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Een emotionele avond bij laat maar zien.
Het begon allemaal best aardig met een 1 minuutfilm van Wim van Wijk, gefilmd en gemonteerd
door Peter. Een leuke plot en er komt nog een versie met een andere plot. We zijn benieuwd.
Daarna liet Peter een film zien over een tuinrenovatie. Voor 90% gefilmd met de telefoon. Bijna
niet meer te onderscheiden van een echte camera. De muziek die er achter staat is niet helemaal wat
het zou moeten zijn en er waren wat trage beelden van het gehele proces. Flinke opbouwende
kritiek waar Peter mee uit de voeten kon. Het nieuwe resultaat zullen we ongetwijfeld nog te zien
krijgen. Ook voor de website van het Hoveniersbedrijf heeft hij een ingekorte versie gemaakt die in
ieder geval beter in elkaar zat.
Tot slot omdat er geen andere laat maar zien films waren liet Peter nog een filmverslag zien van het
afzwemmen van zijn kleindochter. Een waardevolle familiefilm met trotse ouders en grootouders.
En toen……..

Arie heeft op stick een aantal NOVA films. Omdat we als grijze koppen graag jong talent willen
toevoegen aan Toverlint, leek het hem een goed idee om eens van een paar jeugdige filmers hun
creaties te laten zien die bovendien ook meedingen in NOVA festivals.
Na de vertoning vroeg hij aan ons commentaar in de zin van goed of slecht.
- De eerste film “Internal Escape” is een drama film. Een oude man, vluchteling die de
Nederlandse taal niet beheerst wordt niet begrepen en maakt uiteindelijk een eind aan zijn leven.
Zeer kort gemonteerd, met soms vage beelden. Uiteraard kwam toen vanuit de tenen van een aantal
Toverlinters de kritiek los. Daartegenover stelde Arie dat dit nu eenmaal het genre van de jeugd is.
- De volgende film “Jongens dromen”, heeft een apart karakter. Een warrig verhaal over de liefde
waar de jeugd zich geen raad weet hoe om te gaan met teleurstellingen. Veel beelden die er niets
aan toe voegen en zeer korte flitsen over het bedrijven van de liefde. Commentaar: Is de jeugd nou
alleen maar hier mee bezig, zo ja dan is het armoe troef. Arie en Evert stellen daar tegenover dat het
juist heel knap is om zulke beelden te maken. Of we nu willen of niet, we krijgen er mee te maken.
- Ook de film “Verloren liefde”, is zo’n voorbeeld waar zelfs bloed vloeit omdat de liefde niet
wordt beantwoord. Flitsende beelden waar kop nog staart aan zit, maar wel liet zien hoe de jeugd
omgaat met de liefde. Ook hier weer het commentaar dat als dit de belevingswereld van de jeugd is,
dan ziet het er somber uit in de toekomst. Maar volgens Evert is dit een film vol emotie die tot
uitdrukking komt in het verhaal. Sterk gefilmd op een manier die wij als ouderen niet kennen. De
discussie loopt zelfs zo hoog op dat er stemmen opgaan om maar te stoppen.
- Toch krijgen we nog een film die meer aansluit met onze belevingswereld. “Leugenland” is een
humoristische film over het maken van een leugentje om bestwil. Zo kan het ook, gelukkig is er nog
hoop op de toekomst.
- Als olie op het vuur verschijnt de film “Do I wanna know”. Drama in optimaforma.
Commentaar; 3x niks, een constante herhaling van de tekst uit de gelijknamige song. Hoe is het
mogelijk dat dit soort films bij het NOVA festival komen. Onbegrijpelijk. Stoppen!!
- Maar nee hoor nog 1 film die ons opkikkert volgens Arie “Kleuren van Fleur”. Inderdaad weer
iets wat op filmen lijkt, althans in onze belevenis.
Of we het nu leuk vinden of niet, we krijgen er in de toekomst mee te maken. Arie bedankt voor
deze leerzame en (grappige) emotionele avond.
Rob de Weger.

