
JAAP VAN HEUSDEN OVER GELUK EN BEURSJONGENS

Goudhaantje
ten onder

Jaap van Heusden maakte
‘W in/W in’, een film over

de beurswereld. De
regisseur veroordeelt de

handelaren niet. „Ze zitten
voor ons in de war room

van het flitskapitalisme.”

COEN VAN ZWOL

Z
ie hem als een ingedrukte
springveer op zijn kantoorstoel
zitten. De 24-jarige aandelen-
handelaar Ivan, gouden jongen
van investeringsbank Cahan &
Greeson. De ogen bol van con-
centratie. De hand die als een
spin over ruitjespapier danst. De

tong die slangachtig tussen zijn lippen flitst.
Ivan laat de heksenketel van de dealingroom op
zich inwerken. Getallen, grafieken en nieuwsle-
zers spoelen over beeldschermen, er is flitslicht,
gerinkel en geschreeuw. Het lijkt op de jackpot-
zaal van een casino, maar Ivan ziet een patroon
in de schijnbare chaos, veert overeind. ‘Maar-
ten, heb je een prijs van Axa January 0917 call?
Doe maar 50.000.’

De eerste Nederlandse film over de krediet-
crisis, zo wordt Win/ Win wel genoemd. Niet he-
lemaal juist: deze fraai gelaagde zedenschets
van de Amsterdamse Zuidas had ook in tijden
van hoogconjunctuur gefilmd kunnen worden.
Het idee schoot filmmaker Jaap van Heusden in
juli 2008 te binnen. Hij zwoegde aan een script
dat speelde in een woonwagenkamp, maar wil-
de ook iets doen over een jonge cijfervirtuoos in
de beurswereld. De kredietcrisis gromde al als
onweer vlak achter de horizon. Zijn inval: „Een
jongen die wint. En wint. Die blijft winnen. Het
wordt zijn ondergang.”

Van Heusden was bang dat hij het onbewust
ergens had opgepikt, uit een andere film of uit
een boek. Dat bleek niet het geval. In september
kreeg hij het groene licht voor Win/ Win, die
maand viel investeringsbank Lehman Brothers
en sleepte half Wall Street mee. Zakenbanken
die wonnen, en bleven winnen, tot het hun on-
dergang werd. Van Heusden: „Voor Win/ Win wa s
de kredietcrisis natuurlijk een opsteker.”

Van Heusden las boeken, praatte met voor-
malige traders. Jongens van vroeg in de dertig,
afgefakkeld na tropenjaren in Londen en New
York. „Maar mijn eerste gesprek was met ie-
mand die al dertig jaar in het vak zat. Hij was
dolenthousiast over de films die ik moest ma-
ken. Over de val van ABN, hij kende een rotzak
hier, een klootzak daar, die moest ik vooral met
de grond gelijk maken. Wat me bijbleef, was
zijn bitterheid.”

Van Heusden keek ook rond in The City, Ca-
nary Wharf en de Zuidas. „Dat was niet gemak-
kelijk. Zo’n investeringsbank vraagt: wie is dat?
Een filmmaker? Wat hebben wij daaraan?” Een
contact smokkelde hem in Londen binnen op
een dealingroom met driehonderd werkplek-
ken, rij na rij computerschermen. „Riep zij:
‘bukken, snel naar links, daar komt mijn super-
visor’.”

De verleiding was groot om al zijn opgedane
kennis te etaleren. Zo draaide Van Heusden
„een perfecte scène van tien minuten” wa a r i n
Ivan profiteert van de val van een hedgefonds.
Die bleef achter in de montagekamer: te uitleg-
gerig. „Als kijker hoor je wat ze tegen elkaar
zeggen. Je denkt: dit is hightech, dat hoef ik niet
te begrijpen. Het blijft een soort alchemie.”

Win/Win werkt als zedenschets en als be-
spiegeling over talent en geluk in de beurswe-
reld. Maar allereerst is het een klassieke Werde-
gang. Ivan ontmoeten we als jongste bediende
van Cahan & Greeson. Hij is een speels cijferge-
nie: elke ochtend laat hij post-its met beleg-
gingstips achter in een lift of urinoir, voor de ge-
lukkige vinder. Tot hij wordt ontmaskerd en
het zelf mag proberen als handelaar in de dea-
lingroom.

