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2 april: ‘Laat maar zien’ maar we lieten ons vooral horen!

Onze (bijna) altijd lachende presentator
Met het enthousiasme, onze Peter eigen, kondigde hij aan dat dit een avond van uitersten zou worden:
films, variërend van 10 minuten tot 15 seconden! Waarschuwing van Peter: ”Vooral niet knipperen of
hoesten want dan is-ie voorbij”.
Joop opende met een stukje uit een vakantiefilm over de Iguazu-watervallen in Brazilië, in 1999
gefilmd op Hi8-materiaal en nu opnieuw ingeladen om het te kunnen digitaliseren. Vier kilometer
vallend water gefilmd van de kant, uit een bootje en uit een helikopter. Eindeloos, uit hoeveel
standpunten je dit indrukwekkende natuurverschijnsel kan laten zien.

naar Brazilië,…

Oezbekistan…

en Joop die vertelt.

Vervolgens liet hij ons meegenieten van zijn recente reis naar Oezbekistan waar hij ons meenam naar
een markt en een Koranschool waarin ambachtslieden hun vak beoefenden. Joop had Patrick Maijer
gevraagd zijn film opnieuw in te spreken. En was dit nu een verbetering? De meesten onder ons
vonden van niet: het was geen Joop-film meer en Patrick spreekt te snel zodat de balans tussen beelden tekstlengte verloren gaat. Hierdoor wordt de tekst fragmentarisch. Ook het niveau-evenwicht tussen
tekst en live-geluid is niet meer in balans.

Foto uit…

…en uitleg over ‘Fotoclub Rotterdam’

Tamis liet ons 2 oudere filmpjes zien uit zijn ‘fototijdperk’: een promotiefilm voor de Fotoclub
Rotterdam (“Er is geen betere!”) en een interview met de professionele fotograaf Mark Bolk, die
zijn inspiratie vaak op straat vindt. De promo-film heeft een prima opbouw met de verschillende
thema’s, de mooie, schuine, titels en het prachtige fotomateriaal. Een beetje storend werd het
(rechtenvrije?) deuntje gevonden. En waarom kijkt de voorzitter ons in het slot niet aan in de trant van:

Ook over Mark Bolk was natuurlijk van alles aan te merken: “Waarom moet hij zo nodig steeds buiten
roken?”, “Hij is niet altijd duidelijk te verstaan” en “Waarom zijn stem niet vaker als voice-over
gebruikt”. Niet genoemd werd door ons: de mooie beeldcompositie van de shots en de lovende
woorden van Mark voor ons amateurs t.o.v. de professional.
Evert H. had 3 filmpjes voor ons in petto: ‘Vissen in het Beijerse’, een productie van 15 seconden
over een school visjes die wegschieten als je hard op de grond stampt,
‘Kijk uit!’ van 20 seconden over een overweg met het tekstbord: ‘Kijk uit: er kan nog een fiets
komen’. Volgens Evert zou dit de maximale tijd zijn dat de jeugd zich kan concentreren. Zielig, hè.
De 3e film ‘Was hij maar een garnaal’ mochten we niet helemaal zien (goed ingeschat, Evert!)
Alleen maar het begin en het einde. Prachtige shots over het zeilen met een platbodem. Bernard werd
helemaal lyrisch. Alleen het middenstuk van de film, dat ging over energietransitie, hoefden we niet
helemaal te zien. Dat was dan ook bedoeld voor een groep TU-bouwkundestudenten. En daar lopen er
bij ons weinig meer van rond…

Arie toonde ons de studentenfilm ‘SORES’ , een verhaal over een misdadige boerderij-eigenaar en
een boeren-slimme pachter die, ondanks dat er een drugslab in zijn schuur wordt ondergebracht, toch
aan het langste eind trekt. Sommigen onder ons snapten de flash back in de film, velen echter ook niet.
Die zitten nu met een probleem. Leuke film maar academiekwaliteit?
Waarom we geconfronteerd werden met Arie’s oeroude film ‘Het Weegje’ zal voor altijd wel een
raadsel blijven. Gelukkig duurde het maar erg kort.
Bernard had een her-montage meegebracht van de aflevering ‘Parken’ uit de serie ’Gouda, toen en
nu’. Duidelijker dan in de vorige versie kwam nu over dat het over 2 verschillende parken ging. Wel

waren er opmerkingen over de kijkrichting van de presentatrice (misschien meer gebruiken als voice
over) en de plaatsing van het shot van de Kleiwegpoort-leeuwen en de historische foto t.o.v. de tekst.

