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Wat doe je in coronatijd?
Misschien geldt dit niet voor ons allemaal maar na weken lang in de tuin vuiltjes trekken, plekjes in
het schilderwerk bijwerken en een stukje rondwandelen of fietsen zonder anderen daarbij tot enige
overlast te zijn wil je toch wel wat anders. In tussentijd heb je ook het achterstallige montagewerk
gedaan en zelfs de shots van anderen zo goed mogelijk aan elkaar ‘geplakt’. Maar dan…?
Pieta had een goed idee: “Als je nou eens een tijdsbeeld probeert te maken over de periode die wij nu
meemaken. Dit is uniek en maken we hopelijk nooit meer mee”.
Een goed voorstel! En waar begin je dan? Gewoon: op internet: toespraak Rutte, toespraak Willem
Alexander, mededelingen RIVM, krantenkoppen… maar er moet toch ook zelf gefilmd worden. En
daar beginnen de problemen. Niemand wil ineens op de film, en vooral geen ‘mondkapjes’. Dan
maar de mensen waarvan je denkt dat ze het moeilijk hebben of dat in de naaste toekomst krijgen.
Dus ik naar mijn groenteboer. “Nee hoor, eigenlijk valt het reuze mee. Je ziet wel minder oude
mensen in de zaak maar meer jongeren die voor hen de boodschappen doen”. Wel succes had ik bij
een restaurant-eigenaar op de Markt die nu ‘maaltijden-aan-huis’ probeerde te slijten. Bij mijn
bloemenman moet ik komende zaterdag langs. Hij had voor mij even geen tijd vanwege de grote
drukte bij zijn kraam. Net Engeland: ”we always queue, even to go to hell”.

Een ander probleem is dat iedereen wil weten wat je met je plaatjes gaat doen, of het op internet komt
en of je toestemming hebt. Zo ben ik al aangehouden door een agent ‘in burger’ die mij vertelde dat
ik schriftelijke toestemming moest hebben om in een winkelcentrum te filmen. Ook werd ik door een

wildvreemde op de markt uitgemaakt voor ‘mafkees’ omdat ik met mijn camera om te filmen even
stilstond terwijl alle andere mensen liepen.
Ik weet niet of ik deze film afmaak. Eigenlijk is het niet echt leuk om mensen in deze periode te
filmen. Als iedereen blij is gaat dat een stuk makkelijker.
Maar voor anderen onder jullie is het misschien wel wat? Doe je best en wees vooral brutaal!
Niek.

Virtuele clubavonden tijdens Coronacrisis (vervolg)
Dinsdagavond 14 april
Voor deze 3e virtuele clubavond hebben Arie en Ben de volgende begeleidende tekst aangeleverd:
Arie: Reacties over en weer bewijzen dat ieder toch met een oogje in het zeil de activiteiten volgen.
Tweede paasdag ’s avonds laat heb ik de filmbestanden alvast verzonden zodat ieder bij het
ontwaken dit kan downloaden. Ik ben nieuwsgierig of er nog vragen komen zo nee, dan blijkt alleen
al het downloaden een aardig scholingsproject voor een aantal. Vanavond weer geen club, je raakt er
aan gewend, of niet toch?
Ben: Zo na de Pasen en met deze uitzonderlijke dagen brengen we een wat serieuzer thema. We
besteden namelijk aandacht aan de geschiedenis van Toverlint en in het bijzonder aan dat van een
markant lid Mat Gerritsen. Zeker voor hen, die hem niet gekend hebben is dit de moeite waard.
Komend vanuit roerige tijden, waarin op de club na afloop nog jenever werd dronken en zaken wat
rumoeriger waren, is Mat voorzitter geworden van Toverlint. Om tenslotte in 2009 het voorzitterschap na 12 jaar weer neer te leggen. Met als resultaat dat het een heel plezierige club was geworden.
Zijn vermogen om mensen enthousiast te krijgen en conflicten bij te leggen maakte hem geliefd. Het
menselijk aspect speelde voor hem altijd een grote rol.
Maar ook buiten de club speelde hij nog zijn rol in het regio- en nova-bestuur.
Mocht je in de toekomst nog eens op een van onze festivals de Mat Gerritsen prijs krijgen, dan
nemen gegarandeerd alle leden ook hun petje voor je af.
We vragen aandacht voor de documentaire "Mat Gerritsen en Toverlint".

