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In memoriam Gerrit Eegdeman.
Gerrit kon je uittekenen. Jawel, altijd met z’n bakkers pet of moet ik zeggen z’n patatfriet pet. Een
zeer bevlogen man niet alleen wat zakelijke zaken betreft maar zeker ook wat filmen betreft. Wie
kent Gerrit niet. Als je op een dag met festiviteiten in Stolwijk kwam dan zag je Gerrit opnames
maken en iedereen kende Gerrit. De uitroepen hoi Gerrit, wanneer zien we je film? waren niet van
de lucht. Meer dan 40 jaar is Gerrit lid geweest van Toverlint. In de begin periode was hij altijd van
de partij, maar de laatste 10 jaar zagen we Gerrit 1 x maal per jaar, namelijk op de jaarvergadering
en dan kwam hij joviaal groetend binnen en gaf iedereen een hand. Sommige leden die nog niet zo
lang op de club waren vroegen dan, wie is die joviale man? En dan zeiden wij met pretoogjes, dat is
nou Gerrit Eegdeman. Helaas 22 april 2018 is Gerrit na een lang ziekbed overleden. We zullen hem
ondanks dat hij maar 1 x per jaar langs kwam missen. Namens alle Toverlinters wensen we de
familie en nabestaanden heel veel sterkte.
Rob de Weger.

In memoriam Nol Driessen.
Op 28 mei 2018 is overleden onze zeer gewaardeerde Toverlinter Nol Driessen.
Nol was een gedreven man en had een luisterend oor voor de mensen om hem heen. Niets was hem
teveel. Ondanks zijn ziekte bleef hij positief. Filmen was zijn liefde. Waar mogelijk hielp hij met
het bedenken en filmen van op te nemen films. Ook in zijn laatste speelfilm “Een gokje wagen”
heeft hij in het begin het verhaal omgezet in een filmische zetting. Hierdoor kon er een gedegen
scenario worden gemaakt. Ook luisterde hij naar de veranderingen en gaf daar goed en gedegen
commentaar op. Helaas is hij de tweede Toverlinter die we in korte tijd zullen missen en dat doet
veel pijn. Namens alle Toverlinters wensen we Ria, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in
deze verdrietige tijd.
Rob de Weger.

Wat is 60 jaar nou helemaal?

Bij het opruimen van het huis van een overleden nicht vond ik in een stoffig trommeltje één
filmbeeldje. Zomaar. Vijfendertig millimeter celluloid. Zonder aanduiding waarom het bewaard
was en uit welke film het kwam. Als je goed kijkt staan op het beeldje 2 dames en 2 heren in een
sjieke omgeving. Het vertelt iets, maar wat? Het filmfragment moet wel oud zijn want er zit nog
geen geluidsspoor op en de geluidsfilm deed zijn intrede in 1931.
De eerste opnamen op film werden gemaakt door de gebroeders Lumière met hun Cinématographe
en op 22 maart 1895 vertoond in Parijs. De eerste film was nog wel wat kort: 41 seconden! Ze
filmden de arbeiders die hun fabriek in Lyon verlieten.

En dat allemaal op 35 mm. nitraatfilm.
We zouden nog 63 jaar moeten wachten voordat Filmclub ‘Het Toverlint’ werd opgericht. In die
tussentijd gebeurde er op filmgebied heel veel. De bioscopen schoten uit de grond: vanaf 1910
kwamen en verdwenen de bioscoop in zaal ‘Kunstmin’, ‘Gouda vooruit’, ‘Cinema Pathé’,
‘Alhambra Flottante’, ‘Apollo’, de ‘Reunie’ en het Thalia-theater. De theaters moesten reclame
maken voor hun voorstellingen. Hun manier van werken zou wellicht ook wat zijn voor de
programmacommissie; in plaats van een mailtje dat er een ‘Laat-maar-zien-avond’ is: een mooie
briefkaart! Het adres heb ik al aangepast en hij is gefrankeerd…