Peter vertelde dat hij ooit een trouwfilm maakte in dat park waarbij de Rolls Royce van het bruidspaar
in het gras moest staan voor de ‘unieke’ foto en er toen met een kraanwagen uitgetakeld moest worden
omdat hij tot zijn assen was weggezakt.
Als laatste wilde Arie onze mening horen over ‘Louis’, een film over een dementerende man die
opgenomen is en daar door een verzorgster liefdevol geholpen wordt. De meningen waren zeer
verdeeld: van het losmaken van diepe emoties tot een gevoel van ergerlijk voyeurisme. Wie zit er te
wachten op een trieste man op een WC-pot? Ook al heeft zijn vrouw hier toestemming voor gegeven?
“Is deze situatie noodzakelijk?”, vroeg Harry zich af. Tamis legde de vinger op de werkelijke bron van
emotie: de verzorgster die alle tijd en moeite voor de man neemt. De titel ’LOUIS’ wordt dan erg
discutabel.
Niek

Met Wil en Ron ‘de vloer op’.
De avond van 9 april vormde een aanéénschakeling van verrassingen!
Op deze avond presenteerden Wil en Ron hun workshop in improviseren. En dat kunnen we bij
Toverlint! Tenminste; de ster-acteurs die de vloer opgingen.

‘The partners in crime’ met één van de ‘slachtoffers’: Ben als regisseur.
Ron begon zijn voordracht met het wijzen op het belang van de EXPRESSIE. Dat speelt vooral een rol
bij de speelfilm: er moet geacteerd worden. Omdat een speelfilm staat of valt met de keuze van de
acteurs is de casting erg belangrijk. Daarnaast is een spelregisseur van belang, ook omdat vaak de
scènes niet chronologisch worden opgenomen. De spelers moeten zich kunnen inleven in de situatie
en: ‘under-acting’ is beter dan ‘over-acting’. “ Probeer niet altijd in platgetreden paden te denken maar
doe het eens ANDERS”. Als voorbeeld noemde Ron de film ‘The Silence of the Lambs’ met Jodie
Foster als inspecteur (i.p.v. een man) en Anthony Hopkins als keurige psychopaat.
Na al deze theorie tot ons genomen te hebben moest er toen gewerkt worden! Wil vertelde wat de
bedoeling was: zij wees een regisseur aan die vervolgens steeds 2 spelers selecteerde. De opdracht

luidde: Intertoys is failliet en de directeur licht het personeel in. Opéénvolgend is de directeur
aangeslagen/meelevend, zakelijk of erg betrokken/emotioneel (hij is begonnen als ‘vakkenvuller’).
Van een hierop reagerend personeelslid uit de zaal wordt verwacht dat hij/zij ingehouden/boos is,
zakelijk of erg emotioneel reageert. De keuze voor directeur viel op Nel v.d.M., Rob de W. en Wim.
De rol van personeelslid was weggelegd voor Gerrit, Arie en Anja. De teksten logen er niet om: “Wat
denk je van mijn situatie?”, “Daar heb jij jaren voor betaald gekregen”, “Met elkaar zijn we de
schuldigen” en…

“…Recht uit mijn hart, meissie”
De tweede opdracht luidde: een stel heeft meegedaan aan ‘Boer zoekt Vrouw/Man’.
De vrouw/man komt op de boerderij, ergens achteraf in Twente en heeft het na 3 jaar helemaal gezien.
Plaats waar alles zich afspeelt: de keuken. De boeren waren Joop, Evert en Frits. De teleurgestelde
geliefden Nel T., Wout en Elvira. Ook hier aan sterke teksten geen gebrek: “Ik wil naar de stad terug”,
”Daar wou ik het net over hebben”, “Zo ben ik nou eenmaal, en dat zeg jij” en de uitsmijter: “…Altijd
bij je koeien maar mijn uiers voel je niet!”
Er werd flink wat nabesproken , vooral wat er goed ging. Zoals: “Als je tijdens een gesprek gaat staan
neem je de leiding over”, “Je kunt het initiatief ook naar je toetrekken” en “stil spel is ook spel”