De volgende reacties zijn binnen gekomen:
Niek: Zonder de andere films tekort te doen, die met
veel plezier, enthousiasme en kennis van zaken
gemaakt zijn, wilde ik mij beperken tot de eerste film
van het lijstje:

‘Mat Gerritsen en Het Toverlint’ uit
2010,
een monsterproductie van Elvira en Nel v.d.M.
De hoofdrol was voor Mat, die in een soort
‘Zomergasten’-omgeving, op een manier waarop we

allemaal jaloers mogen zijn werd geïnterviewd
door een zieke Martha. Mat kwam aan het woord
zoals hij was: beminnelijk, open en doelgericht.
De vragen die Martha stelde vormden een
logisch vervolg op het voorgaande zodat er een
mooi, doorlopend verhaal ontstond. Het werd
gelardeerd met heel wat filmfragmenten waar
velen van ons ook bij betrokken zijn geweest.
Afgezien van een ‘matige’ totaal-camera en niet
altijd de mooiste kadreringen is dit voor mij toch
wel een document wat een belangrijke periode
van ons clubleven weergeeft met een onvergetelijke voorzitter.
Piet dH.: Ik zie al met voorpret uit naar Toverslag April deel 2 en de programma’s die jullie nog
gaan invullen voor 14, 21 en 28 april. Met dank aan Arie voor zijn geweldige bijdrage in Toverslag.
Als alternatief voor de pianist: onder de noemer: ”om fit te blijven….” De één heeft wat met z’n kat
en een ander iets met z’n hond.
https://www.youtube.com/watch?v=PlNlOvzu77E
https://www.youtube.com/watch?v=3MPgnALaZ-g

Elvira: Mat Gerritsen en het Toverlint
Eigenlijk ben ik best trots op deze film. Film technisch mankeert er wel een en ander. Maar
inhoudelijk is de film mooi en laat zien wie Mat was en wat de club deed in die tijd, vóór 2013.
Opmerking Arie: “Er was een eigenwijze knar bij het opnameteam die door deze eigenschap en het
niet willen luisteren naar anderen dit technische mankement veroorzaakte”
Gerrie: Ha Arie, een leuke verzameling films. Ik heb weer genoten. En leuk om iets over Mat te
zien; een stukje geschiedenis van Toverlint. Hierbij mijn opmerkingen, voor wat het waard is.
Groetjes, en weer bedankt voor alle moeite.
- Mat Gerritsen: Leuk om over Mat en zijn films en
bestuursfuncties te horen. Mooi stukje geschiedenis.
Hij heeft mooie films gemaakt.
- 45 jaar getrouwd: Leuk door de laatste kwinkslag. De
overgangen kunnen wat vloeiender.
- Het bier is op: Leuk grappig door het misverstand.
Prima gefilmd.
- Nonnensex: Erg leuk grapje. Leuk dat het een
animatiefilmpje is. Hoe is dit gemaakt? Mooi om dit
eens te bespreken op een Toverlint avond.
- Blind: Mooi gefilmd, rustige beelden. Mooie verhaallijn. De boodschap lijkt dubbel: meisje met
depressie of slechte huwelijken. Of depressief meisje door slecht huwelijk ouders.