De Vlaamse acteur Oscar van Rompay is de speels cijfergenie Ivan in ‘Win/Win’

Ivan wordt met een fascinerend, zachtaardig
charisma vertolkt door de jonge Vlaming Oscar
van Rompay – tenger, kippenborst, kalend ei-
hoofd. „Zijn lichaamstaal is heel belangrijk”,
vindt Van Heusden. „Talent voor beleggen, in
een flits een verborgen verband zien in een
draaikolk aan informatie, is heel cerebraal. Dat
moet je zichtbaar maken. Ik zocht iemand met
een jazzy ritme. Ivans vingers bewegen reptiel-
achtig, zijn lijf suggereert een melodie die te in-
gewikkeld is om helemaal te doorgronden.”

Het stoort Van Heusden dat veel kijkers in
hem een autist zien, op zijn minst iemand met
Asperger. „Dat tekent de nivellerende blik van
Nederlanders. Zie je een eigenaardig karakter,
dan stel je direct een diagnose om er grip op te
k r ij g e n . ” Al laat hij het woord autist ook zelf
vallen wanneer Ivan aan receptioniste Deniz
zijn fascinatie voor de getallenstroom onder de
realiteit uitlegt. Ivan: „Mensen die bang zijn
voor getallen vinden zoiets cynisch of gevoel-
loos. Die noemen ons autisten. Maar dat je zo-
iets ongrijpbaars als verlangen kunt uitdruk-
ken in getallen, dat is toch mooi?”

Voor Van Heusden is dat de kern van Win/ Win:
het simpele verlangen naar warmte en contact.
Ivan vindt dat niet in zijn desperate nachtelijke
omzwervingen door Amsterdam en al helemaal
niet in het aquarium van Cahan & Greeson.
Daar probeert hij een connectie te maken met
Deniz en de stille Koreaan Paul, een poëtische

ziel. Intussen leert Ivan het jargon van ‘f u ck i n g
amazing’ en ‘back off, man’. Koopt hij dure
maatpakken. Raast hij grijnzend met zijn su-
pervisor in de speedboat over het water. Maakt
hij promotie. Blaast hij stoom af in café Bulls &
B ears.

Een troef van Win/ Win is dat Van Heusden de-
ze wereld van glas, metaal en neon niet filmt in
kille, bleke tinten, wat voor de hand lag. Zijn vi-
suele stijl is eerder warm en lyrisch. Het is een
begerenswaardige wereld, maar hoe hard Ivan
zijn neus ook tegen het glas drukt, hij breekt
niet door de spiegel. Zijn passie voor cijfers ver-
andert in een nare obsessie, zijn succes brengt
vervreemding. Van Heusden: „Ik kreeg een inte-
ressante reactie van een beursveteraan. Volgens
hem ging Win/ Win over falen. Typisch zo’n jon-
ge hond die het niet kan consolideren. Had hij
zo vaak zien gebeuren.”

Afgehaakte traders noemen ontworteling het
grootste bezwaar van hun oude levenstijl. „Om
de twee jaar ben je weer elders, je geliefde woont
op drie uur vliegen, je hebt geen vrienden en
niets is echt van jou”, zegt Van Heusden. Een
beurscontact was vooral geroerd door een scène
waarin Ivan een appartement op de Zuidas be-
trekt. ‘Architecten en ontwerpers hebben met
zorg gewerkt aan dit unieke woonconcept met
een natuurlijke, elegante uitstraling. Geniet’,
zalft een stem uit een laptop. Ivan kijkt rond.
Gaat op bed liggen. Draait ongemakkelijk op
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u i t g e r e ze n .
De Zwitserse regisseur
Jean-Stephane Bron koos
voor een originele aanpak
in Cleveland VS. Wall
Street. Hij liet de rechtszaak
naspelen die volgens hem
had moeten plaatshebben.
Aanklagers zijn inwoners in
Cleveland die hun huizen
zijn kwijtgeraakt door de on-
dergang van de zakenbank
Lehman Brothers, die zoge-

heten ‘subprime’ hypothek en
verstrekte. De zaak werd in

werkelijkheid niet ontvankelijk
verklaard, maar gedupeerden

krijgen hier alsnog de kans om
gehoord te worden in een ‘trial by

cinema’.
Ook aan meer kunstzinnige film gaat de
crisis niet ongemerkt voorbij. De Duitse
regisseur Christoph Hochhausler situ-
eert zijn overspeldrama Unter die Stadt
in de bankierswereld van Frankfurt. Hij
sprak met Duitse bankiers, waarbij hem
vooral trof hoe irrationeel het in hun we-
reld toegaat. Gaan bankiers op de foto,
dan zeggen ze in de film niet ‘ch e e s e ’ ,
maar ‘greed’.