Clubfestival 11 februari 2018.
Het is zondagmiddag tegen 12 uur als de zaal volloopt met enthousiaste Toverlinters en hun
partners. Na alle hallo’s, hoe gaat het met jou, 3x zoenen als groet, leuk je weer te zien en dan
koffie, thee met een koekje, konden we exact op tijd vertrekken naar de filmzaal. Daar stond Peter
om aan iedereen bij binnenkomt een mooi programmaboekje uit te reiken. Het moet gezegd: zo’n
luxe programmaboekje hebben we nog nooit gehad. Drees verwelkomt ons allemaal en stelt ons het
jurylid Tine Markies voor die het wel leuk vindt om ons clubfestival mee te maken. En dat we dat
ook waarderen….. dat blijkt later. Terwijl Drees nog aan het speechen was ging opeens het licht uit
en hoorden we al de eerste kreten uit de eerste film. Drees vroeg Arie, die de projectie deed, om het
licht niet helemaal uit te doen en het geluid af te zetten. Hoewel het zo wel 3 keer doorging, starten
we wonder boven wonder slechts 5 minuten te laat.
Bij de eerste film begrepen we waarom het licht telkens uit
ging en de eerste kreten ons tegemoet schalden.
Het was een film van hemzelf, hij kon gewoon niet wachten .

Het jury rapport was van te voren opgenomen en zou bij elke film worden getoond. Het ging niet
echt geweldig met veel storing en stilstaande beelden die opeens weer oplosten. Overigens genoten
we van vermakelijke beelden van de drie juryleden, die lekker luchtig met elkaar overleg voerden of
soms discussie hadden omdat ze het niet met elkaar eens waren.

Een film over nostalgische schepen, replica’s van oude zeeschepen.
Ook daar weer beelden van de jury met dezelfde luchtige commentaren
van de juryleden, ook hier weer met horten en stoten en vermakelijk
kijkplezier voor ons als toeschouwers.

Een film van Evert Hasselaar over het bouwen van een woning
met een duurzaam en gezond wonen constructie voor zijn zoon.

Een impressie van Japanners in hun
dagelijkse omgeving.

“Losse eindjes”, terugblik van 2 zusjes
over een belangrijke periode uit hun leven.

Maar ja de technische weergave van het juryberaad werd steeds slechter en dus werd er over
geschakeld naar ons andere systeem wat ook weer de kwaliteit van de films ten goede kwam. Het
bleken namelijk twee verschillende systemen van montage te zijn die niet matchen.
Maar eerst gingen we pauzeren volgens planning en konden onze technici in die tussentijd zorgen
voor een betere weergave.
Na de pauze kwam Tine Markies mooi van pas want zij kon ons mondeling, zonder haperen, het
juryrapport toelichten en dat deed ze heel charmant, inderdaad zonder haperen.

“Gouda in de put” van Heidi Jonker. Hier gaat het over dalende
bodem, stijgende waterspiegel en de ellende die dat teweeg
brengt.

Van Gouda naar Peru een grote stap in de wereld, maar voor ons een kleine schakeling van slechts
enkele seconden. Een reisverhaal over dit Zuid Amerikaanse land vol Indiaanse invloeden.

“Passie” is een film over een man die vele passies heeft en daar zeer
onderhoudend over vertelt. Gemaakt door Bernard Vink en Freijja Zandbergen.
“Soroptimisten” is een promotie film voor vrouwen die zich met
hun specifieke beroep kunnen aanmelden bij de club Soroptimisten.

“Kay Yoshiya” een film van Freijja Zandbergen, George de
Vries, Nel van der Marel, Martha de Keizer en Elvira
Franken over een Japanse kunstenares.

“Bruiden van Japan” Een 1 minuutfilm op muziek
gemonteerd.

“Bij de
tandarts” een
1 minuutfilm
met een
hilarisch
tafereel.

De 13e en laatste film van het festival van Freijja
Zandbergen over een reis met Kay Yoshiya naar Japan.

Nou vergeet ik nog de eindresultaten van het juryberaad die na elke film door Tine werden
voorgelezen. Ze zal intussen blaren op de tong hebben gekregen, terwijl ze dacht lekker te kunnen
kijken naar de film over het juryberaad.
Ze mocht de prijzen bekend maken.
De eerste prijs:

“ Losse eindjes” van Bernard Vink.

De tweede prijs: “ Peru” van Drees Brunt.
De derde prijs: “ Het Blauwe huis”
van Evert Hasselaar.

De Mat Gerritsen prijs: ” Losse eindjes” van
Bernard Vink, Freiija Zandbergen en Gerrit Stout.