- Drukte: OK film, wat traag, en de wending is niet
heel onverwachts, grappig. Wel goed gefilmd.
- Het laatste stuk: Interessant ‘verhaal’. Spannende
muziek, spannende beelden. Helaas vind ik sommige
beelden niet passen in het filmpje.
- Sul: Erg leuk, mooi gefilmd. En leuk die film in de
tv, heerlijk die onmogelijkheden. Ook goede
muziek. Je blijft geboeid kijken.
- Zeur niet: Leuke film, met leuke wending aan het
eind. Goed gefilmd. Passende muziek en beelden.
Nel vdM: Dag Arie, dank voor de filmpjes. Deze
keer ruim een uur downloaden. De film van Mat is altijd dierbaar en met veel plezier hieraan
gewerkt. De overige filmpjes waren grappig.
Harry: Hallo Ben en Arie, leuke films uitgezocht, mooi om het portret van Mat nog weer eens te
zien. Ook de vorm, waarin het gebracht werd, zoals in VPRO- Zomergasten, vind ik beslist een vorm
om nog eens vaker uit te proberen.
Rob dW: Hoi Arie en Ben. Ik heb met plezier zitten kijken naar de vele variaties. Van somber tot
hilarisch en komisch. Maar wat me goed deed was de film over Mat, geïnterviewd door Martha de
Keizer. Mooi portret van Mat.
Ben benieuwd wat volgende week komt. En Ben, je hebt het er maar druk mee om films uit te
zoeken. Chapeau.

Dinsdagavond 21 april
Voor deze 4e virtuele clubavond heeft Ben de volgende begeleidende tekst aangeleverd:
Ben: Dit keer geen films uit onze vereniging maar van andere verenigingen uit het land. Het wordt
dus gluren bij de buren. En dat is wel zo spannend.
Onze buitenlandspecialist trekt al jaren door het land om zijn contacten uit te breiden en films te
verzamelen. Heeft RTL zijn René Mioch, die sterren interviewt, filmfestivals bezoekt om de
verwende RTL-kijker op de hoogte te brengen van al dat gedoe op het witte doek, Toverlint heeft
ook zijn gezant voor al die zaken: ARIE HEERKENS.
De programmacommissie heeft hem weten te strikken en Arie heeft beloofd helemaal los te gaan met
hele serieuze films. Je bent dus gewaarschuwd.

Hieronder de binnengekomen reacties op de films:

Niek: Tegen Ben heb ik gezegd dat film nr.10 bedoeld is om hem te bedanken voor zijn
inspanningen. Het was weer een mooie verzameling films die we doorgestuurd kregen.
Maandag wel binnengehaald maar nog niet gelijk bekeken. Dinsdag kwam daar Marc Chagall
tussendoor; dat komt momenteel goed uit nu er geen club is! Volgende week komt zijn ‘Bible’ aan de
beurt, die hij maakte in Parijs: een boek met een verzameling van gereproduceerde etsen en echte
lithografieën waarvan wij er één blad uit hebben. Ongesigneerd weliswaar maar toch… Wel met een
certificaat van echtheid en dat certificaat is echt!
Gisteravond en vanmorgen dan maar ons ‘programma’ van de 21e bekeken. Dat was weer genieten.
Niet van alles natuurlijk maar we mogen verschil van smaak hebben.
Als ik uit het ruime aanbod een keuze mag maken dan word ik helemaal blij van
- ‘Fanfaar TrotWaar’, een filmpje waar het plezier van afdruipt! Alleen al de titel die beweegt op de
trombone. De opzet is simpel, de synchroniteit niet altijd perfect maar wat een verscheidenheid aan
beelden en uitsnedes. Verrassend! Dit is echt Limburg, toch, Harry?
- ‘Ron’s verbouwing’: Onze Ron was ook vertegenwoordigd met zijn bouwmarktreclame. Een
filmpje dat heel serieus begint met een goede tekst totdat je er achter komt dat je belazerd wordt. Juist
door de vele close ups blijf je er in geloven. En de papagaai ook!
- ‘De vraag’: blijft voor mij een moeilijk filmpje al kan ik genieten van het camerawerk. Klasse! En
wat een vondst om de I’s te vervangen door een ? Er zit trouwens ook geen begintitel aan en je mist
het niet eens. Maar waarom in het Engels?
- ‘Ben en het grijze koffertje’: blijft een topper. Een prachtig verhaal over een wizzkid en een slimme
moeder. Een prachtig verhaal, mooi van lengte, vaak schitterend camerawerk, prima uitgelicht maar
wel erg veel ingemonteerd live-geluid. En ja, ’t zal je kind maar wezen…
Ik kijk uit naar de volgende serie maar nog meer naar de Algemene Ledenvergadering want alles is
beter dan de club missen!
Nel v.M: Dag Arie, dank voor de films . Goed om ze nu van buitenaf te kiezen. Sommige kende ik al.
Al met al genoten en hoop dat je weer veel reacties krijgt.