… met Joris Ivens op de postzegel…

Thalia Theater, gesloten in 1985

De eigenaar van het Thaliatheater organiseerde in 1972 (‘Gouda-700’) een filmwedstrijd voor alle
Gouwenaars. Ook de leden van ‘Het Toverlint’ mochten meedoen. De prijzen vielen dan ook op
onze leden. De 1e prijs ging naar Wim van Zoest met zijn film over Adrie Moerings (toen nog
zonder parkieten): ‘Potte(n)bakken’. Na afloop van de prijsuitreiking werd de film-icoon uit 1966
vertoond: ‘Blow up’ van Michelangelo Antonioni over een moord in een park die ontdekt wordt
door een fotograaf die een vergroting maakt van een vrijend stelletje.

Wim van Zoest: ‘Pottebakken’

Michelangelo Antonioni: ‘Blow up’

Terug naar de eerste decennia van de vorige eeuw.
In de Verengde Staten begon in 1881 George Eastman een bedrijfje in fotofilms waarbij hij ook de
camera leverde: KODAK. In 1923 ontketende dit bedrijf een ware filmrevolutie door een nieuw
filmformaat op de markt te brengen voor de gefortuneerde consument: de onbrandbare acetaatfilm
van 16 mm. breed, samen met de Cinekodak-camera. Wereldwijd kwam dit formaat in zwang; ook
in Nederland zoals bij de filmmaker en schrijver Dick Laan. Maar eind jaren ’20 ontdekte ook de
profwereld, zoals Joris Ivens, de voordelen van dit filmmateriaal. En in 1929 filmde het nieuwe
filmproductiebedrijf PROFILTI veel van zijn opdrachten op 16 mm. En wat denk je van prins
Bernhard? (en Jan A. en Gerrit E. en …)

Bernhard met de camera van Jan.

Dubbel-8 film zoals wij dat niet meer kennen.

Om nog meer mensen aan het filmen te krijgen introduceerde Kodak in 1932 het dubbel-8
filmformaat: 16 mm. film met een dubbel aantal perforatiegaatjes. Je filmde gewoon 2 minuten
heen, keerde dan de film om en filmde dan 2 minuten terug. Simpel, toch?
Kodak
ontwikkelde daarna je film en sneed hem in de lengte doormidden en zie daar: 8 millimeter! Om er
voor te zorgen dat je het toch niet in een 16 mm. camera gebruikte stond dat expliciet op de
verpakking: “ne peut être employé dans les appareils de 16 mm.”

En dan begint, na de 2e wereldoorlog, in 1958, de geschiedenis van onze filmclub. Maar dat verhaal
heeft Jan Aartman pasgeleden al uitgebreid beschreven.
Al gauw, in 1965, bracht Kodak het S8-formaat op de markt. De film bleef even breed; alleen de
gaatjes werden kleiner, het beeld werd groter en aan de linkerkant bleef een strookje over voor een
magnetisch randspoortje van 1,2 mm. breed terwijl dat bij 8 mm. maar 0,8 mm. was. Op de club
hielden we dubbel 8 nog even in ere; in 1972 maakten we een verslag op dit materiaal van alle
feestelijkheden die er toen plaatsvonden i.v.m. de viering van 700 jaar stadsrechten. Overdag filmen
en ’s avonds (en ’s nachts) monteren.
Dan komt de omslag: van film naar video. In 1976 brengt JVC het VHS-systeem op de markt,
gevolgd door S-VHS in 1987. Nauwelijks 10 jaar later krijgen we DV, daarna HDV, UHDV,
4K……. Wil je bijblijven dan blijf je kopen. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de FILMS?
Ik hoop dat we het de komende 10 jaar drukker hebben met de INHOUD van onze films dan met de
SCHERPTE. En dat er nog veel meer ‘HELDEN’ zullen opstaan die onze club een GEZICHT
mogen geven. Voor mij zijn dat er voorlopig 3: Mat, Wim en Bram…

…en natuurlijk alle andere leden…

Niek van Oostenbrugge .

