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Als ik terugkijk…
Ik blader terug naar het februarinummer van jaargang 62, het laatste dat ik mocht volschrijven.
Het begint met een foto van een redelijk gevulde studio waarin we op de eerste avond van de maand
konden genieten van een rijkelijk gevuld programma van ‘Laat maar zien’-werk. Niks kruisjes op de
vloer, niks Evert die CO²-metingen doet… Gewoon elkaar na het zien van elke film flink van repliek
dienen en dat later aan de bar weer goedmaken. Uiteraard met een gratis drankje van een jarige!
Hoe anders gaat dat nu: met enorme inspanning van de programmacommissie verschijnt er elke week
weer een afwisselend, interessant programma op ons scherm. Grote waardering voor Evert, Gerrie,
Harry en Nel. De club blijft bij elkaar! Wat zeg ik: de club groeit! Maar wat snakken we naar het
moment dat we weer elkaar een schouderklopje kunnen geven. Of gewoon zo maar wat kletsen.
Ook deze maand wordt er weer één van ‘Zoomen’. “Met ze alle op je eige”, zouden Koot en Bie
zeggen. Maar onze blik blijft gericht op de ‘nabije’ toekomst. Het duurt nog maar even…
Niek

In 1991 hadden we tenminste nog ‘dokter’ Co van Wingerden…

De ‘Laat maar zien’-avond van 2 februari.
Opnieuw een prima avond vol afwisseling. Het was weer ‘volle bak’ en dat is mooi!
Deze avond waarin Harry de leiding had verliep, op wat kleine haperingen na, voorspoedig.
We leren al dat geschakel tussen Zoom en Youtube nog wel. En anders is er altijd nog het 26-bladig
werkje van Ben c.s. Dus lees dat vooral door vóór het Clubfestival!
Voor deze avond waren 10 filmpjes aangemeld met lengtes van 30 seconden tot 12 minuten.
We lieten ons verrassen door:
Promo-filmpje voor het Gouds Film Festival, gemaakt door Hetty. Een vlotte montage van beelden
van de website en vertoonde films uit vorige festivaljaargangen. Eén opmerking ging er over of de
muziekkeuze het jongere publiek wel zou aanspreken. We zullen zien.

Tanis had 2 filmpjes meegebracht: een trailer en de daarbij behorende film: ‘Verder dan de camera’
De film is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de ‘Landelijke groep Creatief’, een
verzameling fotografen die zich uitleeft in beeldbewerking en
Photoshop. Zoals we eerder van Tanis zagen: fotografisch gave
beelden met een mooie geluidslaag. De fotomontages krijgen iets
surrealistisch. Het naast elkaar plaatsen van fotobeelden en
interviews vormde een mooi contrast maar waren de teksten soms
niet iets te lang? En de galerie: was die nou echt nodig? Ook Tanis
twijfelde daaraan.
‘Melbourne’ van Wil was al een wat oudere vakantiefilm. Vergeleken bij wat we nu van haar
kennen was dat ook wel te zien (en te horen!) Mooie totaalbeelden van de stad regen zich aaneen
maar een duidelijke structuur ontbrak. Graag hadden we tijdens
onze lange wandeling wat informatie gekregen door middel van
een voice over en niet alleen via ondertitels. Ook schijnt het er
nogal te waaien. Maar wat een prachtige honky-tonkpianist zat
daar op straat! Daar had ik nog wel wat meer van willen zien en
horen. Een parel in de film.
Dan komen we bij de film van Ron: ’Eitje’; een film die hij samen met zijn dochter zo’n kleine 20
jaar geleden maakte. Pa sluit een weddenschap af met zijn dochter
of ze kans ziet binnen 3 minuten een eitje te bakken. Als het haar
met veel moeite lukt eet de ontaarde vader het zelf op. Een echt
Ron-familiefilmpje met een goed verhaal en prima gemaakt.
Gelukkig eens een film waar je om kunt lachen!
Cock trakteerde ons op een proeve van zijn andere hobby: vogels spotten in de film ‘Hut Nistelrode’
Vanuit een schuilhut, liggend op z’n buik, maakt hij de mooiste
opnamen waar hij enthousiast over kan vertellen. Over ontdooide
houtduiven omdat buizerds daar op afkomen en over lage standpunten (op ooghoogte van de vogels) omdat die het mooiste zijn
vanwege de weerspiegeling in het water. Toch misten we de informatieve voice over bij de beelden. En misschien live-geluid?
‘Welkom’, een filmpje van Niek uit 2005 voor de opening van het clubfestival van dat jaar. De tekst
was geschreven op de beelden uit Cannes of was het nou net andersom… “Maak je borst maar nat!”
Wil had nog een film uit Australië: ‘Great Ocean Road’. In grote lijnen was het commentaar gelijk
aan dat op haar vorige film. Tanis: “Als je een bord laat zien: STA STIL BIJ DE GELUIDEN VAN
HET OERWOUD, waarom hoor ik dan hier muziek en pas later het oerwoudgeluid?” Ben vond de
muziek beter dan bij ‘Melbourne’ maar miste ook hier het commentaar. Maar: prachtige beelden!
Filip had een film meegebracht over een weduwnaar die zijn
eenzaamheid denkt te kunnen ontlopen door een avond te gaan
stappen. Hij komt terecht bij een meelevende prostitué die exact op
zijn vrouw lijkt. Het einde is open…‘Onbetaalbare liefde’ is een
film die emotie wil opwekken maar die daarin niet echt slaagt. De
sfeer en de spelkwaliteit werken niet mee en wat moet je nou met
zijn vieren in één peeskamertje?
Als laatste ‘Even maar’, de Raad-de-makerfilm van Niek waar hij een ander einde aan had gezet met
veel herrie van een kettingzaag. De ontgoocheling na het Kerstgevoel. Tanis wilde meer herrie en
minder beeld: alleen maar het doorzagen van de stam.
En nu op naar het hoogtepunt van het jaar: het Clubfestival!