27 april Koningsdag
Inmiddels is het 27 april en doet het land zich te goed aan Koningsdag Thuis, maar het zal Toverlint
Thuis niet overtreffen. Afschaffen dat feest dan maar?
De voorbereiding voor de Laat maar zien is afgerond en ik kan ieder ogenblik de films verzenden. De
opmerkingen over de films heb ik al klaar, ja, dat heb je als je de voorbereiding doet. Ik vind het erg
fijn en dapper van de makers, immers kan de kijker je film wel meerdere keren bekijken als die niet
helemaal zeker is van zijn woordkeus en oordeel. Ik ben benieuwd naar de resultaten.
Voordat de beoordelingen binnen komen moet ik nog even hardop denken en mijn mening toetsen.
We hebben nu 5 virtuele filmavonden avonden achter de rug en op zich vind ik het geslaagd.
Maar wat vinden de andere leden? Op basis van de binnengekomen reacties blijkt het volgende:
er zijn leden die nooit hebben gereageerd
er zijn leden die nooit iets gevraagd hebben
er zijn leden die het vlekkeloos hebben binnengehaald ofwel hebben gedownload
er zijn leden die het wel lang vinden duren dat downloaden
er zijn leden die het liever op YouTube geplaatst zien
Ik hoop toch dat we verreweg het grootste deel van de club bedienen en besef dat het downloaden
van 5 tot 7 à 8 GB aan films wel meer dan een uur kan duren.
We gebruiken een gratis dienst en die laten betalende leden voorgaan als het druk op de transfer is.
Vermijd dus de Amerikaanse tijd. Gelijk na het opstaan is een mooie tijd om te downloaden. Behalve
Amerika, al die thuiswerkers zitten ook collectief op het net. Met ander woorden neem dat kleine
ongemak. Je moet natuurlijk niet al die tijd naar je scherm kijken hoe ver het wel is.

Gebruik tijdens het downloaden je computer met wat je allemaal verder nog moet doen, bijv. je
administratie onderhouden, een stukje schrijven voor Toverslag, bedenk maar wat. De computer blijft
dan op snelheid en je hebt geen erg in de tijd. Succes!
Houd je goed allemaal en tot de volgende Lets Go Virtual in het ToverslagThuisTheater, TTT.
Arie

Dinsdagavond 28 april: LAAT MAAR ZIEN
Arie: Koningsdag Thuis is achter de rug. Berg nu maar je vlaggetjes, feestmutsen, de zakken voor
zaklopen en voor de welbedeelden, ook de WC-potten, maar weer op voor volgend jaar.
De liefhebber profiteert daar van en de criticaster denkt: "gelijk afschaffen die onzinfeesten”
Nee, dan wij nog eens, we zijn zinvol bezig met ook een hoog vermaak en educatieve-gehalte.
Laat deze “Laat maar zien” een succes worden. Later kijken we daar nog eens op terug. Op deze
filmavond bedoel ik.
Harry: ik vroeg aan Arie of je voor de “Laat maar zien” avond ook een oude film mag insturen? Of
moet het een recent gemaakt videoproduct zijn? Zijn antwoord: Nieuw gaat voor oud, maar stuur het
maar in. Ik heb contact gehad met Arie over het aantal aanmeldingen voor de avond van 28 april
aanstaande. Blijkt, dat er tot nu toe al een zevental aanmeldingen zijn, ruim voldoende om de avond
doorgang te laten vinden
Arie, Ben en mij leek het, mede ingegeven door een door Piet gedane suggestie, misschien een leuk
idee, als degenen, die een film insturen, daarbij een korte toelichting geven bij de film, waarom ze
hem laten zien, wat ze van de kijkers willen weten enz., enz., net zoals de makers in de studio op de
clubavond iets zeggen, voordat de projectie start.