Laat maar zien.
Het zal toch niet zo zijn dat deze avonden niet meer interessant genoeg zijn om dan maar te zeggen we
komen niet. Of doen vakantie perikelen ook een woordje mee? Laten we hopen dat het laatste ervoor
gezorgd heeft dat de opkomst deze avond minimaal was. Slechts 16 Toverlinters en 1 bezoekster uit
Capelle, die eens komt kijken of Toverlint past in haar visie om lid te worden. In ieder geval hebben we
haar het gevoel wel gegeven dat ze welkom is.
Waarschijnlijk is het zo dat door de vakanties we slechts twee filmpjes hadden om te vertonen. Ben Roete
heeft een complete film gemaakt op zijn mobieltje over koningsdag in Arnhem. Daar woont zijn zoon en
schoondochter of is het zijn dochter en schoonzoon? We zullen het nog wel eens navragen. In ieder geval
heeft hij de opnames gemaakt waarbij het mobieltje is bevestigd aan een gym bol. Hierdoor komt de
stabiliteit goed tot zijn recht. Mooie en scherpe beelden. Na afloop geeft Niek commentaar. Wat Niek zo
knap vindt is dat alle kinderen en volwassenen van voren zijn gefilmd en niet op de ruggen.
Hierop gaf Ben weer een weerwoord door te zeggen, dat heb ik van jou geleerd.
Zo horen jullie maar weer dat Toverlint echt leerzaam is voor amateurfilmers. Dat gezegd hebbende werd
Nel van der Marel helemaal enthousiast, want zij heeft sinds kort ook een I-phone gekocht en gaat daar ook
mee experimenteren. Nou Nel zet hem op en laat maar eens zien hoe jouw beelden er uit gaan zien.
Van de gelegenheid gebruik makend benadrukt Nel nog eens om in het voorjaar en zomer een natuurfilm te
maken die we in september graag willen zien van alle Toverlinters. Ook dat is maar weer eens gezegd om
ons er aan te herinneren.
Hierna liet Elvira een korte film zien die ze opgestuurd heeft gekregen van de filmclub uit Vlissingen, waar
de NOVA zijn jaarlijkse filmfestival gaat houden. Het is een Promo film. Qua geluidslagen kan het in ieder
geval beter en is niet echt een reclame voor het houden van een festival.

In ieder geval hebben we nog gezellig met elkaar zitten napraten met een drankje dat werd aangeboden
door Evert Hoogendoorn voor het feit dat er een eerste kleinkind is geboren.
Rob de Weger.

Een mistige clubavond
De crew van “Een gokje wagen” had de euvele moed om juist op deze clubavond opnames te gaan
maken. Vlakbij de studio, dat wel. Helaas heeft de kartrekker van “Een gokje wagen”, uw redacteur
dus, even vergeten dit te melden aan onze Harry, die nu voorzitter is van de programma commissie.
Harry had geregeld dat de filmclub uit Roosendaal juist diezelfde avond op bezoek zou komen. Ter
elfde ure heeft Harry in arren moede Roosendaal afgezegd. Natuurlijk was Harry not-amused.
Nogmaals excuses aan Harry. Gelukkig heeft Harry de excuses aanvaard.
Terugkomend op de filmopname; rond half negen zijn we met lood in de schoenen richting het
Casino gelopen, althans de aanwezige crew en spelers. Behalve onze onvervaarde Elvira, die had
geen lood in haar schoenen, ze zag het allemaal niet zo somber in omdat we op openbaar terrein
filmen. We hadden namelijk te horen gekregen dat we daar absoluut niet mochten filmen en zeker
mochten onze spelers niet naar binnen gaan. Maar ja, om de speelfilm niet te bederven moesten we
toch wat creatief te werk gaan. Met verdekt opgestelde camera’s en niet te veel crew leden, lukte
het allemaal wonderwel. De clubavond was dan wel in het water gevallen, maar onze opname is
tenslotte gelukt.
Rob de Weger.