De Jan Aartman zaalprijs: “ Losse eindjes”

Alle drie prijswinnaars hebben van de clubjury “advies” gekregen voor deelname aan het ZH’12
Regiofestival 2018. De film ”Passie” is sowieso rechtstreeks “genomineerd” voor deelname aan het
regiofestival (RF2018). De overige films kunnen door het clubbestuur worden “voorgedragen” voor
de Selectiecommissie voor deelname aan RF2018.
Geen gek resultaat voor ons Toverlinters.
Drees gaf Tine als waardering voor haar inspanning een fles wijn mee naar huis. Wij als
toeschouwers konden deze blijk van waardering onderschrijven door een welverdiend applaus.
En ja wat zal ik zeggen van de inspanningen die werden ondernomen door een aantal
Toverlintessen en Toverlinters, die hebben gezorgd voor een uitstekend buffet van Chinees
restaurant “De Pauw” uit Haastrecht. Prima verzorgd en dat laten de foto’s wel zien.

Een zeer geslaagd Clubfestival 2018, met dank aan alle mensen die aan dit filmfestival evenement
hun steentje hebben bijgedragen.
Rob de Weger

Rechten Derden.
Het zal wel aan de aankondiging liggen, want het is natuurlijk een droge en ingewikkelde kost,
maar er waren heel weinig Toverlinters aanwezig. Toch jammer voor de inspanningen van Drees
om ons meer duidelijkheid te verschaffen over de rechten van beeld, muziek en geluid. Hij heeft er
een uitgebreide power point presentatie van gemaakt. Gelukkig voor uw redacteur hoeft hij nu eens
niet veel te schrijven omdat Drees heeft toegezegd om de presentatie aan iedereen te sturen. Na een
presentatie van ongeveer drie kwartier viel opeens het beeld weg, gelukkig was Drees net klaar.
Hierna werden er nog een paar mooie films van het internationale film festival gedraaid. Het
bekijken waard. Voor het nageslacht de volgende titels:
- “Things I wished to do”, een Spaanse animatie prachtig weergegeven.
- “The bus stop”, Een man mist zijn bus en komt in gesprek met een vrouw die ook wacht op de
bus. Een levens verhaal volgt.
- “Ivy Vigilante”. Een film waar niemand iets van snapt.
- “Mai” over een meisje die in de bus stapt om naar een party te gaan maar geconfronteerd wordt
met de dood van een passagier.
De mensen die niet zijn geweest, hebben toch echt iets gemist.
Rob de Weger.

Sonja ter Laag op bezoek.

Sonja is van beroep cameravrouw en heeft in opdracht
van de publieke omroep en de NOS door heel de wereld
gereisd om opnames te maken. Dus veel reportages en
documentaires gemaakt. In de begin jaren heeft ze ook
aan oorlogsverslaggeving gedaan, maar is daar mee
gestopt toen haar broer, die ook oorlogsverslaggever
was, is doodgeschoten. Tegenwoordig filmt ze o.a. voor
Opsporing Verzocht en heeft door al haar activiteiten
een grote en interessante levenservaring opgedaan.
Ze begon met te vertellen dat ze in mei 2017 ook bij
Toverlint op bezoek is geweest. Helaas heeft ze toen
haar verhalen niet af kunnen maken, vandaar dat ze nu
weer iets wil vertellen, met name van een aantal reizen
waar ze de vorige keer niet aan toe is gekomen.
We kregen een aantal foto’s te zien van heel veel landen
waar ze is geweest en kon ons zeker boeien met de verhalen daarover. Uiteindelijk liet ze ons een
aantal fragmenten zien uit het verre verleden, uit de jaren tachtig. Heel grappig was de reportage
van haar vader, waarbij zij toen geluidsvrouw was. Uniek was dat ze als enige een reportage met
Mohammed Ali mochten maken en dat ze zelfs door hem werd weggebracht naar het vliegveld. In
de beginjaren 2000 heeft ze gewerkt met een XD Camcamera met 23 GB vermogen.
De kosten van zo’n camera waren ca. € 35.000,-- plus een bijzonder scherpe lens van € 20.000,--.
Het gewicht van de camera was 11 kilo, dus behoorlijk zwaar om mee te werken. Ze liet een aantal
opnames zien met de camera.
Nu werkt ze met een digitale camera die goedkoper is. De opnames die ze daarmee maakte zijn zeer
scherp. Ze heeft een tweetal weken in Marokko doorgebracht, samen met Nederlandse jongens van
Marokkaanse afkomst. Daar maakte ze een reportage van hoe die jongens zich verhouden tot
jongens van hun leeftijd uit Marokko zelf. Het geeft een mooi beeld van het uit elkaar groeien van
een generatie die buiten Marokko is opgegroeid.
Als laatste kregen we een boeiend verslag met life beelden van een reportage die ze in 1988 heeft
gemaakt in Roemenië ten tijde van het schrikbewind van Ceausescu. Een zeer spannende tijd die na
terugkomst in Nederland unieke beelden liet zien van de situatie van de inwoners van Roemenië.
Al met al een weer boeiende avond, ook nu weer heeft ze
niet alles kunnen vertellen. Wie weet komt ze volgend
jaar wellicht nog een avond op bezoek.
Arie bedankte haar voor deze boeiende avond.