Toelichting van de filmmakers:
1. Bart en de Vergeten kinderen van Freijja.
De opnamen van deze film zijn gemaakt door Niek en Freijja op 7 maart 2020 op verzoek van de
eigenaar van het schip de “Bona Spes”, Bart Lahr.
2. Strandgolfen op muziek van Rob dW
Deze film, Strandgolven, is meer bedoeld als een project vingeroefening monteren op muziek. De
film is tien jaar geleden opgenomen binnen een familiefilm. Ik vond het best leuk om daar dit deeltje
er uit te halen en op muziek te monteren. Het blijkt dat juist door op muziek te monteren de beelden
meer dynamiek vertonen. Schiet er maar op. Maar ik had er plezier in om dit te doen.
3. De Introductie Veste, door Wout.
ik heb dit filmpje gemaakt om onze kerk voor te stellen aan andere kerken. Het wordt het ook
gebruikt als algemene introductie voor mensen die op zoek zijn. Ik ben benieuwd hoe mensen het
ervaren die weinig of niets van kerken weten. Natuurlijk graag adviezen over het filmen en montage.
4. Uitje, NOVA 72uur project april 2020. Van Drees en Hetty.Ons filmpje is gemaakt in het kader
van het 48 (72) uur project van de NOVA. Een echte homevideo, thuis bedacht en gemaakt met veel
plezier. De verwachte stress bleef uit. We hebben goed geslapen en waren ook ruim voor de deadline
klaar. Tja, wat kun je er nog van zeggen.... laat maar horen!!

5. Joelle, van Harry.
Het filmpje is 15 jaar geleden door mijn zoon Thomas gemaakt in het kader van een opdracht bij zijn
studie aan de Design Academy in Eindhoven. Joelle die inmiddels 17 jaar is, was de actrice, de
hondjes waren van mijn dochter Lotte. Ik vind het leuk om een keer te laten zien.
6. Spannend Biedverloop, van Nel vdM. en Elvira c.s.
Naar een idee van Nel vdM. Het echtpaar Gerard en Nel hebben een bridgeavond bij hen thuis
georganiseerd. Ze hebben het koppel Piet en Annie uitgenodigd die ze kennen van de bridgeclub. Het
biedverloop bij de gastvrouw en gastheer gaat er bizar aan toe. De bridgeavond eindigt met hoog
lopende spanning onderling tussen de bridgers.
Dit is de finale montage-versie (v11) door Wout gemaakt met adviezen van Piet dH.
7. Oeka, van Piet dH.
Ik heb een film die ik in de vorige eeuw heb gemaakt, jaaaaaaren terug misschien wel eens op de club
laten zien? Maar dat weet ik niet meer. De beeldkwaliteit laat wel wat te wensen over. Een VHS
kopie van een kopie, ja dan wordt het er niet beter van… en voor sommige kijkers misschien wat te
lang. (16 minuten) Voordeel is dat je gewoon in je thuisbioskoop kan doorspoelen.. Op de club vraagt
men meestal of de maker iets wil zeggen voordat de projectie start. Nou bij deze dan …Bekijken mag
maar hoeft niet… de thuisbar is open dus neem gerust een drankje met een handje pinda’s en start de
volgende film….

Hieronder de ‘spontaan’ binnengekomen reacties op de films:
Piet dH: Laat maar zien, wat was het weer genieten!
- Joelle: Kostelijk tijdsbeeld van 15 jaar geleden, echt een juweeltje voor het familiearchief.
Als de kleindochter van Harry “Joelle” ooit
nog eens een auditie moet doen als actrice
mag dit filmpje niet ontbreken.
En de liefde voor een hondje zal haar leven
lang een rol blijven spelen.