P E T E R  D E  B R U I J N

zoekers te behagen, kan in het midden
blijven. Maar Jacob heeft geen moeite
om de door zwendel verkregen mil-
joenen van Gordon Gekko, die op een
bankrekening in Zwitserland staan, te
gebruiken voor zijn groene investerin-
gen. Dat is misschien ‘pragmatisch ide-
alisme’, maar als kritiek op kapitalis-
tische uitwassen valt Stone’s film zo
moeilijk serieus te nemen.
Een andere film over de financiële crisis
is de documentaire Inside Job van Char-
les Ferguson. Zijn film bestaat uit soms
confronterende interviews met belang-

rijke ‘speler s’. Het beeld is dat van
een sector die volledig de con-

trole kwijt was, wat Ferguson
ook in verband brengt met de
zucht naar kicks: cocaïnege-
bruik en prostitutiebezoek
zou op Wall Street de pan zijn

Bankiers en beursjongens zijn op het
filmfestival van Cannes moeilijk te vin-
den, al liggen er nog steeds genoeg
jachten met helikopterdek aange-
meerd. Ook de filmsector voelt nu de
gevolgen van de kredietcrisis, die het
moeilijk maakt om nieuwe films te
financieren. Maar als filmpersonages
zijn werknemers in de financiële sector
intussen bezig aan een opmars. Vroe-
ger waren bankiers saai en zag je ze
zelden in films; die tijd is voorbij.
Blikvanger is de met veel bombarie,
maar buiten competitie gepresenteer-
de Wall Street: Money Never
Sleeps van Oliver Stone, de
nogal slappe opvolger van zijn
klassieke aanklacht tegen
corporate greed in de jaren
tachtig, Wall Street. Beurs-
haai Gordon Gekko (Mi-
chael Douglas) is terug, na
een gevangenisstraf we-
gens handel met voor-
kennis. Zijn tovenaars-
leerling Bud Foxx, in deel
één van Wall Street ge-
speeld door Charlie
Sheen, heeft een update
gekregen voor de jaren
nul.
Bud Foxx was een yuppie
in de dop die aanvankelijk
gretig de kneepjes van het
geld verdienen wil leren.
Zijn hedendaagse evenknie
Jacob Moore (Shia Labouff)
is een pragmaticus met ide-
alen: zijn passie is onderzoek
naar groene technologie, winning
van energie uit zeewater. Krijgt hij zijn
eerste grote bonus, net voordat zijn
beursbedrijf ten onder gaat, dan staat
hij beduusd te kijken. „I’ve just never
seen this kind of money before”, zegt
hij, voordat hij een trouwring gaat
kopen voor zijn aanstaande.
De nieuwe generatie is lang niet zo
slecht als de bonusjagers die de we-
reld naar de rand van de afgrond
hielpen, lijkt Stone te zeggen. Of daar
oprecht vertrouwen uitspreekt of dat
het vleierij is om jonge bioscoopbe-

De Vlaamse acteur Oscar van Rompay is de speels cijfergenie Ivan in ‘Win/Win’

Opmars filmpersonages uit financiële sector
het matras. Van Heusden: „Dat herinnerde het
contact aan de dag dat hij zelf in New York op de
drempel van zijn droomhuis stond. Zijn grote
beloning, maar hij voelde zich leeg, ontwricht.”

Elders staart Ivan languit op het koele parket
ontroerd naar een nest roze jonge muisjes in
zijn kraaknieuwe bedrijfsappartement. Kaal be-
ton, de 21ste verdieping: hoe doen die beestjes
dat toch? Net zo verbaasd kijkt hij naar de grote
beesten die de gevestigde orde van Cahan &
Greeson belichamen: zijn gesloten baas Max
(Hans Kesting), zijn keffende supervisor Stef
(Leon Voorberg), de glazige receptioniste Deniz
(Halina Reijn). Van Heusden zet een trio geves-
tigde acteurs van Toneelgroep Amsterdam be-
wust tegenover twee nog onzekere nieuwko-
mers. „Phi Nguyen (Paul) is vers van de Toneel-
academie, Oscar van Rompay was nog nauwe-
lijks een uur op televisie. Dat klopte helemaal.”
Receptioniste Deniz krijgt pas oog voor Ivan als
hij het nieuwe goudhaantje blijkt, hij kan de af-
stand tot haar niet overbruggen. Van Heusden:
„Dat was ook voorspelbaar geworden. Jongen
dreigt ten onder te gaan in koude beurswereld,
maar vindt troost bij warme vrouw.”