Rob de Weger.

Piet de Haan en Gerrit Stout presenteren.
Nel van der Marel is vanavond de gastvrouw. Op haar eigen sympathieke wijze opent ze de
clubavond en heet niet alleen Piet en Gerrit welkom, maar ook de overige 18 leden.
Wat zeg ik? 18 leden!! Dat zijn er toch veel te weinig? Helaas voor de mensen die er niet waren, ze
hebben wat gemist.
Nel attendeert ons op enkele komende programma punten:
- op 6 maart a.s. worden de 1 minuut films vertoond. Er zijn op dit moment slechts 7x 1 minuut
films, dat moeten er meer worden hoor. Dus mensen aan de bak en wel heel snel!!
- op 8 mei gaan we een klein project op starten. Het voorjaar is dan weer in het land. Nel doet een
oproep voor actieve deelname: maak allemaal een filmpje van het voorjaar en zie wat een plezier
we dan hebben met misschien wel 36 voorjaarsfilmpjes. Doen toch?
Piet opent de avond met een film over Bodegraven/Reeuwijk. Een promotiefilm gemaakt door een
filmer voor de somma van € 8.000,--. Die film moeten we zien volgens Piet. Inderdaad mooie
beelden, maar de balans tussen muziek en geluid is volledig zoek. Ook de beelden van een
kaasmaker horen niet thuis in deze promofilm. Als de maker hiermee wil zeggen dat Bodegraven de
meeste voorraad kaas van Nederland heeft, dan slaat de maker de plank lelijk mis. Zouden wij als
Toverlinters ook zo’n film hebben kunnen maken?
Hierna krijgt Gerrit het woord. Op een smeuïge wijze vertelt Gerrit dat hij een suggestie heeft
gehoord om een film te maken van je eigen stad of dorp in 2 minuten. Die suggestie heeft hij niet
laten zitten en hij heeft een film gemaakt van 2 minuten over Gouda. Alle aanwezige Toverlinters
waren heel verbaasd dat hij een film heeft gemaakt. Zijn repliek: wacht maar af dan zullen jullie
beamen dat ik het wel zeker kan. En inderdaad mooie beelden, zelfs vanaf de toren van de St.Jan.
Gerrit je verbaasd ons!!. Antwoord van Gerrit: Goed van mij, maar om heel eerlijk te zijn; alle
beelden zijn gejat, alleen de tekst aan het begin en aan het eind zijn door mij gemaakt. Toch leuk
bedacht, maar zo gaan wij geen film maken van onze stad of dorp.
Vervolgens heeft hij van Youtube nog een paar leuke animatiefilmpjes gehaald om ons te laten zien.
Titel: Katjes. De avonturen van een kat en zijn baas. Doet hem denken aan zijn eigen situatie thuis.
Heel herkenbaar.
Nu we toch over animatie hebben, laat Piet een groot aantal animatiefilms zien die zijn gemaakt
door Jos van Gompel, een filmer uit Brugge. Alle films gemaakt in de periode 1973 tot 2000.
Allemaal creatieve animaties met een verhaal. Heel vermakelijk om te zien. Ook een film hoe Jos in
de jaren tachtig een animatiefilm heeft gemaakt over Annie M., een eend die leert schaatsen. Toen
was het maken van een animatie een zeer ingewikkeld proces. Een film van 5 minuten kostte toen
een jaar intensieve arbeid. Zelf tekenen, knippen, plakken en kleuren en monteren.
Kortom een zeer vermakelijke avond animatiefilms bekijken. Dus niet aanwezigen: jullie hebben
wat gemist.

