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Als er een filmgenre is dat Hollywood elke week 

geprefabriceerd in de cinemazalen dropt, dan is dat de 

romantische komedie oftewel de romcom. Onvoorzien 

van originaliteit en subtiliteit, mikken deze in stroperige 

meligheid gedrenkte films eerder op uw portemonnee 

dan op uw hart. Maar af en toe zit er tussen al het gruis 

een klein goudklompje, (500) Days of Summer is er zo 

eentje. In de film volgen we het relaas van de hopeloos 

verliefde Tom (Joseph Gordon-Levitt) en het meisje van 

zijn dromen Summer (Zooey Deschanel). De vertelstem 

maakt de kijker onmiddellijk duidelijk dat dit geen 'love 

story' is, van meet af aan weet je dat dit verhaal geen 

eind-goed-al-goed-einde zal bevatten. Marc Webb, 

voorheen videoclipregisseur, toont telkens flarden uit het 

anderhalf jaar waarin Tom Summer niet uit zijn hoofd 

kan zetten. Dat hij dit niet chronologisch doet, versterkt 

niet enkel het contrast tussen de komische en de 

dramatische scènes. Het zorgt er ook voor dat de meeste 

romcomclichés (zoverre die te zien zijn in deze film) 

origineel lijken. Verwacht dus geen grote 

verzoeningsscènes, geen 'you had me at hallo'-

momenten. Wat we te zien krijgen is eigenlijk alles wat 

je niet in een romcom te zien krijgt: de 

tegenovergestelde visie op de liefde van het koppel, de 

ijdele hoop dat het allemaal weer goed komt of 

gewoonweg het feit dat de jongen op het verkeerde 

meisje valt. (500) Days of Summer is een hoogst 

originele romantische komedie met twee fijne 

hoofdpersonages en een mooi streepje 'sad British pop 

music' (o.a. The Smiths). Wat moet een mens nog meer 

op een zwoele lenteavond? (A.L.) Ontspannend en 

interessant!  
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