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Gouden Palm Cannes 1999, drama 

Rosetta woont met haar aan alcohol 
verslaafde moeder in een stacaravan op een 
camping in Seraing. De werkloosheid is groot 
en Rosetta wil maar één ding: een normaal 
leven leiden. Wanneer ze ontslagen wordt, 
bijt ze fel van zich af, ze heeft alles verloren 
en voelt zich mislukt. Haar mislukkingen 
maken haar tegenover iedereen wantrouwig, 
ook tegen de jonge wafelbakker, die contact 
met haar zoekt. Ze wil niet in hetzelfde 
zwarte gat gezogen worden als haar moeder, 
ze lijkt niemand in haar leven toe te laten, 
ook niet als de wafeljongen haar een baantje 
bezorgt in zijn kraam. In haar obsessie gaat 
ze zover dat ze de jongen, die een deel van 
de wafelverkoop in eigen zak steekt, verklikt. 
Ze speelt het hard, zoals in de maatschappij: 
ieder voor zich. De regisseurs Luc en Jean-
Pierre Dardenne, kregen voor deze film de 
Gouden Palm. Je kunt je natuurlijk afvragen 
of dat terecht is voor een film die je in feite 
in een week of drie zou kunnen opnemen. Of 
lijkt dat maar zo? - Het knappe aan de film is 
dat hij de kijker in de schoenen/laarzen van 
Rosetta zelf plaatst. Het is een 
claustrofobisch beklemmend gevoel vast te 
zitten in een wereld die geen geluk kent. De 
asgrauwe, betonnen dan wel modderige mise-
en-scène en een camera die bijna de hele 
film binnen drie meter van de hoofdpersoon 
blijft, gunnen de kijker een blik in de 
benauwende gevoelswereld van Rosetta . Dit 
maakt het juist indrukwekkend, vooral door 
de knappe acteerprestatie van 
hoofdrolspeelster Emilie Dequenne (ook een 
Gouden Palm). De broers Dardenne zelf 
noemen Rosetta een oorlogsfilm: het 
constante gevecht tussen de maatschappij en 
het individu. Zeker hebben ze een keiharde 
realityfilm gemaakt, niet zozeer met een 
politiek thema, maar met een statement over 
het menselijk ras als (a)sociaal dier.  
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