Tot slot genoten we nog van een echte ‘De vloer op’ waar de conversatie tussen boer en vrouw zich
niet beperkte tot wel of niet opstappen maar waar ook steenmarters, koeien en kippen aan de orde
kwamen. “Ik ben jaloers op jou”, zegt zij. Om zo te kunnen spelen moeten we nog heel wat leren!
Niek

Even naar IJmuiden: VideoFilmersVelsen ontmoet Toverlint Gouda
Op donderdag 11 april vertegenwoordigden Jan, Harry, Niek en Wim bij de

En niet alleen de leden van VideoFilmersVelsen maar ook een afvaardiging van Filmclub IJmond
waren nieuwsgierig wat wij mee zouden brengen. En dat alles werd prima geprojecteerd door Bauke
Jaspers. Tot onze grote vreugde was ook Piet van Eerden van de partij. En hij liet zich ook horen!
We hadden besloten alleen films mee te nemen van ons zelf of waar we direct bij betrokken waren
geweest en die al het wedstrijdcircuit hadden doorlopen. Dat waren voor deze avond:
Waterbeheer in Gouda

(Rob v.E. en Jan)

Dag, mam

(Wim)

Bier is op

(Wim)

Wonder onder wonder

(groepsfilm)

Water

(groepsfilm)

Een kosterlijke ontdekking

(Wim)

Berlingots de Pézenas

(Niek)

De Erfenis

(groepsfilm o.l.v. Piet de H.)

Varend in de grootste tuin van Nederland

(Wim)

Briljant geslepen

(groepsfilm)

van α:‘Waterbeheer in Gouda’…

tot Ω:‘Briljant geslepen’

Het publiek was mild gestemd. Op een enkele kritische opmerking na genoot de zaal van ons
programma. Soms vond iemand een film wat aan de lange kant, kon een vader (of was het nou toch
een bedrijfsleider?) zo maar weggeknipt worden of kende men de mop al. En waarom waren die
mensen in de Sint Janskerk nou 17e -eeuws gekleed?
Om half 11 ging het licht aan en kregen we als dank groot applaus en ieder 2 heerlijke worsten (met
een mes en een snijplank). We zijn er op de terugweg nog niet aan begonnen.
Niek

13 april: het RegioFilmFestival ZH 12
Voor mij begon dit festival al vroeg. In september 2018
bleek dat de club die het zou moeten organiseren voor
2019 het te druk had met zijn jubileum. Drees was zo
genereus om te beloven dat Toverlint het dan wel zou
organiseren maar bij Toverlint was ook een flinke groep
bezig met het jubileum van henzelf, ons 60 jarig bestaan.
Het verzoek werd doorgegeven aan mij en zodoende was
ik in september 2018 al met het festival begonnen.
Welke dag? Het moest geen Pasen zijn, Vader- of
Moederdag of vakantiedagen; bovendien moest het slecht weer worden en zodoende werd het de 13e
april 2019. Overigens , over slecht weer gesproken, we waren er wel op voorbereid; heb je al die
paraplu's gezien op het podium?
Na een korte oriëntatie bij een aantal theaters waarbij de één al bezet en de ander te duur was kwam de
keuze op het Theater ‘de Tuyter’ te Krimpen aan den IJssel, een bekende plek.
“Piece of cake”, wat draaiboek?, dat doe je toch zomaar…. Voordat je het wist werd je een centraal
punt voor wensen en vragen, centraal voor de filmmakers, voor Regiobestuur, voor de jury en noem
maar op. Het ging echt spannend worden toen de eerste films binnen kwamen via WeTransfer, andere
media en USB. Mensen die zich vergisten, de foute versie, de verkeerde film toezonden maar met
liefde en geduld kwam alles goed. Wie is de jury en de reserve jury, hoe krijgen die hun films en waar
zijn de USB-sticks van vorig jaar? Dan maar nieuwe besteld en ook een nieuwe externe harddisk
(SSD) omdat onze eigen harddisks, die van de club, door de format geen grote bestanden konden
ontvangen. (gaan we eens wat aan doen).
Tenslotte, de juryleden bekeken en beoordeelden de films en kwamen bij elkaar bij mij thuis voor
overleg. Drees had zich als jurysecretaris aangeboden en Jilles deed het dus voor het laatst. Een
gezellige boel thuis; het overleg verliep soepel, de rapporten met puntenwaardering werden aan Drees
geleverd en ik hield me afzijdig en bemoeide me er niet mee. Ik was bevorderd tot cateraar. (ja ik weet
het: ‘t kost moeite je er niet mee te bemoeien).
Het leuke van het geheel is dat je van alles op de hoogte bent. Nu was het tijd voor de programmaindeling. Drees en ik waren daar snel uit. Het programma werd samengesteld in 6 projectieblokken en
ook 3 blokken, die van het bekend maken van de winnaars. Evert wilde het programmaboekje wel
maken en de screenshots van de deelnemende films moesten worden gemaakt evenals de clublogo’s
die ook overal op de juiste plek terecht moesten komen.
Afijn, ook de kaartjes voor toegang en consumpties werden door Evert geprint, er kwam een groep
Toverlint-vrijwilligers die vanaf half negen zaterdagmorgen paraat stond voor de hand- en
spandiensten. Het was een waar genoegen toen ik met een auto vol bloemen aankwam, om te zien hoe
iedereen de taken vervulde en we rond negen uur de eerste bezoekers konden ontvangen.
Nel van der Marel, Nel Dijkstra, Elvira, Elisa, Hetty, Wil, Harry, Marije, Niek, Bernard, Koos, Peter
en Evert zorgden ervoor dat Drees en ik goedkeurend om ons heen keken. Het feest kon beginnen.

