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De proloog voor 2022
De hoofdredactie heeft in zijn wijsheid besloten dat ik dit jaar het
eerste nummer van ons onvolprezen clubbulletin vol mag
schrijven. Onder de kerstboom en met mijn alter-ego die over mijn
schouder meekijkt. Een jaar dat begint met, waarschijnlijk, de
clubavonden via ‘Zoom’. Zo niet dan horen wij dat de komende
week van onze nieuwe ministers. Maar ook aan deze lockdown zal
vast een einde komen en kunnen we alles wat we van plan zijn tot
een goed einde brengen. En dat is nog al wat: naast de
gebruikelijke festivals heeft de clubcommissie ‘Gouda 750’
vergevorderde plannen om een weergave te verzorgen van ruim 110 jaar wel en wee van Gouda en de
Gouwenaars. Over dit tijdvak vertonen we dan 63 jaar eigen producties. Zoals het er nu voorstaat
ruim 14 uur film en er komen nog een paar films!
Als alle afspraken over ‘Theater Toverlint’ van 17 tot 27 juni definitief zijn horen jullie hier meer
over. In ons clubbestaan is het dan, na 1972, de 2e keer dat we ons op deze manier presenteren.

Een paar nostalgische plaatjes uit 1972: Gouda 700. Alles nog op film!

Raad de Maker; een proeve van herkenning.
Na de intro van Gerrie en een inleidend woordje van Drees met de beste wensen begon de hoofdmoot
van deze eerste clubavond op 4 januari per ‘Zoom’ dit jaar: ‘Raad de Maker’.
Nou, dat viel dus niet mee! Er was een rijke variatie ingestuurd: 16 filmpjes, waarvan een flink aantal
‘instinkers’. Zo wist bijna iedereen dat de ‘Bijen’ van Evert was: 14 maal! (helaas: Tamis). Maar de
grootste vergissing was wel ‘Het uitje met de rondvaartboot naar de Reeuwijkse plassen’. 15 maal
werd Jan als maker genoemd. De 8mm. film kwam echter uit de schoenendoos van Joop! Maar
anderzijds waren er ook wel herkenbare filmpjes zoals het ‘U zij de glorie’ met Gretha en prachtige
beelden van ‘Krakau’ vanuit een op- en neer-ballon. Een schitterend natuurfilmpje was van Cor en
een fotografisch prachtig filmpje was ‘Soppen’ van Tamis. Verder zagen we lekker eten op Ambon
en in Frankrijk, vuurwerk en Licht en Donker, rolstoelen en visserschepen, Nico-interview en
Hasselaar-gevoel, het Place de la Fontaine en het Prinsessengevoel en nog veel meer voorbij komen.
We genoten zoals elk jaar weer. Toch nog eens beter opletten op specifieke kenmerken van mijn
mede-clubleden dit komende jaar! Er is nog veel winst te behalen.
Heel veel dank aan de de programmacommissie en Evert in het bijzonder voor de hosting en de
mooie puntentelling.