Zondag 7 februari: het enige, echte, onvergelijkbare ‘Toverlint Clubfestival’!
…en wie durft dat tegen te spreken!
De programmacommissie had ook nu weer perfect werk afgeleverd. Alle films stonden, met foto,
prachtig gerangschikt met tekst en links in een keurig programmaboekje. Met dank aan Gerrie!
Ook de jury, onder aanvoering van Emile de Gruijter met Loes Schopman en Dirk de Cocq hadden
hun werk gedaan (hoe, dat zien we later).
Het programma liet een bonte mengeling van filmgenres zien waardoor zo’n middag als deze zo
voorbij is. Nel was deze middag gastvrouw maar gaf het woord al snel aan Drees.
Na wat voorbereidend werk (zie onder) opende Drees dus om 13.15 uur dit memorabele festival.

zit m’n jasje goed, zit m’n dasje goed…

…dan het ‘Uitje’

En toen kwamen de films:
We gingen deze middag virtueel uit. In coronatijd kan je overal een ‘Uitje’ (Drees/Hetty) van
maken. Hoe anders was dat vóór die tijd toen we nog naar het oosten, naar ‘Oman’ (Wout) of
‘Dubai’ (Joop) konden of westelijk naar ‘Curaçao’ (Wil).

Via de ‘Goudseweg’ (Joop) en gebruik makend van ’Baby, drive my car’ (Joop) kan je ook je
bestemming dichterbij zoeken zoals het ‘Straô rieën’ (Wil) op Schouwen-Duiveland.

Zonder auto maar te voet maak je een rondje Winterswijk: ‘Het Scholtenpad’. (Rob d.W.)
Iets heel anders is het aangrijpende bezoek aan ‘Auschwitz’ (Joop) en de verhalen van de mensen
die deel uitmaakten van ‘Bart en Kitty en hun Vergeten Kinderen’. (Freijja c.s.)

Ook vlak bij je huis, om de hoek, is er genoeg te genieten zoals ‘Griend’ (Peter) en ‘De Ridderhofstad Den Toll’ (Freijja). Voor wat ontspanning, een frisse neus en een leuke bunny gaan we
daarna naar de ‘Golf Challence’ (Arie).

Ga je liever naar binnen dan is er altijd nog het bridgen in ‘Spannend biedverloop’ (Nel c.s,)
En voor de creatievelingen onder ons gaat er niets boven de goudsmid met ‘Een ketting voor Vera’
(Niek) of hoe je uit het ‘slijk der aarde’ toch nog iets leuks kan maken: ‘Sylvie Lwotkowski’ (Niek).