Rob de Weger.

Ingekomen stukken.
Uit: Nieuwsbrief nr. 94 Historische Vereniging Die Goude (februari 2018)
Door Jan Aartman
Het Open Gouds Filmfestival: maak een film en doe mee!
De Goudse filmclub Toverlint bestaat zestig jaar!
Hoogtepunt van de jubileumviering wordt het Open
Gouds Filmfestival, waar – op groot scherm - ook uw
film vertoond kan gaan worden. Het Toverlint nodigt alle
inwoners die wel eens filmen, uit om hun bijdrage in te
sturen. Het maakt niet uit of ze met een smartphone of
met een filmcamera zijn gemaakt, als de beelden maar
iets ‘vertellen’. Het kan gaan over een uitvoering op
school, over de redding van een dier, over een
sportwedstijd, maar het kan ook een boodschap zijn over
iets dat ‘niet deugt’ of juist wel. Waar de film over gaat, bepaalt u dus zelf. Eén ding: hij mag niet
langer zijn dan tien minuten! Er is een jury die de inzendingen beoordeelt. Dat gebeurt in drie
leeftijdscategorieën:
1. Jongeren tot 12 jaar (basisschool)
2. Jongeren van 12 tot 18 jaar (middelbare school)
3. Deelnemers van 18 jaar en ouder.
Menno Meyer stelt twee prijzen ter beschikking. Er zijn cadeaubonnen van Camera.Nu, maar er zijn
bijv. ook vrijkaartjes voor Jumpsquare te winnen. Kijk verder op www.goudsfilmfestival.nl. Het
Gouds Filmfestival wordt gehouden op woensdag 17 oktober 2018.
Inzendingen graag uiterlijk 5 september naar GoudsFilmFestival@gmail.com.
Andere jubileumactiviteiten Toverlint heeft nog meer jubileumactiviteiten. Zie www.toverlint.nl.
De Jubileumcommissie attendeert graag op het zogenaamde 1 minuut Festival dat op zaterdag 21
april a.s. wordt gehouden in de Garenspinnerij. Op dit jaarlijkse gebeuren van de NOVA, de
nationale koepel van filmclubs, worden 60 tot 80 films getoond van maximaal één minuut.
Toverlint zal daar het Goudse verhaal zo goed mogelijk naar voren laten komen.

Geschiedenis van filmclub Toverlint.
Kent u de fietsenzaak aan de Spoorstraat nog?
Eigenaar Jo Hooijmeijer was in de vijftiger jaren een enthousiast
amateurfilmer, die aan de praat kwam met andere Gouwenaars met
een filmcamera. Denk aan schoolhoofd Klaas Dijkstra, aan
banketbakker Kamphuis of Wim Fuest van Fugo.
Jo Hooijmeijer zorgde ervoor dat ze bij elkaar kwamen en over hun
hobby van gedachten gingen wisselen. Was het Bert Haanstra die de
inspiratie gaf? In Café Central werd de vereniging Toverlint
opgericht. Het allereerste kasboek is bewaard. Daaruit blijkt dat er op
1 januari 1959 tien leden waren die vijf gulden contributie per
kwartaal betaalden. Jan Aartman kwam erbij als een van de eerste
leden uit de arbeiderskring. Toen op voorstel van Bram de Korte van
Adeko-wafels werd afgesproken om elkaar bij de voornaam te
noemen, moest Jo wel even wennen.