Onze presentatie dit jaar op ‘Gouda 750’: het ‘Theater Toverlint’
Dit jaar viert Gouda dat het 750 jaar geleden van Floris de Vijfde stadsrechten kreeg. Een feit dat 50
jaar geleden, in 1972, bij de 700-jarige herdenking, groots gevierd werd. In een tijd waarin we nog
nooit van video gehoord hadden draaiden in de Burgerhal onder het Stadhuis op een soort zig-zagscherm met openingen, voorzien van matglas (doorzicht projectie!) 4 filmprojectoren en een stel
diaprojectoren met plaatjes van antieke camera’s en voorbije montage-apparatuur.
Grote trekker was een film over de feestelijkheden die op dat moment achter de rug waren. Dat was
niet erg up-to-date: als je dubbel 8-filmpje vol was duurde het minstens een week voordat Kodak het
ontwikkeld had. Dan nog monteren en een nachtje geluid erbij zetten… Deze hele film,
gedigitaliseerd en van nieuw geluid voorzien, maakt nu ook onderdeel uit van ons programma.
Vanaf april vorig jaar zijn we bezig geweest om eerst een locatie te reserveren voor een herhaling van
50 jaar geleden. Dat leek zo makkelijk: je kiest een ruimte, informeert wat dat kost, vraagt subsidie
aan en Klaar is Kees. Vergeet dat maar gauw! Onze eerste keus viel op Arti Legi op de Markt, een
gebouw wat de eigenaar uitbaatte voor vergaderingen, tentoonstellingen e.d. De goede man berichtte
ons echter dat hij met de exploitatie wat anders wilde gaan doen. Hij opperde om een gooi te doen
naar de Agnietenkapel, een laat-Gotische kapel achter de Waag. Een prachtige ruimte en dicht
genoeg bij het centrum. Dan moet je dus bij de Gemeente zijn. En dat is een verhaal van lange adem.
Uiteindelijk hoorden we dat deze kapel al was vergeven aan een werkgroep voor een tentoonstelling
over de Oude Hollandse Waterlinie. Jammer dus. Omdat toen net de huurder van het Stadhuis zijn
huurcontract had beeindigd hebben wij de organisatoren van ‘Gouda 750’ voorgesteld zich hard te
maken om voor ons de Burgerhal onder in het Stadhuis te bemachtigen. En jawel: dat is gelukt! We
zitten nu in dezelfde ruimte als 50 jaar geleden!
Hiernaast krijg je een idee hoe we de ruimte
denken in te richten. We gaan uit van
1-richtingverkeer. Of dat echt nodig is zien we
wel. De rode platte blokjes zijn monitoren, de
rondjes (staan)tafels en bij de ingang een oude
TV en oude spullen, lampen e.d.
Rechtsboven een bestaande bar.

Het programma wat vertoond gaat worden hebben Gerrie en Niek verzameld uit filmpjes van medeleden, een oude VHS-band van Bram de Korte, een historische film uit 1917 en het ruim 50 minuten
durend filmverslag van Gouda 700 uit het clubarchief. Met de films die waarschijnlijk nog gemaakt
worden een slordige 15 uur projectie. Het plan is om deze films te verdelen over 7 USB-sticks die als
‘rondloper’ continu vertoond worden. Elke dag schuiven de sticks 1 monitor op zodat ze op zijn
minst allemaal 1 dag met geluid op de 55” monitor vertoond worden. De rest van de dagen moeten
ze het doen met een 46” monitor met koptelefoons (3x) of misschien ‘stom’ (3x). Hopelijk vinden we
met jullie hulp hier nog een oplossing voor.
De bekostiging van de gehuurde apparatuur wordt mogelijk gemaakt door Fonds Gouda 750, evenals
de huur van de Burgerhal en de gedeeltelijke copieerkosten van het oude filmmateriaal.
Voor de publiciteit zouden we graag nog hulp van jullie willen hebben. We denken hierbij aan het
maken van twee ‘banners’: ‘Theater Toverlint’, een bord bij de ingang van de Burgerhal met
dezelfde tekst en het ontwerpen van een poster ten behoeve van de PR.

Maar bovenal willen we jullie vragen of je bereid bent met ons te surveilleren
tijdens de 9 dagen dat wij publiek verwelkomen, van zaterdag 18 t.e.m. zondag
26 juni. Als je dat wilt, geef je dan op (eventueel met datum en tijdblok) bij
Gerrie of Niek. De openingstijden moeten nog bepaald worden in overleg met
de beheerder van het Stadhuis.
Buiten deze presentatie hebben we van Societeit ‘CONCORDIA’ aan de Westhaven gelegenheid
gekregen om in augustus een aantal filmvoorstellingen te geven op een groot scherm.
Daarnaast heeft de organisatie Gouda 750 ons gevraagd een beknopt programma te vertonen in
diverse verzorgingstehuizen.
Namens de werkgroep ‘Gouda 750’: Gerrie en Niek

‘Hoe bespreken we samen een film’ door gastspreker
Adrie Bijsterbosch, samen met onze eigen Tamis.
Wat een boeiende avond maar wel een dingetje om dit in een verslagje
over te brengen. Adrie, een enthousiast lid van de Epense videoclub ‘De
Cycloop’, was bij ons op bezoek om samen met Tamis een avond te
verzorgen over: waar zitten de meeste leden van onze club nu op te wachten als ze met een film
aankomen op een ‘Laat maar zien’-avond.
In de inleiding van Adrie, waar hij het jureren/beordelen tegenover het bespreken stelde, gaf hij aan
dat de kracht van de bespreking ligt bij de ambitie van de maker. De maker heeft in zijn’geesteskind’
misschien wel maanden of langer al zijn energie gestoken. Het is dan wel erg kort door de bocht om
na 1 projectie als kijker al met commentaar klaar te staan.