Arie Heerkens neemt ons mee van het verleden naar het heden.
Maar voor Arie het woord kreeg, opende onze secretaresse Elvira de Extra Ledenvergadering
waarvoor alle leden 6 weken eerder zijn uitgenodigd . Deze vergadering is nodig in verband met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel Privacywet die per 25 mei ingaat.
Ons bestuur heeft zich daar goed in verdiept en het beleid van de vereniging aangepast en dit
vastgelegd in 2 documenten: Privacy Beleid en Privacyreglement van Toverlint. Deze documenten
zijn 2 weken voor de vergadering aan de leden voorgelegd. Behalve een enkele (tekstuele)
correctieve opmerking en een vraag over aanpassing van de website ihkv. de AVG, kwam vanuit de
aanwezige leden geen commentaar op de stukken.
Gevraagd wordt of de aanwezige leden, die de presentielijst hebben getekend, akkoord kunnen gaan
met dit beleid resp. reglement.
Alle aanwezige leden op 1 na, gaan akkoord met het Privacy Beleid, (1 lid onthoudt zich van
stemming). Alle leden gaan unaniem akkoord met het Privacyreglement van Toverlint.
Na deze stemming werd de Extra Ledenvergadering weer gesloten.
Eén lid merkte op dat Elvira maar voortaan voorzitter moet worden, daar een ledenvergadering van
5 minuten toch wel uniek is. Natuurlijk is dit een grapje en hoeft onze huidige voorzitter niet bang
te zijn dat zijn plaats wordt ingenomen door de secretaresse.
En dan nu Arie. Eindelijk zullen jullie zeggen. Komt er nog wat van? En dat kwam er.
Arie gaf op ludieke wijze ons een inzicht in het filmleven van hemzelf. Hoe is hij aan het filmen
geraakt en wat heeft hij er mee gedaan. De films die hij liet zijn heeft hij gedigitaliseerd en begon
met zijn huwelijks reis in 1966. Wat waren Cora en Arie toen nog lekker jong zeg. Wij trouwens
ook natuurlijk.
Via 1966 naar 1968 – 1983 – 1986 – 1993 – 1999 – 2003 – 2006 – 2017. Je kon duidelijk zien dat
er progressie zit in zijn filmerij. Maar ja dat kan ook niet anders, heel zijn ziel en zaligheid zit er
van het begin af aan in. Het geheel lardeerde hij met leuke anekdotes, waardoor de films geheel tot
hun recht kwamen.
Arie bedankt voor deze leerzame avond.
Rob de Weger.

Fake news
Toverlint gekozen tot Vereniging van het jaar 2018 in Gouda in de categorie
Cultuur.
Beste Toverlinters,
Allereerst mogen we ons feliciteren met de verkiezing van Toverlint tot de Vereniging van het Jaar
van Gouda, in de categorie cultuur. We mogen daar wel trots op zijn en waarschijnlijk zal het ons
ook nog weer extra in de schijnwerpers zetten. Een mooi initiatief van Frans Favre.
Frans, dank daarvoor.
Harry Eurlings.
Helaas het bleek dat er maar 39 stemmen zijn geteld terwijl er minimaal 50 stemmen hadden
moeten zijn. Dus toch niet gekozen.