De clubavonden werden later gehouden in een woonhuisje aan de Raam 125, waarvoor Jan
Oosterwijk een projectietafel maakte. De kolenkachel verduisterde wel eens het zicht op het doek.
Toverlint sloot zich aan bij de NOVA, de landelijke organisatie van amateurfilmers, en moest gelijk
iets organiseren dat gefilmd kon worden. Dat werden drie buikdanseressen. In 1974 volgde de
verhuizing naar de Hendrikshoeve op de Ridder van Catsweg. Er moest heel wat werk verzet
worden om die geschikt te maken. De koeienstront zat nog in de grup. Samen met Fotoclub Gouda
lukte het (Zie ook het ‘Gouwe Verhaal’ van Wim Scholten in Tidinge 2017 nr. 3). In de tot studio
omgebouwde stal kon een decor weken blijven staan. Op een bepaald moment werd de huur echter
zo opgeschroefd dat Toverlint dat niet meer op kon brengen. De vereniging kwam uiteindelijk
terecht in Huize Juliana. Dat had één nadeel: om te kunnen projecteren moesten de lichtkoepel en
heel wat ramen worden verduisterd. In die tijd kwam ook een van de mooiste producties tot stand
over ‘Gouda toen en nu’. Enkele oude bewoners speelden daarin de hoofdrol. De laatste verhuizing
was die naar de Lange Groenendaal, waar Toverlint inwoont bij RTV Gouwestad. Daar is elke
dinsdag de clubavond.
In die zestig jaar is één keer sprake geweest van een crisis. Die hield verband met de overgang van
VHS-video naar digitaal filmen. De vereniging wist daar even niet goed raad mee en het ledental
daalde tot dertien. Een hoogtepunt was het 25-jarig jubileum, toen de gemeente Concordia afhuurde
voor Toverlint. Ook de filmclubs van de zustersteden waren uitgenodigd en de collega’s uit Brugge,
waarmee een speciale band was opgebouwd. Toverlint heeft in de beginperiode regelmatig films
gedraaid in de bejaardenhuizen. Ook het Toverlinttheater in de Burgerhal was een begrip. Er zijn
door de leden vele films gemaakt die met de dag interessanter worden, zeker voor leden van Die
Goude, die belangstelling hebben voor recente geschiedenis.

Jan Aartman heeft een aantal namen paraat: Verleden herleeft, Waterbeheer Gouda, het Hofje van
Cinq, het Pijnacker Hordijk-gemaal, de geschiedenis en de historie van Stolwijkersluis, de kleine
Sint-Jan. Recent kwam de film boven water die is gemaakt van de verhuizing van patiënten van het
Van Iterson- naar het Bleulandziekenhuis: prachtige historische beelden. Als Die Goude wil kan er
zo weer een filmavond worden georganiseerd. (Met dank aan Jan Aartman en Bernard Vink, GJJ)

Wie doet er nou 15 jaar over een film?
Op 18 maart gaat onze speelfilm ‘MIRIAM’ in première. Dat werd langzamerhand ook wel tijd
want meer dan 15 jaar is wel erg lang. Maar dat komt zo:
Omstreeks de eeuwwisseling kocht ik op een rommelmarkt een dik rood boek met verzamelde
‘wereldverhalen’. Leuk voor in de vakantie, dacht ik. Dat viel eigenlijk een beetje tegen, tot ik bij
het laatste verhaal aankwam:

Truman Capote: ‘MIRIAM’ 1945
“For several years, Mrs. H. T. Miller lived alone in a pleasant apartment (two rooms with

kitchenette) in a remodeled brownstone near the East River. She was a widow: Mr. H. T.
Miller had left a reasonable amount of insurance. Her interests were narrow, she had no
friends to speak of, and she rarely journeyed farther than the corner grocery. The other
people in the house never seemed to notice her: her clothes were matter-of-fact, her hair
iron-gray, clipped and casually waved; she did not use cosmetics, her features were plain
and inconspicuous, and on her last birthday she was sixty-one. Her activities were seldom
spontaneous: she kept the two rooms immaculate, smoked an occasional cigarette,
prepared her own meals and tended a canary”.

Het verhaal liet me niet meer los.Hoe langer hoe meer zag ik de hele film voor me verschij-nen.
“Nu alleen nog even maken”, dacht ik. En dan ga je schrijven…
De manier waarop Capote zijn verhaal vertelt is heel toegankelijk én heel amerikaans én gedateerd.
Er moet dus van alles veranderd worden om het in Nederland en in deze tijd te laten spelen. Na
veel oppakken en weer veel wegleggen (en tussendoor andere films maken) lag er na 10 jaar een,
achteraf wat simpel, script.
Toen, in 2011, organiseerde filmclub ZOETERMEER een reeks avonden waarop Ab Fernhout
(opleiding: audiovisueel vormgever, HKU, Utrecht) ons inwijdde in de kunst van het
scenarioschrijven. Daaraan gekoppeld kregen we ook opdrachten. En toen kwam mijn oude script
weer uit de kast. Het moest dus helemaal omgeschreven worden ‘volgens de geldende normen’. Dat
zag er zo uit, met toegevoegd commentaar van meester Ab:
Het eerste deel van de scènebeschrijving is goed. Voor het tweede gedeelte
heb ik de volgende in vet geschreven suggesties voor je.
MIRIAM
Zou u mij een plezier willen doen?
Mevrouw Mulder kijkt even zwijgend naar Miriam. Miriam kijkt indringend
naar mevrouw Mulder.