Tamis gaf aan dat een belangrijk element in de club de competitie- en prijzensfeer is. De maker
wordt afgerekend op de ‘fouten’ en ‘missers’ die hij maakt. Er wordt nauwelijks toegekomen aan de
vraag waarom de maker zijn beslissingen heeft genomen. Het is beter een gesprek aan te gaan hoe de
film op jou overkomt. Probeer als kijker het probleem bij jezelf neer te leggen.
Er ontstond een levendige discussie tussen de leden, wiens standpunten elkaar vaak versterkten. Moet
je als maker vooraf vertellen wat de doelgroep is of laat je dat over aan de kijker? Moet een jurylid
zijn kritiek (vies woord!) laten afhangen van het nagestreefde niveau of niet?
De boodschap die wij van de inleiders meekregen was:
* Blijf bij jezelf en geef ruimte aan de maker!
Als commentaar zou je kunnen geven:
Ik snapte in de film pas laat dat…..
Ik had gelijk door dat….., die lange scène over….., was dat wel nodig?
* Geef tips, maar niet “Ik zou…” of “Je kunt beter….” enz.
Voorbeelden bij tips (als de maker daarom vraagt):
Toen …. verwachtte ik…. te gaan zien omdat …..
Ik vroeg me af of het bij…. beter zou overkomen als…. , want….
* En vooral: geef complimenten! Wordt vervolgd door Adrie en Tamis!

Speciaal voor diegenen die niet binnen het verspreidingsgebied vallen
van Contact Goudse Post van woensdag 12 januari:

Wat onderscheidt ‘Jongeren-films’ van de onze?
Dat onderzochten we op 18 januari. Evert had gezorgd voor een selectie films van het NOVA
Jongeren Festival van afgelopen jaar. Een zeer divers aanbod waar we het wel een avondje over
konden hebben. Van een zeer aangrijpend ‘Ik ben ook iemand’, een autobiografisch relaas van een
meisje met een problematische jeugd, schitterend gestileerd in beeld gebracht door Marijke Huisman,
een oorlogsdrama ‘Represailles’ waarin de titel de afloop al weggaf maar dat schitterend gemaakt
was al vonden sommigen de kleur minder mooi, het spel niet evenwichtig, het aardappelschilmesje
te kort of de dialogen soms onverstaanbaar…
Uitschieterers voor mij waren Julia Kirkels met haar ‘Premier Dutte gaat een taartje eten’ en
‘Henna helpt’ van lisanne Hoefnagels. En de andere films? De invloed van games en geweld is
duidelijk herkenbaar, zelfs met een douchekop en een multifunctionele banaan. Ook de routine die
zinloos wordt als je ‘opgehokt’ leeft en daarna de vrijheid die je direct weer riskeert in de armen
van je vriendin, zelfs met een mondkapje… Konden wij nog maar zo ‘open’ filmen!

screenshot uit ‘Ik ben ook iemand’