De films, 23 in totaal, waren verdeeld in 6 blokken en Toverlint was goed vertegenwoordigd
met 7 films:
nr

Titel

Inhoud

waardering
in punten

1 T Gokje wagen

207

2

Afvaart

208

3*

De Zevenhuizerplas

4

De droomprins

5

Troostende klanken

217

6

Zeur toch niet zo

203

7*

Tristesse

8

Genesis 3.2 en mijn
zwager

9*

Dobbel

10
T

Kingston Nkhoma

11
T

Miriam

*
12

Blind

13
*

Woede van het water

14

Levende herinneringen

Een document dat
de
Zevenhuizerplas
in de
etalage zet.

Een leven leiden door
lijden in het verleden om
wakker te worden in het
heden waar het verleden
ontspoort.

229
3e Non
Fictie

257
Laureaat
Mat
Gerritsen
+
Zaalprijs
213

Wie ben ik? Hoe keuzes
het leven kleuren.

240
1e Fictie
216

Mevrouw Mulder woont, 238
samen met haar kanarie,
2e Fictie
eenzaam in haar
appartement. Dan ontmoet
ze Miriam…
212
Docu en geschiedenis

234
2e Non
Fictie
212

15
*

Wolfje lost het op

Opa is Wolfje’s beste
vriend. Als hij er achter
komt dat
opa’s gezondheid lijkt te
zijn aangetast door zijn
arbeidsverleden…

237
3e Fictie

16
*

De laatste oogst

17
*

De beleving

18

Bevrijd

220

19
T

Was getekend,

218

20
T

De brief

218

21
T

Komt goed

222

22

DRUKte

211

23

SchmoozSkin

219

Echte vriendschap 235
kent (bijna) geen
grenzen
De beleving is een
natuurdocumentaire over
zuid west Nederland en
speelt zich af in 4
seizoenen gedurende eind
2017 tot eind 2018.

246
1e Non
Fictie

Van alleen de prijzenwinnaars is een stukje tekst opgenomen.
De puntenwaardering is de optelsom van 3 juryleden.
De films met een T bij het nummer zijn van Toverlinters.
Filmnummers met een * hebben een nominatie voor het aanstaande NovaFilmFestival.
Zoals ieder festival zijn er films die je meer aanspreken dan andere. Een bijzonderheid is wel dat de
film ‘Tristesse’ zowel de Mat Gerritsenprijs, de Zaalprijs en het Laureaat ontving.
Oh ja, over het laureaat moet ik nog even wat vertellen. Op verzoek van Drees maakte Elisa Hau maar
wat graag het ontwerp voor de Laureaat-winnaar. Het werd een regisseursstoel.
Hieronder een foto van de prijs.