MEVR. MULDER
Eh… natuurlijk… (waarom zegt ze natuurlijk? Ze moet juist verrast zijn door
de vraag. Mijn suggestie is: Eh… wat is er liefje? Wat kan ik voor je doen?)
MIRIAM
Wilt u voor mij een kaartje kopen want alleen laten ze me er niet in.
Hier is het geld.
MIRIAM geeft MEVR. MULDER het gepaste bedrag. (MIRIAM opent de hand van
MEVR. MULDER en legt het gepaste bedrag in de open hand.)
MEVR. MULDER
Ja, maar…
MIRIAM
Ik wil dit zien! Ik ben nog nooit naar deze film geweest!
(Ik wil deze film zien! ….Ik moet hem absoluut zien!)

Jullie begrijpen het al: een groot gedeelte van het script was VET geworden. Maar toch is het heel
nuttig als een buitenstaander heel kritisch naar jouw verhaal wil kijken. Niet in al zijn op- en
aanmerkingen ben ik trouwens met hem meegegaan. Bij hem werd het een ‘logisch’ verhaal; ik
wilde graag het ongrijpbare, de vervreemding in het verhaal bewaren.
Uiteindelijk lag er dan een scenario waar ik redelijk tevreden over was. Zoiets als dit:

Dan komt het moeizame zoeken naar de karakters die ik me voorstelde in dit verhaal.
Miriam, een meisje van 12 jaar vormde het grootste probleem en toen ik dacht dat ik er één
gevonden had bleek de vrouw die mevrouw Mulder moest gaan spelen moeite met haar karakter te
hebben. En deed niet mee. Zo ging het een poos door. Tot ik aan Marij Eurlings vroeg of zij de
weduwe wilde spelen. Zij suggereerde dat haar kleindochter Sanne volgens haar wel mooi in de rol
van Miriam paste. Het was inderdaad fantastisch om met Sanne te werken! Voor de kleinere rol van
‘oude man’ heb ik Rob Veenhof gevraagd, die we allemaal kennen als ’potloodventer’ uit
PENIBEL en uit een ouder filmpje als saxofonist.
Intussen was er ook hard gewerkt aan de shotlist, waarbij elk afzonderlijk shot in de film exact
omschreven wordt, inclusief de gesproken tekst. Het begin van scène 3 ziet er dan als volgt uit:

T= totaal

HT= halftotaal CU= close up

TILT DOWN= beweging naar beneden

De bedoeling van zo’n document is dat elk shot en elke overgang van te voren al bedacht is zodat
je, na de opnamedagen, zo min mogelijk problemen tegenkomt.
En die komen er ALTIJD! Daarom is montage zo leuk.

De crew.
Het is bijna onmogelijk om op je ééntje een film als deze op te nemen. Daarom benaderde ik binnen
de club mensen met die kwaliteiten die ik graag om me heen wilde hebben. Dat werd Peter voor de
1e camera, Rob v. E. voor geluid, 2e camera en montage, Elvira voor de continuïteit en Gerrit voor
assistentie bij licht en nog veel meer, vooral zijn kritische blik!
Voor het licht maakten we gebruik van een Red Head-set (3x 1kW), 2 bebble convex spots van 650
W. en de 2 club-profielspots van 650 W. Als invullichtjes dienden 2 dimbare ledlampjes.
Vanuit het scenario kan je een lijst opstellen van rekwisieten die je per scène nodig hebt en dat
waren er nogal wat: variërend van een trommel koekjes tot een filmaffiche. Mevrouw Mulder ging
namelijk naar een film die in werkelijkheid niet draaide zodat naast het affiche ook het ticket en de
krantenadvertentie moest worden gemaakt maar met handigheid en relaties kom je een heel eind!
Verder nog rozen, kunstrozen, een spiegel, 2 schaaltjes, veel bonbons en veel lucifers, (…) en een
kanarie!