Nog even leven we mee met het gemis en de eenzaamheid van de ‘Oude Jacob’ (Drees), de
‘Corona in Ammerstol’ (Peter) en genieten we van ’72 uur’, een ode aan Toverlint (groepsfilm).

Dan spreekt de jury, vertegenwoordigd door Emile de Gruijter:
Voor de meesten onder ons zijn het heel weloverwogen rapporten waar we wel wat mee kunnen.
Opmerkingen worden gemaakt over lengte, betrokken- of afstandelijkheid, onverwachte wending
of voorspelbaarheid, rustige of wiebelige beelden, eigen- en archiefbeelden, fragmentarische opbouw of samenhang, film voor huiskamer, een breed gezelschap of een leuke herinnering…
Velen van ons waren tevreden, sommigen blij verrast en een enkeling teleurgesteld .
De uitslag was als volgt:
1e prijs: ‘Sylvie Lwotkowski, poterie de Saint-Père’
Niek
+ nominatie
e
2 prijs: ‘Een ketting voor Vera’
Niek
+ nominatie
3e prijs: ‘Spannend biedverloop’
Nel vdr. M. c.s. + nominatie
Prijs voor de beste film, tijdens een reis gemaakt: ‘Oman’
Wout
Mat Gerritsen-prijs (film met de meeste emotie) ‘Oude Jacob’ Drees
Jan Aartman-prijs (zaalprijs): ‘Sylvie Lwotkowski’
Niek
Jury, heel hartelijk bedankt! Programmacommissie bedankt! Alle leden: dank voor jullie inbreng!

Uit het hart gegrepen…

16 februari: Geluid bestaat uit meer dan de voice over alleen
Als vervolg op de geluidsopdracht, die we maakten door op een stukje
vakantiefilm van Koos over IJsland opnieuw het commentaar verstaanbaar, duidelijk en goed op toon in te spreken, gingen we vanavond aan
de slag om ons ook bezig te houden met het toepassen van de andere
onderdelen van de geluidstrack. Er bestaat namelijk ook nog zoiets als
het achtergrondgeluid (noise), de effecten en de filmmuziek. Dit werd
dus het vervolg van 26 januari. Opletten dus!
Wanneer komt de plons?
Aan de hand van hetzelfde fragment, maar nu door Niek voorzien van
noise, effecten en muziek bespraken we het hoe en waarom. Niek vertelde
waar hij de geluiden gevonden had: het geluid van de bultruggen kwam
van internet: ‘Killer Whales Hunt Sea Lions’. Een kwestie van zoeken
in het geluid en op het juiste moment de ‘PLONS’ er in zetten, tussen
“de hoge sprongen…. en het slaan met zijn vinnen op het water”.
De papagaaiduikers vond hij in een filmpje uit Schotland: ‘Papagaaiduiker ziet camera’ en het
muziekje onder het oude houten kerkje van internet: ‘Sigur Ros - Olsen Olsen’, een prachtig
filmpje van een openluchtconcert op IJsland. Tenslotte de compositie ‘Storioni Nacht’ van
Saint Saëns op een harmonium in het laatste kerkje. Hier kon nooit een pijporgel hebben gestaan!
“Klopt” zei Koos, “er stond een harmonium”. Maar zijn walvissen maakten veel meer herrie!
En nu de volgende film: ‘Berlingots de Pézenas’.
In 2010 maakte Niek een filmpje in een klein Zuid-Frans stadje met 2 beroemdheden: de toneelschrijver Molière en het snoepje van gesmolten suiker, de Berlingot. Tussen begin- en eindshot
vertelt hij waarom beide(n) iets met elkaar te maken zouden kunnen hebben gehad.

het beginshot: de lege stad…

…en het eindshot, de Berlingots.