Wat we zouden moeten willen weten over animatie in de ruimste zin
des woords.
Dat was het thema voor deze zoom-avond op 25
januari. Gerrie introduceerde Peter en Wout als de
inleiders voor deze leerzame avond. Peter mocht het
spits afbijten met een ballonvaart langs de kromming
van de aarde. Dat doe je met 2 plaatjes, een Googleballon, een foto van jezelf, maskertje maken en
verkleinen en de ballon dan gewoon laten zweven.
Opmerking van Rob: “Dat kunnen wij allemaal niet!”.
Nee Rob, wij als Casablanca-gebruikers behoren tot de ‘ambachtelijke’ filmers die het nog proberen
zonder trucendoos. Ook leuk toch? Na het omkleuren van het haar van een muzikant en een
‘splitscreen’-demonstratie, waarbij Peter 4x in zijn kamer zat, kreeg Wout het woord. Wout had kanten-klare voorbeelden waarbij hij vertelde hoe ze ontstaan waren. Zo zagen we de kleinkinderen als
‘Oom vliegenier’, gemaakt met 2x greenscreen, ‘Spring snoep’ d.m.v. achteruit filmen en freeze
frame en WB als logo in ‘Paint’ wegpoetsen en omdraaien. Om te demonstreren hoe makkelijk het
eigenlijk allemaal is, was er ook en filmpje van de ‘Videomakers’ over het maken van een titeltje:
‘Travel Greetl’. Ik snapte er al niets meer van… Wout eindigde met een een filmpje over de
werkwijze bij het streamen van een kerkdienst uit De Veste en de problemen die je daarbij
tegenkomt. Ben zag wel mogelijkheden voor de club.
Wat blijkt uit deze avond: mocht je geen Casablanca hebben, oefen dan héél veel! Je leert het vast!

Nieuwtje: de film ‘Snoei’ van Drees, Freijja, Bernard en vele anderen is
geselecteerd voor het BREEDBEELD filmgala in Genk (Belgisch Limburg)
Op dit Filmgala dat plaatsvindt op 6 februari in Cinema Euroscoop
in Genk, net over de Nederlands Limburgse grens, draaien, naast
16 Belgische films, ook 3 Nederlandse waaronder onze eigen
film ‘Snoei’, samen met ‘Lotgenoten’ en ‘Boellie’.
Alle medewerkers hartelijk gefeliciteerd met dit succes!
Niek

Gelukt!
Een tijdje geleden heb ik alle films die ooit op tape stonden of DVD, omgezet naar een
videobestand. “.MP4” is het meest courante en soepele bestand naar mijn ervaring.
Als ik van DVD waarvan de bestanden “.VOB” naar mijn Apple Final Cut wilde brengen moest ik
de bestanden eerst converteren naar MP4 en dat doe ik met Wondershare UniConverter. Genoemde
Final Cut laat VOB-bestanden niet toe. Geen probleem en eenvoudig te doen.
De omgezette bestanden (op 1 DVD zijn er dikwijls meerdere VOB) haalde ik in mijn
montagesoftware, verbeterde de kleur, rafelige randjes weg en verbeterde ook nog het geluid.
Gevolg een mooi archief.
Laatst wilde ik weer eens wat oudere films kijken en ik koos de film van de cruise in 2011 met de
Atlantica naar Noorwegen, IJsland en Denemarken. Een mooie film vooral voor onszelf.
Bij het afspelen kwam ik tot ontdekking dat het geluid om de 15 seconden haperde, er een slecht
stukje was en daarna weer verder ging. Een stuk ergernis, dus ging ik het opnieuw aanmaken.
Bij controle waren de “VOB’s” goed en na de conversie, zoals gebruikelijk, zat weer dat slechte
geluid erin. Lag dat aan het converteren? Nee bleek, het lag aan de versie in dat jaar 2011van de
Casablanca. Want bij overige films, voor en na de update 2011 op de Casa, was niets aan de hand.
Idee: “VOB” in Quicktime geopend en dat ging. Bewaren als “.MOV” en dat ging ook goed.
Openen in Final Cut en dat ging prima en het geluid was uitstekend maar ik kon toen het beeld niet
in formaat 16x9 brengen en dat was dus geen gezicht.
Idee: converteer “.MOV” via de Uniconverter naar “.MP4” -HD 1080P. Ik kreeg uiteindelijk een
versie die zich weer prima liet behandelen in Final Cut en mijn SD-beeld naar 16x9 gemonteerd.
Van toen af ziet er goed uit van kleur, met een goed geluid en op een eigentijdse TV afgespeeld.
Dan sta je weer verbaasd wat dat met SD doet.
Een ervaring rijker.
Arie

Tot Slot

Gelezen in de krant………

Idee voor een 1-minuut film?

Elvira