Al met al was het een prachtige dag, de samenwerking met Drees was prettig en soepel en wanneer ik
volgend jaar het volgende Regiofestival weer binnenstap, op mijn gemak de koffie drink, denk ik
waarschijnlijk: “ Goed gedaan beste mensen; het is leuk maar een hele klus.”

Succes!
Arie Heerkens

‘De 48 uur van Patrick Maijer’, 16 april
Patrick, in het dagelijks leven docent Engels en Duits, maar bij ons bekend als presentator van zowel
het Gouds Filmfestival als de Première-avond vorig jaar en als presentator van TV Gouwestad hield
deze avond een vlammend betoog over de genoegens van films maken in een z.g. ‘48 uurs project’.
Dat wil zeggen dat je binnen 2 dagen een filmpje moet maken dat 4 tot 7 minuten lang mag zijn.
Daarnaast heb je je te houden aan een genre (drama, comedy, ‘fish out of water’ of nog 22 andere),
een personage, een voorwerp en een verplichte tekstregel.
In Nederland zijn er 6edities waaronder Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Dat is veel voor zo’n
klein land. Alleen Frankrijk heeft er meer: 8. Engeland en Duitsland slechts 1.
Voorwaarde is dat er niemand betaald mag worden al mogen zowel professionals als amateurs in een
project samenwerken. Dat zijn vaak groepen van 15 tot 23 man/vrouw. Om het geheel betaalbaar te
houden moet je wel zorgen dat je sponsors krijgt b.v. voor de huur van apparatuur.

Zo’n ‘feestje’ begint op vrijdagavond: om 19.30 uur weet elke groep wat zijn voorwaarden zijn en kan
dan aan de slag. Schrijver, producer en regisseur (en liefst cameraman, volgens Patrick) kruipen bij
elkaar om vóór zaterdag 6.00 uur een simpel verhaal, zonder veel lagen + scenario klaar te hebben.
Dan kan tussen 6.00 en 10.00 uur het draaiboek ontstaan. Intussen hebben de technici al de locatie
uitgelicht, apparatuur opgesteld en getest en op elkaar afgeregeld. Voor het project in Eindhoven
(nov.’18) was de locatie een herenhuis waarin 2 appartementen waren gebouwd die nog niet bewoond

waren. Een ander lid was intussen naar de kringloopwinkel geweest voor de inrichting. Dan, om 10.00
uur kan er gedraaid worden. In dit project werkten 2 actrices en 1 acteur mee. Als alles meezit kunnen
zij om een uur of 24.00 uur naar huis waarop de montage begint. Editor en regisseur bepalen nu welke
shots bruikbaar zijn, waar de climax moet liggen. En passant bespreekt Patrick ook nog de opbouw
van een film: de plot van het verhaal moet in het midden liggen, voorafgegaan door expositie, daarna
climax, daarna oplossing. Zondagmorgen om ongeveer 8.00 uur moet de beeldmontage klaar zijn en
die gaat dan naar de componist. Hij moet vóór 15.30 uur zijn muziek klaar hebben. Intussen wordt het
live-geluid bewerkt en toegevoegd, de aftiteling gemaakt en de ‘kleine‘ foutjes weggewerkt. Zonder
‘color-grading’ gaat dan de 1e versie naar Eindhoven, zo snel mogelijk gevolgd door de definitieve
versie. En dan maar hopen dat je op tijd bent: vóór 19.30 uur!
De titel van deze film was: ‘Boetekleed’. Een indrukwekkende film waar de vrouw zich ondergeschikt
maakt aan een leider en beseft dat ze te ver gaat en daar boete voor moet doen.
Als winnaar werd de film afgevaardigd naar Orlando waar van 6-9 maart 2019 het wereldfestival
plaatsvond.
Als 2e project liet Patrick zijn 48 uursfilm ‘Huisje, boompje , beestje’ zien: een homostel dat een
vluchteling opneemt. Dat stuit op nogal wat cultuurproblemen.

”Daar maak ik me nu niet druk om”.
Personage was een designer, voorwerp: de paperclip, genre: comedy en zin: zie boven. Niet alleen in
Nederland werd ‘Huisje, boompje, beestje’ vertoond maar ook in Cannes! En wie van ons kan dat
zeggen…?
Het was enorm boeiend om Patrick 2 uur aan één stuk door te horen vertellen over zijn grote passie:

het 48 uurs project
Bedankt, Patrick!
Niek

P.S. we hebben een nieuwe oma en opa in ons midden!