Na de uileg van Niek over de keuzes die hij gemaakt had: het verhaal, de stilte van een zondagmorgen om 8 uur, het binnenstromen van toeristen, de fabricage van de snoepjes… en daarmee
samenhangend de keuze van de muziek: het stemmen van het orkest omdat het ‘feest’ dan nog
moet beginnen, de solo-trompet vlak voor de eerste dame verschijnt, het klassiek-achtige gitaarmuziekje, waar niet en waar wel muziek onder de tekst. Een mens blijft kiezen…

Er volgden veel vragen: hoe beslis je waar welke muziek komt, onthoud je dat allemaal of
archiveer je dat, hoe doe je dat met die duif, vraag je het als je mensen zo close filmt…
Maar ook de opmerking dat een verhaaltje langer boeit dan een reportage.
Toen kwam de opdracht voor ons allen:
Voorzie dit filmpje met zelf ingesproken tekst, voeg hier noise, effecten en muziek aan toe en
presenteer het geheel op 23 maart. Zo houden we elkaar thuis bezig. Nog even maar…
Evert en Tamis; heel erg bedankt voor het voortreffelijke beeld en geluid deze avond!

Lief, maar in dit geval vooral leed: Peter
Voorafgaand aan bovenstaand programma vertelde Nel dat, hoewel het vorige week zo goed
leek te gaan met Peter, hij nu serieus ziek is door het coronavirus. We wensen hem heel veel
sterkte en hopelijk een spoedig herstel. Een kaart wordt door hem vast heel erg op prijs gesteld.

23 februari: een avondje analyse van een 48-uursfilm met Arie
Nu eens een film waar de fouten en tekortkomingen niet in opgestapeld liggen maar een goed
opgebouwd stukje werk en dat allemaal binnen 48 uur: ‘The 8 Team’ met ’Happy donors’!
De keuze van Arie die veel ‘tongen’ losmaakte: liefst 11 analyses op schrift.
Korte inhoud: vrouw zal overlijden als ze niet acuut een niertransplantatie zal ondergaan.
Door geldgebrek komt ze bij een ongure ‘kliniek’ terecht waar gebruik wordt gemaakt van
dierlijk (?) materiaal. Echtgenoot vindt alles maar zonde van het geld; hij is bezeten van een
caravan. Op de dag van het intakegesprek verongelukt de assistente van de ‘arts’ en vindt
de vrouw de totale buit van vorige operaties. Als ze blij thuiskomt met het geld vordert de
echtgenoot het alsnog; het is nu genoeg voor een camper!

“Ik zou er zeker gebruik van maken…”

Hebbes! Ook een patiënt (of kameleon?)

Voor mij is dit een film met nogal wat vraagtekens. Het beginshot met donkere hokken en
slachthuisgeluiden wekken direct een morbide sfeer op. Van de opmerking dat het tweetal
(shot 2) nog maar maximaal 2 slachtoffers nodig heeft om hun uiteindelijke doel te bereiken
wordt je ook niet blij. Kortom: de sfeer is getekend. Dan komt het verleiden van de nieuwe
klant. Geld speelt voor de ‘kliniek’ blijkbaar niet zo’n grote rol. Waarom niet? Uit menslievendheid (nee!) of uit geldelijk gewin met orgaanhandel…? Ook in de wachtkamer wordt het niet
duidelijk al willen de makers ons laten geloven dat het om dierlijke organen gaat (de patiënten
vertonen dierlijke eigenschappen). Ook bij de ‘dokter’ wordt verteld dat het om wellicht een
varken of iets dergelijks gaat. Dat suggereren de makers ook in shot 1.
Na de beslissing ziet de vrouw de assistente ‘er-tussen-uitknijpen’ met de poet en brengt de
onvermijdelijke auto (mooi gedaan!) een wending aan in het verhaal: vrouw heeft ineens
genoeg geld voor de operatie. En of ze dan de nier van de assistente krijgt…?
Een prachtige rol is weggelegd voor de echtgenoot die zijn droom bewaarheid ziet worden.
Camerawerk niet altijd sterk: uitsnedes soms zwak b.v. huiskamer en bushokje. Beweging over
de las is niet mooi b.v. waar vrouw in T. komt aanlopen en in volgend shot ineens in HT zit.
Gesproken tekst soms moeilijk/niet te verstaan b.v. in gang (shot 2) en in ‘operatiekamer’.

Conclusie: een ‘vermakelijke’ film vol onwaarschijnlijkheden maar wel leuk!