De film kent nogal wat locaties. Sommige zijn heel voor de hand liggend: Marij woont gewoon in
haar eigen huis. Binnen dan wel te verstaan! Voor de buitenkant had ik iets heel anders in mijn
hoofd: een statige huizenrij uit begin 20e eeuw met portieken met 2 deuren. Die zijn in Gouda niet
te vinden dus kijk je verder: op streetview! Uiteindelijk vond ik wat ik zocht in Den Haag. Prachtige
huizen met heel aardige bewoners waarvan we ook in de hal en de kamer mochten filmen. Het
Filmhuis Gouda gaf zijn medewerking, inclusief twee vrijwilligers. Ook mijn buren speelden een
rol in hun eigen huis. Verder nog een toneel, een watertoren, een bloemist, een chocolatier… Ook
de Haagse tram speelt een rolletje. Hebben jullie trouwens de laatste tijd wel eens 2 dezelfde trams
gezien? Moet je heel lang wachten!
Na een opnameperiode van 6 dagen herfstvakantie en nog wat losse dagdelen hadden we alles
compleet. Daarna begon voor Rob en mij de beeldmontage en voor Rob op z’n eentje de
geluidsmontage: alle teksten waren op camera maar ook extern opgenomen. Die moesten nu ‘even’
sync. gelegd worden.
Een voordeel van het onderwijs is dat jouw leerlingen talenten hebben die jou ontbreken. Zo had
een oud-leerling, Peter Groeneboom, mij ooit aangeboden om een keer muziek bij een film van mij
te maken. En dit leek me een prima moment om dat te ‘verzilveren’.
Resultaat: mooie pianomuziek die heel goed aansluit bij de sfeer in de film (vind ik).
En nu maar afwachten wat ‘Het Geëerd Publiek’ er van vindt.
Wij hebben in ieder geval genoten! Dus:

Binnenkort in ons theater

Door Niek van Oostenbrugge

Net als vroeger.
Net als nog maar pas geleden bedoel ik eigenlijk. Vroeger moest je bij het organiseren van een
clubfestival van welke aard dan ook de gegevens opvragen o.a.: de titel, het formaat 4x3 of 16x9,
het genre, de tijdsduur en de drager. Daarmee werd bedoeld, staat de film op VHS, MiniDV tape,
DVD schijf? Alles was SD of ouder.
Maar nu gaat dat niet meer zo. Films worden bijna allemaal als bestand aangeleverd en die
bestanden sla je ergens op. We hebben een schitterende mediaspeler die de vreemdste bestanden
aan kan, een voortreffelijke beamer die de allerbeste films van ons kan afspelen met een
buitengewone kwaliteit en goede geluidsapparatuur dus wat staat een projectie nog in de weg?
“Niet voorbereiden”!
Voor de toekomst wil ik pleiten voor:
1] zet voor de films voor clubprojectie een 5 seconden zwart. De beamer kan zijn aanloopje dan
nemen in het zwart. Overigens heb ik dezelfde mediaspeler thuis als op de club en daaraan ligt
gekoppeld een snelle harddisk en dan heb je nagenoeg geen zwart vooraf nodig. Maar met zwart
ervoor is je allereerste frame van de film dus al goed.
2] Op een harde schijf alle films genummerd maken en komt er tussen de films nog wat extra als
informatie of een jurycommentaar dan nummer je als volgt:
10 aankondiging film 1
10a film 1
10b commentaar, informatie of wat dan ook
11 aankondiging film 2
11a film 2
11b commentaar, informatie of wat dan ook
12 aankondiging film 2
12a film 2
12b commentaar, informatie of wat dan ook
etc.
Nummer door met pauzes, pauzefilms etc. Zodra de pauze start kan je de muziek afspelen door het
ook een nummer te geven 12c muziek. Onze gasten gaan dan met een muziekje de studio uit.
Projecteren wordt dan niet meer beïnvloed door allerlei andere zaken.
Mits gepland kan je allerlei leuke en goede informatie toevoegen aan het programma als je er maar
een goede codering aangeeft.
Laten we dat de volgende keer doen graag.
Arie Heerkens