De laatste clubavond in mei
Alvorens de avond startte vroeg Harry om 1 minuut stilte wegens het overlijden van Nol. Een mooi
gebaar om Nol te gedenken. NB. Zie ook “In Memoriam”.
Daarna kreeg Heidi het woord om ons uitgebreid te informeren over ons Gouds Film Festival. Via
twitter heeft ze 1400 reacties gekregen op de oproep voor het GFF. Verder lobbyt ze veel in de
gemeente Gouda en daarbuiten en vraagt onze medewerking om ook buiten Gouda te lobbyen. Via
de S.O.G. ( Samenwerkende Ondernemers Gouda ) krijgen we een uitgebreide geschenken mand
voor een groot feest in oktober t.b.v. het GFF. Een verdienstelijk applaus voor Heidi die zich een
slag in de ronde werkt om ons Toverlint te promoten.
En dan de films van UNICA. Te beginnen met een Koreaanse film over een meisje dat een
belangrijke sollicitatie gaat doen maar tijdens haar reis een vrouw helpt die een hart stilstand krijgt,
gevolg haar sollicitatie gaat niet door. Later blijkt dat ze toch nog mag solliciteren. Een mooie
ingetogen film die met goud werd bekroond en terecht.
Gekozen geluk is een film over een eenzame man met katten en zijn geluk daarin vindt.
Commentaar: het is een registratie van een bijzonder iemand die iedereen kan maken.
De tekenfilm is heel knap gemaakt. Nu eens geen computer animatie maar echt getekend.
The separation is volgens het commentaar een sterk feministische film met een grote vleug humor.
DE voorlaatste film is een grappige film over een huwelijksbureau oude stijl. Veel humor.
De laatste film gaat over een paaldanseres die vroeger depressief was en door te gaan paaldansen
een krachtig iemand wordt. Commentaar: Waarom snappen wij dit niet? Toch een terechte vraag.
Wellicht iets om eens op de club een paaldanseres uit te nodigen, dan komen we er misschien wel
achter en gaan het snappen.
We sluiten de avond af met een verdiend applaus voor Harry want hij heeft nu echt mooie films
uitgekozen. Harry glunderde door dit compliment en terecht.
Rob de Weger

Wat doet u daar?
Een impressie van een filmster uit de groep “ t’ komt goed.”
Maandagmorgen 14 mei rijden mijn filmechtgenoot Dick en ik via de N207 door de
Krimpenerwaard op weg naar een nog slaperig Loetbos.
Bij aankomst zien we Wout en Bernard al op de carpoolplaats staan met een bolderkar vol
filmspullen. Niek en Jan zijn ook present en Gerrit. Nog niet eerder ontmoet, maar uit zijn auto
komt de tuinbank die nodig is om te kunnen filmen.
Een vriendelijk “Goedemorgen” van een paar vroege hondenuitlaters. Een enkeling staat stil en
vraagt wat we aan het doen zijn.
Dat wordt snel duidelijk. Niek neemt het voortouw. Met een heggenschaar baant hij een paadje door
het hoge gras naar het bossige plekje wat hij voor de te filmen scene op het oog heeft. Zoals vaker
Jan in zijn kielzog.

Met wat passen en meten en vereende krachten staat het bankje gauw op zijn plaats. Dick en ik
hoeven alleen maar plaats te nemen op gepaste afstand van elkaar en rustig en stil hand in hand te
zitten. Dat noem ik nog eens acteren. Hoe moeilijk kan het zijn?
Best moeilijk. Net zoals bij alles wat gefilmd is tot nu toe gaan de mannen los over de technische
details. Hoe snel, hoe hoog, hoe diep, hoe licht ,hoe scherp en hoe ondersteboven is het beeld
vandaag? En kan het misschien ook anders?
Het blijven toch boys with toys die filmers. Ze kunnen elkaar goed lijden en gaan soepel om met
gratis advies. Het moet een paar keer over, maar dat zijn we ondertussen gewend. De laatste
opname is meestal de beste, horen we uit betrouwbare bron ( Bernard).
Na de opnamen in het Loetbos wordt de hele handel weer ingeladen en verscheept naar de studio.
Koffie, thee, boterhammen. Begeleid door Country en Western - muziek van Gouwestad Radio.
Jan en ik komen er niet achter hoe de afwasmachine open gaat, maar op de bekers op het aanrecht
na hebben we de half verbouwde koffiekamer weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht na de
opnames.
Op naar de Bleulandweg voor de laatste beelden van ’t Komt goed.