De onvermijdelijke auto. Zie de beentjes

Neeeeeeeee… een camper!

Al snel kreeg ik het uitgebreide commentaar van Piet:
Happy Donors: Analyse maken van een film.
De uitnodiging voor deze avond was: Wat is het voor een verhaal en hoe is het opgebouwd?
De videofilm begint met een heel mooie titelanimatie. Jammer dat de titel ‘Happy Donors’
niet dezelfde stijl heeft.

De intro in de film is een scene (één shot) in een wel erg donkere locatie (met kooien)?
Dramatische geluidsmix met blaffende honden, varkensgeluiden en gegil?)
De daarop volgende scene is een ontmoeting in een gang tussen een vrouw en een arts in de
Happy Donors kliniek. Een ‘High five’ suggereert dat er iets is gelukt? Helaas kan ik de
dialoog niet verstaan. Wat wordt er gezegd nadat: “de planning is gehaald” waardoor het
verband met de intro duidelijk wordt?
De volgende scene is een spreekkamer in een ziekenhuis waar mevrouw van Leeuwen de
diagnose te horen krijgt: wat ze mankeert wordt (voor mij) niet duidelijk, wel dat een operatie
heel erg duur is en ze die waarschijnlijk niet kan betalen omdat ze niet over voldoende
financiële middelen beschikt? Deze dialoog over de kosten past niet in een slechtnieuws
gesprek waarmee direct geweld wordt gedaan aan de geloofwaardigheid.
Het gesprek wat daarop volgt kan ik ook niet verstaan Kan iemand dit even van ondertitels
voorzien?
Niek was zo vriendelijk de gesproken teksten voor mij uit te schrijven zodat ik als
slechthorende de dialogen kon volgen. Uiteindelijk blijkt het hele verhaal een parodie rond de
handel (en wandel) met donororganen.
Buiten het ziekenhuis wacht de dame – uit shot 2 – met een enveloppe in haar handen tot
mevrouw van Leeuwen naar buiten komt.
Als mevrouw van Leeuwen in een soort ‘bushokje’ of ‘rookhokje’ zit verschijnt de vrouw
opnieuw en gaat naast haar zitten. In de daarop volgende dialogen wordt duidelijk dat
mevrouw van Leeuwen een nieuwe nier nodig heeft die spontaan wordt aangeboden door
Karin Gerritse, ‘de penningmeester’(?) van het bedrijf Happy Donors. Ook hier is de tekst
verwarrend (niet bellen maar een plattegrond waar het bedrijf te bereiken is).

Er is opeens een
visitekaartje in de
hand van mevrouw
van Leeuwen…
Deze scène duurt wel lang t.o.v. de overige scènes in de film.
Een deel van de tekst: ‘Dit is belangrijk: dit is een plattegrond. Hier kunt u ons makkelijk op
vinden. ( …. ) ook goed. We willen liever niet gebeld worden omdat we het exclusief willen
houden, niet te veel mensen willen opnemen.’ kan er naar mijn mening uit, voegt niet echt iets
toe. Dat de kliniek een duister bestaansrecht heeft wat het daglicht niet kan verdragen wordt
voldoende duidelijk in de ontwikkeling van het verhaal.
Volgende scene speelt in de woning van mevrouw van Leeuwen waar ze haar echtgenoot
vertelt wat er aan de hand is. Hij heeft geen oog (begrip) voor haar probleem en denkt alleen
aan zijn spaarcenten voor de aanschaf van een caravan om op vakantie te kunnen gaan.
De volgende scène is in de Donor kliniek waar ze aan afspraak heeft zonder daarvoor te
kunnen bellen?
In de wachtmaker zitten diverse patiënten met duistere kwalen (kwetsuren): een man die een
vlieg verorbert, een vrouw met huiduitslag (varkenspest?) en jongens met littekens die – in
beeldtaal - vertellen wat er mis is gegaan bij de transplantatie van (dierlijke?) organen.
Als mevrouw van Leeuwen de kliniek verlaat loopt de assistente van de horrordokter (met een
aktentas) haar voor en steekt de straat over. Ze wordt aangereden door een passerende auto,
de tas vliegt door de lucht en de vrouw ligt (dood?) op straat. De aanrijding is heel mooi
gemonteerd met vijf afzonderlijke frames tot 12 beelden van de vrouw vóór en op de voorbijflitsende auto. (Voer voor Peter met zijn project waarin effecten een rol spelen). Jammer
dat de aanrijding net wat te snel in beeld komt: 15, 20 of 25 frames zou mogelijk beter zijn.

