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De Fietser. Fietsen in de stad Amsterdam is zo’n alledaags gebeuren dat het 
bijna niemand opvalt. Maar dat is niet wat filmmaker en kunstenaar Kees Hin 
ziet: “Fietsen is een symfonie van de stad in beweging, vitaliteit; de spanning 
tussen geluk en ongeluk, van jong tot oud, rijk en arm”. Hij maakte er een bijna 
meditatieve film over die ons op filosofische wijze doet nadenken over de cyclus 
van het leven. Hin regisseerde meer dan honderd speelfilms, documentaires en 
televisiefilms. In 2016 eerde EYE de inmiddels 81-jarige Amsterdamse filmer met 
een overzichtstentoonstelling.

LOGLINE 

De fiets is de rode draad die ons voert door het leven in de grote 
stad. Zij draagt als een muilezel de last van geluk en ongeluk met 
zich mee. 

SYNOPSIS 

Uit een voortbewegende, deinende zwerm fietsers wordt zo nu en dan een 
enkeling gepikt en gevolgd: van een koerier, een bezorger, een mobiele 
fietsenmaker, een fysiotherapeut tot een migrantenfamilie en een slachtoffer in 
het fietsverkeer. Zij vertellen over hoe de fiets een bepalende rol speelt in hun 
leven.  

De fiets is de rode draad die ons voert door het leven in de grote stad. Zij draagt 
als een muilezel de last van geluk en ongeluk met zich mee. Een voertuig als de 
cyclus van het leven.



Biografie Kees Hin (1936)
Kees Hin begon zijn filmcarrière als assistent bij de 
Cinetone Studio’s. Vervolgens werkte hij mee aan films 
van Fons Rademakers en Bert Haanstra. Zijn eerste film 
maakte hij in 1965: Onderaards, een opdrachtfilm voor 
de NAM. Sindsdien regisseerde hij meer dan zestig 
speelfilms, zoals Soldaten zonder geweren en Het 
schaduwrijk, documentaires en televisiefilms, waarvan 
een groot aantal in samenwerking met schrijver K. 
Schippers.

Hin was tevens docent aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten in Amsterdam en bekleedde een 
aantal bestuursfuncties bij Nederlandse filminstanties als 
het Filmmuseum en het Rotterdamse filmfestival IFFR.

De film Roodkapje verteld door 160 Nederlanders uit 
1976 is een voorbeeld van de eigenzinnige en meer 
experimentele zijde van Hins werk.

Filmografie

Makkers staakt uw wild geraas 1960 — Camera assistent 
Het mes 1961 — Camera assistent (focus puller) 
Het vieze hondje 1968 — Regisseur 
Roodkapje verteld door 160 Nederlanders 1976 — Regisseur, Scenarioschrijver 
Soldaten zonder geweren 1985 — Scenarioschrijver, Regisseur 
Cirkel lijn 1987 — Montage 

Een wolk van groen 1990 — Scenarioschrijver, Regisseur 

Frans! Monument voor een filmmaker 2002 — Regisseur, Producent 

Gedichten uit zee. Zomerzee 2003 — Regisseur 

Film for Simon Field 2004 — Regisseur, Montage, Producent



Regisseursvisie Kees Hin 

De Fietser, de cyclus van het leven.
De fietser, fietsen in de stad Amsterdam is zo’n alledaags gebeuren dat je niet 
geneigd bent dit zomaar zonder directe aanleiding als onderwerp uit te lichten. 
Maar volg je de constante zwerm fietsers door Amsterdam. dan zie je hoe het 
leven in de stad danst, deint, krioelt in beweging. Je stapt de deur uit en je bevindt 
je direct tussen een razende, fietsende menigte als een vlucht vogels, een rij 
mieren. Het zwermt van de fietsers die zich altijd en overal voortbewegen in zon, 
regen, sneeuw, trappend tegen de wind in. 

Wanneer je een (on)opvallende fietser uit de zwerm pikt, is de interesse gewekt: 
Waar gaat de fietser heen en wat torst hij met zich mee? Hoe observeert de 
fietser, welke gedachten heeft hij bij sommige taferelen die zich in de stad 
afspelen? Waarin droomt de fietser weg, welke kleur heeft de dagdroom? 

De fiets is het instrument waarmee je de stad beschrijft. Het is een symfonie van 
de stad in beweging, vitaliteit; de spanning tussen geluk en ongeluk, van jong tot 
oud, rijk en arm. Je kunt de fietser gaan zien als de drager van een boodschap, 
als de muilezel van het leven die de last van het geluk en ongeluk met zich 
meetorst. 

In de film zien we de fietsers als een voortbewegende, deinende zwerm en als 
een groep enkelingen, individuen. In scènes begeven zij zich in situaties waarin 
we ze eerder hebben gezien of dit ons hebben voorgesteld aan de hand van 
hun verhalen. De regisseur bespiegelt zijn gedachten over de beelden en scènes, 
waarvan sommige voor zich spreken. 

De film gaat over wat de fiets teweeg brengt in de stad, in de samenleving. De 
fiets is de rode draad die door de film heen fietst en ons brengt bij de tragiek van 
de grote stad, bij het geluk en ongeluk, een cyclus van het leven. 

Amsterdam, maart 2018.