16 april: Toverlint in ‘De Hanepraij’
Op dinsdag 16 april hebben we namens Toverlint medewerking verleend aan een dag voor de
bewoners van verzorgingscentrum ‘De Hanepraij’ in Gouda. Het was een dag die stond in het thema
Gouda. Er waren diverse stands met Goudse producten zoals Siroopwafels, Goudse kaaswafels, Gouds
plateel, op de foto met Vrouw Antje of een kaasboer, kaarsen maken enz.

Jan Aartman en Wim van Wijk hebben daar een programma aangeboden van een 20-tal films
aangaande Gouda en omgeving en Goudse historische films. Er waren ook films bij van leden van
Toverlint. Het was een goed succes om dit te doen voor deze instelling.
Wim van Wijk

23 april: De verrassing van Rob (en een toegift van Arie)
Vanavond was de ‘Avond van Rob’: uit zijn rijke archief had hij materiaal opgezocht wat we nog niet
kenden, vergeten waren of wat de moeite waard was om het nog eens te zien. Zijn eerste keus was een
vakantiefilm die hij in 2004 gemaakt had in Nieuw Zeeland. Daar, op het Noordereiland bevinden zich
‘in the middle of nowhere’ een verzameling naar zwavel stinkende thermische bronnen en blubberende
modderpoelen. Dit had hem geïnspireerd tot het maken van: ‘De kookpotten van Aotearao’.
De zeer toepasselijke muziek kwam, jawel, van het Zuidereiland uit een museum over Antarctica in
Christchurch. Hoe bedoelen we: “De muziek is passend…”?

De maker en het product:

stoom en modder in: ‘Aotearao’

Voor de 2e keuze gingen we terug naar 2011. In dat jaar ontvingen we een paar duikers die het nobele
voornemen hadden de scheepswrakken in de Noordzee vrij te maken van alle afval wat de beroeps- en
sportvisserij hadden achtergelaten en dat was erg veel: vooral visnetten, ‘staand want’, vislijnen en
lood. Geholpen door de Postcode-loterij met een aanzienlijk bedrag doken ze, gewapend met messen
en vuilniszakken, om de leefomgeving van vissen en andere zeedieren op te ruimen zodat er geen
onnodige slachtoffers meer zouden vallen. De film die dit alles in beeld bracht was heel overtuigend:
het is onder water één en al leed wat de klok slaat. Maar onder het motto: “Duik de Noordzee
schoon” gaat het er allemaal weer spic en span uitzien!

De 3e keuze was een filmproject van Rob dat hij maakt voor de Historische Vereniging Haastrecht.
Een veelomvattend project omdat de ‘opdrachtgevers’ van hem vragen om een totaalbeeld te schetsen
van deze leefgemeenschap in 2019. Het omvat zo’n beetje alles: van jeugdwerk tot het sociale leven
van ouderen, van muziekvereniging tot begeleid wonen, schilderclub tot industrie… Geen eenvoudige
klus waar Rob graag met ons over wilde praten om zodoende ideeën op te doen. En die kwamen er
ook: van “Schrijf alle onderdelen op kaartjes” tot “Wil Cor van Someren, als auteur van de vele

boeken over Haastrecht, geen ‘rode draad’ schrijven voor de film?” en vooral: “Luister niet naar de
opdrachtgever maar maak je eigen film!” Rob heeft veel om over na te denken.

Cor van Someren, chroniqueur van Haastrecht.
Om de tijd vol te maken had Arie 3 films meegebracht:





‘Ik kan vliegen’, een film van een, denken wij, filmschool over een jongen die een meisje
meeneemt op zijn vlucht door de ruimte maar haar daar verliest. “Laat me niet alleen”, roept
hij. Maar het is te laat: hij blijkt in het hospitaal te liggen. Een open eind…
‘Tristesse’, de laatste film van Louis Smits (RVSL). We hadden deze film al gezien op een
clubavond en het Regiofestival waar hij werd uitgeroepen tot Laureaat van de regio 2019.
‘DRUKte’, ook een film van de RVSL over een echtgenoot die geen behoefte heeft aan het
familiefeestje van zijn vrouw. De glansrol was weggelegd voor Marco Brunu. Ook deze film
was eerder te zien op het Regiofestival.

