral Bakema levert
een fenomenale prestatie, maar
zelfs hij kan de lacune in het scena-
rio niet verhullen. De film heeft
een heel sterk begin en een uitste-
kend einde, maar het middendeel
ontbreekt. De overgang van een
zenuwachtige, maar toch brave
jongeman naar iemand die volle-
dig ontspoort is te groot en te ab-
rupt. Mooi is wel dat hij ook door-

gedraaid nog probeert de schijn
van normaliteit op te houden.

Win/Win van Jaap van Heusden
(1979) is visueel indrukwekkend
en maakt knap gebruik van de lo-
catie, de Zuidas in Amsterdam.
Beurshandelaar Ivan (Oscar van
Rompay) heeft een gave voor cij-
fers en belandt van de ene op de
andere dag op de beursvloer. Daar
is hij al snel een ster. Maar de rem
op zijn emoties die hem tot een
succesvolle beursjongen maakt,
ontregelt zijn persoonlijke leven.

Van Heusden transformeert de
Zuidas tot een futuristisch stads-

landschap, kil en onherbergzaam.
Hij heeft misschien wel de meest
ontroerende scène gemaakt van de
hele nieuwe Nederlandse oogst,
als Ivan een nest pasgeboren muis-
jes vindt in zijn steriele, nieuwe
appartement. Maar de wereld van
de film blijft een enigszins bedach-
te indruk maken en de personages
belichamen meer ideeën dan dat
ze echt tot leven komen.

C’ést déjà l’été van Martijn Maria
Smits (1977) is de enige Neder-
landse bijdrage aan de competitie
voor de Tiger Awards dit jaar. De
regisseur trok ervoor naar de voor-
malige industriestad Seraing in
Wallonië, waar hij een gezin volgt
op de rand van volledige desinte-
gratie: werkeloze vader, dochter
met baby en straatjongen, die al
jattend door de stad zwerft. Dit
soort sociaal-realisme is misschien
oververtegenwoordigd in de he-
dendaagse artistieke cinema, maar
de film doet niet onder voor wat el-
ders in de wereld in het genre
wordt gemaakt. De amateur-ac-
teurs zijn uitstekend. Ook laat de
film mooie stadsgezichten zien
van vergane glorie. Wat nog ont-
breekt in C’ést déjà l’été is een her-
kenbare eigen stem. De ontkno-
ping, met een fataal pistoolschot
buiten beeld, doet geforceerd aan.
De film heeft zo’n daverend slot-
akkoord helemaal niet nodig.

› Programma en meer festival-
nieuws op nrc.nl/cultuurblog
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