- Uitje: Wat een uitzonderlijk mooi videofilmpje maakten Hetty en Drees in het 72 uur NOVAproject. Eerst maar de 8 pluspuntjes van de 10:
 Origineel uitgewerkt idee hoe je in deze tijd van “blijf vooral
thuis” je toch een uitje kan organiseren.
 Uitstekend gevoel voor kleur en compositie (letterlijk en
figuurlijk)
 Zowel de rol van cameravrouw/man kan combineren met je
acteertalenten.
 Mooie camerastandpunten kunt innemen, zelfs in de kledingkast en op de rolcontainer.

Decoupage uitstekend en consequent toegepast.

Perfecte beeldovergangen waar acties mooi op aansluiten.

Een niet voorspelbare clou die netjes wordt bewaard tot de laatste 10
seconden.

Voldoet 100% aan de stelling: “Don’t tell me, show me” een verademing
in de serie 72 uur filmpjes waar bij andere
onverstaanbare teksten voorkomen.
Tot slot een kritische noot:
 De koerier van Post nl “matched” niet echt.
 De scheerscene van Drees is wat aan de lange kant.
Samengevat: ik wou dat ik dit gemaakt had.. Dit product komt nog ver op

het clubfestival 2021, de regiowedstrijd en verdient een NOVA-nominatie als een uniek tijdsbeeld
tijdens de coronacrisis.
- Weerzien met Bart Lahr, eigenaar van het schip de “Bona Spes”.
Dit verslag van Freijja is een
dankbare aanvulling op de film
‘Vergeten Kinderen’ die we op 4 mei
op diverse omroep kanalen mogen
aanschouwen.
Mooie beelden (ook van Niek) geven
een indrukwekkend beeld van deze
ontmoetingen met de kinderen die nu – op een respectabele leeftijd – nog
steeds hun emoties uit de hongerwinter verwoorden.
- Spannend biedverloop: Deze “finale” montage van Wout doet recht aan het verbale en non-verbale
spel van Joop en de overige thuisbridgers in dit
verfrissende biedverloop. Ook hier een mooie
compilatie van beelden en acteerprestaties.
Ook ik heb jaren dit kaartspel in clubverband en
thuis gespeeld. Een feest van herkenning. Het
werkgroepje onder de bezielende leiding van Nel
van der Marel heeft dit op een bijzondere wijze
in beeld gebracht. Het “uitvergroten” van de
emoties en de verrassende clou aan einde is een
prima vondst. Echtparen die als bridgepartners
dit spel beoefenen moeten wel over een grote dosis van geduld beschikken en af en toe wat kunnen
wegslikken. Het trekt een wissel op menig huwelijk vandaar dat de meeste bridgers toch maar liever
“vreemd” gaan.
Zonder de andere inzenders (Rob en Wout) van deze “Laat maar zien” te kort te doen wil ik eindigen
met alle hulde voor dit soort “Toverlint gaat digitaal”
programma. Mijn clubavond begint al vroeg op de dinsdag
omdat ik niet kan wachter tot 20.00 uur.
Een bijkomend voordeel is dat ik de videofilms meerdere keren
kan afspelen en zo in de huid van de maker(s) kan kruipen.
Voor jullie opgetekend door Piet de Haan.
Blijf fit en gezond en ja, zie ook
https://www.youtube.com/watch?v=3MPgnALaZ-g
Rob dW. Met plezier en bewondering gekeken naar de “Laat maar zien” films.
- Bart Lahr en de Bona Spes: Als ik de film van Freiija zie heb ik bewondering voor de montage,
alleen is het geluid hier en daar moeilijk te verstaan. Neemt niet weg, juist in deze periode van 75 jaar
bevrijding, dat het indrukwekkend is hoe de mensen die het hebben meegemaakt zich niets
aantrekken van de camera maar vertellen hoe het was en dat dit nooit meer mag gebeuren. Het
camera werk is prima en dus chapeau voor Niek en Arie. Ook hoe blij de schipper is dat er zoveel
belangstelling was voor dit schip. Hij zal het schip koesteren, een schip met zoveel historie moet wel
belangrijk zijn.
- De Veste van Wout geeft een inzicht van activiteiten van een hervormde gemeente, maar of het,
zoals Wout zich afvraagt, ook mensen buiten de kerk zal trekken vraag ik me af. Korter en meer
flitsend maakt de film beter.
- Uitje van Hetty en Drees,
Komisch verhaal, goed gefilmd waar je als kijker niet beseft waar het naar toe gaat. De plot is
verrassend, ik kan me voorstellen dat ze er veel plezier aan hebben gehad. Kom maar op het idee.
Voor mij de winnaar van het 72 uur project.