Ik heb het nog even opnieuw
gemonteerd met 2x, 3x, 4x
en 5x de 5 frames en voor
mijn gevoel wordt het effect
daarmee iets sterker. Met een
montage-programma die
tussenliggende beelden kan
berekenen zou het nog mooier (vloeiender) worden en het een echt vertraagde weergave kan
zijn.
Ze wordt naar binnen gereden op een brancard en belandt in een kamertje (i.p.v. een
operatiekamer) waar de dubieuze arts een nier verwijdert (voor de donornieren op voorraad?)

In een parallelmontage zien we gestuntel van de arts met handschoenen en mevrouw van
Leeuwen die buiten de tas (met veel geld) van de aangereden vrouw vindt.
Eenmaal thuis laat ze haar echtgenoot de tas met geld zien die door hem onmiddellijk wordt
bestemd om een ‘camper’ (gepromoveerde caravan?) aan te schaffen.
Het verhaal is ongeloofwaardig over zo’n serieus onderwerp als een donornier voor mevrouw
van Leeuwen. De kijker blijft achter met de vraag: waarom dit scenario gekozen (geschreven)
en krijgt mevrouw van Leeuwen nu wel of geen nieuwe nier. (Nee dus, het wordt een camper
voor haar echtgenoot).
De cameravoering is overigens goed gedaan, acteurs zijn goed
gecast (o.a. de horrordokter en de echtgenoot van mevrouw van
Leeuwen) en het spel past bij het beoogde resultaat.
Speciaal effecten (aanrijding en de vlieg) zijn goed toegepast en
verrassend.
De montage is goed verzorgd, totalen, haltotalen en close-ups
wisselen elkaar af en de découpage is goed toegepast.
De parallelmontage
(handschoenen arts en mevrouw van Leeuwen) kan beter.
Flitsender!
Het geluid is matig met soms storende live-geluiden.
De deels dramatische muzikale effecten zijn erbij gesleept.
Het laatste shot past bij het personage van de ‘Klootzak’.
Piet
Dat weten we dan dus vóór Arie, ondersteund door 9 ijverige analisten, aan zijn analyse
van deze film begint.
Omdat jullie alle analyses intussen hebben gekregen, beperk ik me tot de ‘grootste gemene
deler’ van jullie opmerkingen:
Opmerking vooraf: wat moeten de makers een lol gehad hebben bij het maken dat weekend!
Deze film wil een zwarte (?) komedie zijn met 2 elkaar kruisende verhaallijnen.
De geloofwaardigheid is niet het ultieme doel. De spelers worden over het algemeen positief
gewaardeerd al is over de verstaanbaarheid hier en daar wel wat aan te merken. Door het
gebruik van 2 camera’s bij de dialogen ontstaat het gevaar voor ‘talking heads’.
De donkere hokken uit scène 1 worden niet door iedereen in verband gebracht met de ‘Happy
Organen’ die de Stichting H.D. aanbiedt. Het merendeel van de analisten is tevreden over het
camerawerk en de montage maar sommigen merken op dat het met de continuïteit hier en daar
net wat mis zit. Er is soms te veel tijd weggeknipt. Misschien zou er ook iets minder in tekst
en wat meer in beeld verteld kunnen worden.
De vraag kwam naar voren of er wellicht een connectie bestaat tussen uroloog en de ‘Happy
Donors’. Eén van ons merkte op dat de dode vrouw haar arm bewoog en ademde! Was het
dan toch vivisectie?
Hopelijk hebben jullie net zo genoten als ik van het doorlezen
van alle reacties. Wat is het mooi dat er zo’n diversiteit bestaat
binnen één club!
Bedankt Ben, Elisa, Els, Evert, Freijja, Frits, Gerrie, Piet,
Tamis en Wout en natuurlijk Arie voor deze boeiende avond.
Allemaal ‘Happy Donors’, nu bij daglicht; film uit 1971