En toen kraakten de knabbelnoten en vloeide de drank.
Niek

Gaan we wat doen bij de Vlist? Of niet? Brainstormen op 30 april!

Watdoejenou (1999)

Water (2009)

Contact (2012)

Dit zijn de beelden uit lang vervlogen jaren. De tijd dat er nog met katapulten geschoten mocht worden,
drenkelingen geen cognac lustten en rolstoelen radiografisch bestuurd konden worden (tenminste, als
je Ben als monteur had).
Het was deze avond weer koud in de studio. Er waren zelfs mensen die zich daar speciaal op gekleed
hadden!

Publiek bibbert…

en Piet vertelt over zijn verhaal

Omdat Harry ergens in Drenthe bivakkeerde had Peter deze avond de leiding. En dat ging hem prima af.
Peter gunde ons eerst een terugblik op het Regiofestival met alle hoogtepunten van die dag. Even tussendoor gemaakt met zijn smartphone… Daarna kwamen de data voor het zomerreces aan de orde:
* BBQ bij Elvira vindt plaats op 30 juli
* Opname van de ‘Vlisterfilm’ voorlopig gepland op 23 juli
Als opwarmertje draaide Peter 3 Vlisterfilmpjes uit 2005, 2009 en 2010.
Maar dan komt het probleem:
WAT WORDT NU HET VERHAAL VAN DE ‘VLISTERFILM’?
Piet had daar als enige (denk ik) over nagedacht en kwam met een verhaal over een visrestaurant waar
de haaienvinnensoep op is. Goede raad is NIET duur maar het bestelde gerecht is WEL wat alternatief.
Piet z’n uitgewerkte idee besloeg 2 kantjes A4 die aan iedereen werd uitgedeeld voor een leespauze.
Bijna unaniem werd daarna besloten om dit idee verder uit te werken. Elvira zorgt voor de verspreiding
van het script. Dan kan ook iedereen aangeven welke rol hij denkt te gaan vervullen in deze clubproductie. Voor mij was al ingevuld dat de rekwisieten mijn ‘pakkie an’ waren: een haaienvin en
spareribs (maar dan net iets anders) omdat ik mij in het verleden al eens gespecialiseerd had in
‘fijne vleeswaren’. Wordt vervolgd…

Leespauze, op zoek naar…

de ‘fijne vleeswaren’ (‘Penibel’ 2011)

Hierna kreeg Arie het woord. In 2017 was er door de schrijfster van het boek:’Vergeten kinderen’,
Jessica Verhagen, een verzoek aan ons gedaan om dit oorlogsverhaal te verfilmen. Het gaat over
kinderen uit Reeuwijk-Brug die in WO-2 per schip geëvacueerd werden naar pleeggezinnen in Drenthe
omdat er hier, door vorderingen van de Duitsers, te weinig voedsel overbleef. Onderdeel van de film
moeten gesprekken worden met de nu nog in leven zijnde personen die dit hebben meegemaakt.
Als voorbeeld hoe we dit zouden kunnen aanpakken werden 2 gedeeltes uit de 2DOC: DE ERFENIS
VAN EEN VERZETSHELD vertoond die op 29 april op TV was uitgezonden.
Zeer de moeite waard om terug te kijken!

EN TOEN kwam op het indrukwekkende scherm de zinderende 2e helft van een dartelend Ajax,
spelend tegen een schraal, rommelig Tottenham. Zij wisten geconcentreerd met elkaar de rijen te
sluiten en voorzagen deze intensieve wedstrijd van een nieuwe dimensie. Uitslag: 1-0 voor Ajax.
We gingen gerustgesteld naar huis.
Als we nu voortaan ook eens de clubverslagen op deze manier zouden schrijven…
Niek

Epiloog

En dan wordt het na een maand schrijven weer tijd voor iets anders zoals het ‘instellen van de
camera’ (1975, toen ik blijkbaar nog anders heette), een beetje tekenen of het maken van een
decor (2019). En dat is ook erg leuk! Ik draag dus graag mijn stokje over aan mijn opvolger Arie.
Niek van Oostenbrugge