Beurshandel leverde tot dusver weinig film-
drama op. Wat er is, volgt twee sjablonen. Eén:
een variant op Death of a Salesman zoals Al Paci-
no’s Glengarry Glen Ross. De beurs als haaienvij-
ver, het leven als trapezeact boven een ravijn.
Succesvol of op zijn retour, er komt altijd een
moment van reflectie waarin de handelaar de
existentiële leegte in de muil staart. Twee: Wa l l
Street van Oliver Stone uit 1987. Gretige jonge-
man wordt verleid door het klatergoud van Por-
sche en trofeevrouw, tot hij ontdekt dat hij zijn
ziel aan de duivel heeft verkocht en op de val-
reep het goede doet.

De huidige kredietcrisis levert niet zo’n hel-
dere moraal op als de film Wall Street, vreest Van
Heusden: „Eind jaren tachtig speelden de eerste
‘leveraged buyouts’: dat grote financiers het
management overhalen hun eigen bedrijf met
een enorme schuldenlast op te zadelen. Legaal
en met aantrekkelijke bonus. N RC weet er alles
van sinds de overname door Apax. Dat maakt
razend en schept een duidelijk moreel univer-
sum. In de kredietcrisis ontbreekt dat. Het is te
gemakkelijk te wijzen naar moreel verdorven
jongelui die in trading rooms speculeren en
miljarden verdienen als complete landen bank-
roet gaan. Feit is: ze zitten voor ons in de war
room van het flitskapitalisme. Als wij een hypo-
theek of pensioen nemen, zetten we een enorme
zak geld bij ze neer om daar zo snel mogelijk zo-
veel mogelijk van te maken. Loopt dat fout, dan

zijn ze opeens schurken.”
Van Heusden verbaast zich wel over de hou-

ding die van jonge traders wordt verlangd.
„Wordt het Monopolygeld te echt, dan moet je
ermee stoppen, vertelde iemand mij. Wanneer
je een huis, vrouw en hypotheek krijgt, wordt
geld reëel. Je hebt jongens nodig die alles op het
spel zetten, inclusief eigen bonus.”

Het geheim achter succes op de beursvloer
heeft Van Heusden niet ontrafeld. Hij kwam in
Londen in contact met één van de succesvolste
traders, met een P&L (profit and loss) van 90
miljoen euro. „Een verrassende ontmoeting.
Het was een Italiaanse jongen van het platte-
land, verbazend normaal. Hij kon niet goed uit-
leggen wat hij anders deed dan zijn buurman.
Werkte met een exotisch financieel derivaat
waar hooguit tien mensen in handelden die el-
kaar allemaal kennen. Zijn supervisor had geen
idee hoe het werkte, het was gewoon: je maakt
winst? Doorgaan! Hij was heel bitter over het
systeem, doodziek vond hij het.”

Allerlei benaderingen werken, denkt Van
Heusden. „De een trekt lijntjes en bereikt met
technische analyse vrij aardige resultaten, de
ander zegt dat alles draait om connecties: bel de
hele dag, ken iedereen die ertoe doet, weet wat
gaande is. Weer iemand anders paste met succes
voodoo toe.”

In Win/ Win lijkt Ivans geheim zijn intuïtie
voor cijfers. Zijn aanpak grenst aan die van de
beroepsgokker. In een vroege scène zien we hem
backgammon spelen in een Turks koffiehuis.
Dezelfde gebaren en tics als in de dealingroom,
al goochelt hij hier met een sigaret in plaats van
een pen. ‘Een man kiest niet zijn geluk, het ge-
luk kiest zijn man’, zegt iemand als Ivan weer
dubbel zes gooit. Later meldt Ivan zich bij onli-
netherapie voor gokverslaving, maar haakt be-
schaamd af als hij moet erkennen dat hij giste-
ren weer een half miljoen euro won.

Van Heusden: „Een trader vertelde me hoe hij
winkelt. Hij wandelt door de supermarkt, gooit
blindelings rechts en links dingen in zijn wa-
gentje, en bij de kassa maakt hij automatisch
een inschatting: hoeveel zal dit kosten? Dat zit
ook in de film.” Het is een talent, vraag is of dat
ingezet moet worden om exotische financiële
constructies te verzinnen of op flitswinst te ja-
gen. Want daar houden de scherpste geesten
zich tegenwoordig mee bezig. „We zijn alle-
maal opgevoed met de boodschap dat we vooral
moeten doen waar we goed in zijn. Gek dat
nooit van ons wordt gevraagd of dat ook iets
zinvols is.”

Win/Win draait in 12 bioscopen.
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