- Joelle van Harry,
Aandoenlijk filmpje vooral voor de grootouders. Laat zien hoe kleine kinderen denken. Welke
voorkeur ze hebben. Het blijkt telkens weer dat speelgoed meer knuffelbaar is dan een levende hond.
- Spannend biedverloop.
Grappige film, voor mensen met kennis van bridgen klopt er helemaal niets van.
De plot is grappig. Het denken van de twee bridgers is goed weergegeven door de mimiek. Knap
gedaan. Alleen zou de film beter zijn als het biedverloop volgens de regels zou verlopen. Op 7
schoppen hoeft niet meer geboden te worden en er werd geen enkele keer gedoubleerd.
- Oeka van Piet
Je kan zien dat het een oude film is. Traag gemonteerd maar een ode aan de hond, kat en paard. De
liefde straalt er van af.
Wout: Ik vind het een hoop werk om zo de films te bekijken. Mogelijk is mijn internet ook niet snel
genoeg. Mij lijkt de YouTube variant een stuk vlotter. Maar, ik wil me er verder niet mee bemoeien.
Leuk om weer wat films te kijken, maar zo alleen achter het scherm heb ik wel de neiging wat sneller
door te spoelen als ik ze reeds gezien. Tegelijkertijd geeft het ook de mogelijkheid een enkele een
tweede keer te bekijken. Hopelijk zien we elkaar nog voor de zomer.
Harry: Voor de beoordelingen van de ‘laat maar zien’ films is separaat een vragenformulier door mij
verstuurd. Hiermee kunnen de leden, die dat willen, hun reactie geven op de films. Alle ideeën,
suggesties, tips en opmerkingen zijn welkom.
Willen jullie de ingevulde formulieren toesturen naar nelvandermarel9@gmail.com, liefst vóór
maandag 4 mei aanstaande. Nel gaat de reacties samenvatten, die we later weer kunnen lezen in de
mei-editie van Toverslag.

Overige interne berichten, reacties, opmerkingen etc.
Arie sluit af….
Vergeten kinderen is eigenlijk klaar maar iedere keer vindt Jessica
kleine dingen die we dan aanpassen. WarChild toch maar een ander
Logo. Deze shot niet hier maar daar want de mensen uit Reeuwijk
zouden het als foutief herkennen etc. Zeer scherpzinnig die Jessica en
ze heeft gelijk. Ik krijg nog een kleine reclamefilm van WarChild die
achter de film moet komen en sluiten we af en maar goed ook want
mijn harddisk raakt vol.

Wout mijmert voort…….
“Wat een club” hoewel niet iedereen zich uitspreekt
proef je de samenhorigheid en dat is maar goed ook. Tot
wanneer houden we de clubavonden in the air? We lezen
van elkaar en horen van elkaar en we zien van elkaar. Het
48-hour project, mooie reacties op films en noem maar
op. We zouden toch het Regiofestival ook op deze
manier moeten kunnen houden.
Eigenlijk niet zo gek toch? Laten we tevreden zijn en
laten we naast deze activiteiten, geduldig wachten en straks op de eerste clubavond weer met ons
allen lekker uit ons dak gaan met projectie op een groot doek.
En niet te vergeten die staande borrel, de nootjes, de gesprekken, de humor etc. Leesbril nodig?