Dick wisselt voor de zoveelste keer van kleding en doet wat nodig is op de galerij. Wel in zijn
eentje, want zijn tegenspeler is er even niet.
De flat van Wim en Lies ziet er opgeruimd uit. Dat was anders toen we daar begin april een paar
dagen neerstreken met tien of elf man plus apparatuur. Werkelijk alles is van zijn plaats geweest in
die flat, inclusief het huisdier dat al 38 jaar bij hen woont en nu domicilie moest houden op het
balkon wegens trap-en schopgevaar bij het filmen. Goed geraden: het gaat hier om een schildpad.
Wat gastvrij zijn we ontvangen! Evenals bij Drees en Hetty trouwens in Oudewater bij de buiten-en
binnenopnamen daar.
En nu zijn we klaar met filmen en gaat het pas echt beginnen blijkbaar. De montage is een avontuur
op zich en voor ons acteurs een raadselachtig en arbeidsintensief gebeuren waar we verder niet bij
betrokken zijn.
Het was leuk mee te mogen doen bij het maken van een film en te zien wat er allemaal komt kijken
bij het opnemen ervan. Techniek, techniek, techniek.
En kameraadschap. Dat ook.
.

Ik ben benieuwd hoe het gaat worden en verheug me op 16 november wanneer we ’t Komt goed en
de andere films voor het eerst kunnen bewonderen.
Gerdien Corsel

Wat is er aan de hand met de opname van “Een gokje wagen” ?
Tja, wat gebeurt er allemaal in een filmproductie. Ik zal daar iets over vertellen.
Het is zo wie zo al moeilijk om onze crew van 12 man en 4 spelers op het zelfde opnamedatum aanwezig te
laten zijn. Ik heb de mails niet geteld en de grote aantallen opname datum-schema’s die Ben Roete heeft
gemaakt. Dan praat ik nog niet over de enorme inzet van Elvira die shotlist na shotlist heeft gemaakt. En
vervolgens de opnames door de cameramannen Koos en Rob van Essen met tot nu toe ruim 500 shots om
een ruime keuze te maken op de montagetafel. En wat dachten jullie van de spelregie die eerst door Nol
zou worden gedaan, toen kreeg Freijja dit in haar maag gesplitst, daarna Rob de Weger en tot slot Evert
Hasselaar. En die ging er vol tegen aan met de spelers. Zullen we ook niet de spelers noemen die met veel
overgave zitten te wachten, wachten, wachten en uiteindelijk toch een mooi speel resultaat weten neer te
zetten. Ook Heidi mag best genoemd worden. Zij zorgde maar telkens weer voor koffie, thee en iets lekkers
tijdens de opnames. Hengelen is ook een kunst. Daar zorgden Gerrit en Wim voor soms afgewisseld met
Rob de Weger die ook nog tracht opnames voor de werkfilm te maken. Al met al moeten we na dit artikel
nog 1 opname avond doen en dan zijn we klaar voor de montage. Freijja kan dan aan de slag, over de
schouders nauwgezet gevolgd door Koos. Kijken we naar al de opname dagen en besprekingen die er aan
vooraf gingen dan mag ik constateren dat we met veel plezier en soms wat strubbelingen maar uiteindelijk
met elkaar een mooi stukje werk gaan afleveren. Voor ons als crew een mooie ervaring die we niet hadden
willen missen.

Maar waarom die koptekst? Zouden de strubbelingetjes hier mee te maken hebben, dan ziet dat er niet goed
uit.

Laten we maar afwachten wat het resultaat zal zijn op 16 november a.s.
Rob de Weger.

Zomervakantie 2018
En ja beste lezers van Toverslag, het is weer zover. Wat is zover? Wel uw redacteur gaat op vakantie,
zoals al veel Toverlinters op vakantie zijn of gaan. En dat betekent dat Toverslag ook weer een zomerslaap
gaat houden. Maar niet getreurd, er komt in augustus weer een zomereditie en kunnen jullie weer smullen
van artikelen op een hoog niveau. De redactie wenst jullie veel vakantieplezier en we zien elkaar weer op
de clubavonden.
Doen we op deze manier, monteren!!

Of doen we het op deze manier.

Groeten van Elvira Franken en Rob de Weger.