Piet dH vraagt aan Arie,
Heb jij - of Ben - nog reacties gekregen over het digitale programma van afgelopen dinsdag 14 april.
Ik merk dat de film over het interview met Mat het geluid hinderlijk asynchroon loopt met de
beelden. Ik heb de film maar even ingeladen in de Casablanca en daar het geluid 10 frames
verschoven om het synchroon te krijgen. Ben ik de enige die dit als een probleempje heb ervaren?
Ook in het programma van de eerste week met de film over “De Horletoet” uit 1997 wordt de film in
16 bij 9 weergegeven i.p.v. 3 bij 4. Op de club zou de beamer even worden omgeschakeld, maar in
mijn PC kan ik dat even niet, of weet jij daar een oplossing voor.
Hoor graag even van je of je daar ook nog iets over ga schrijven in Toverslag.

Arie antwoordt Piet dH.
Wat ik doe als ik de films ontvang is dat ik de film afspeel met VLC en op een aantal plekken de boel
bekijk en controleer. Nu zijn de meeste films uit het oudere archief erbarmelijk van kwaliteit en dat
lag voor een deel aan de apparatuur die Ben destijds gebruikte. Ben, onze onvermoeibare archivaris
laat zich op zijn best zien. Jarenlang heeft hij onze films opgeslagen. Eerst op DVD en later op de
harddisk. Eerst alles in Sd-format maar later toch als HD. Ben ziet al zijn eerdere inspanningen terug
in een aantal Toverlint-thuisavonden. Dus een mooi beeld en mooi geluid ligt niet in de verwachting.
Ik heb de film over het interview met Mat opnieuw bekeken en tot mijn verbazing zijn er stukken bij
die goed of bijna goed zijn maar ook stukken die ronduit slecht zijn. Ik heb een aantal reacties
ontvangen voor de Toverslag (w.o. die van Niek) maar niemand schreef over de asynchroniciteit.
Volgende week ben ik verzocht een aantal Novafilms te verzenden en laten we dan weer eens die met
jouw opmerkingen bekijken.
Overigens, als de film van Mat bij een aantal mensen in goede kwaliteit gewenst is dan wil ik graag
daarvan een goede kopie maken. Zo goed als mogelijk en veel beter dan wat je nu zag, een nieuwe
digitale kopie dus.

Rob de Weger en zijn alter ego
Deze foto stond in de Goudse bijlage van het AD.
Wat is dit nou? Ben ik dat tijdens de opnames van
Vergeten kinderen of is dit plagiaat plegen? Heeft
er een interview plaatsgevonden en wordt deze man
nou beroemd of berucht? De tijd zal het leren.
Ik zag deze foto bij een krantartikel over een
verfoeilijk onderwerp, waar ik me niet mee wil
identificeren. Een nauwkeurige studie van de foto
laat zien dat het iemand anders is.
Een aantal mensen van Toverlint herkennen dit
beeld wel. De dominee gaat voorbij. Een bekende uitdrukking die we ook bezigden tijdens de
opnames van Vergeten kinderen.
De film Vergeten kinderen gaan we zien op 4 mei. Velen van ons kijken er naar uit wat Ron en Arie
er van hebben gemaakt. Gezien de fragmenten die we al hebben gezien van de making-of, door Peter
gemaakt, wordt het een prachtige en indrukwekkende film.

Externe Berichten
Virtuele Premiere Vergeten Kinderen

Aanvulling van Niek (email 29 april)
Misschien is het voor sommige leden leuk te weten dat er t.e.m. zondagavond in het 2e deel van het
TV-programma een interview is met Jessica Verhagen over boek en film ‘Vergeten kinderen’, te zien
op TV (Rekam), RTV Gouwestad uitzending gemist en het Youtube-kanaal van RTV Gouwestad.
Vooraf is er een zeer indringend interview met dochter van een Joods gezin dat de oorlog overleefde.
En ook nog heel mooi opgenomen door Gouwestad i.s.m. Foto Meyboom!

ZH’12 online filmtrainingen (vanaf mei 2020)

