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Proloog van Arie Heerkens
(reporter van april en mei editie)
Dit wordt mijn 4e en laatste deel voor de Toverslag nu. Per juni en de zomermaanden neemt Rob dW.
het weer over. Mijn verjaardag is voorbij en ik heb jullie geen rondje kunnen geven. Dat gaat straks
leuk worden wanneer we weer beginnen. Alle gepasseerde verjaardagen in één keer vieren, alle
gemiste rondjes tegelijk, dat wordt dan een clubavond om niet te vergeten.
Op 17 mei heb ik met Jessica voor de film ‘Vergeten kinderen’ de afronding gemaakt van de
Engelse ondertiteling. Boek en film gaan naar Amerika. Het schijnt dat daar een flinke leeshonger is
over de Europese geschiedenis 1930 - 1950.
Op haar verzoek wilde ik wel die ondertiteling plaatsen, een nieuwe ervaring. Al snel kwam ik er
achter dat ik veel te veel tekst had en omdat ik niet zelf verantwoordelijk wilde zijn voor die informatie
heb ik Jessica erbij geroepen en samen hebben we de tekst aangepast op lengte en zij op woordkeuze.
En ja, als het dan klaar is ben je een flinke ervaring wijzer. Een nieuw soort spanning in het film
maken. Heel wat anders dan in een reportage of documentaire. Later ontving ik haar bericht:
Hoi Arie, de film ziet er schitterend uit! Dank je wel voor al je inzet. Met hartelijke groet, Jessica
Oh ja, de enquête van de virtuele clubavonden, die bloot legt hoe men
‘Lets Get Digital’ heeft ervaren. Ik pik er een paar zaken uit. Niet om
kritiek te hebben natuurlijk, maar ik houd wel een oogje in het zeil.
Toverlint heeft op het ogenblik 32 leden. Een aantal dat door Corona niet is
afgenomen en als je het nu overleefd hebt zal het met de nodige
voorzichtigheid wel goed blijven gaan.
18 leden hebben de enquête ingevuld. Mooi zou je zeggen maar waarom die
andere 14 niet? De enquête was niet voor de programmacommissie maar
dòòr de programmacommissie en vòòr iedereen!
Slechts 14 leden hebben de films gedownload. 18 leden dus niet. Ben je
alleen lid van de filmclub om de gezelligheid maar geef je niet om films?
(18 leden)

Niet ieder aanbod voor de dinsdagavonden is door iedereen gebruikt. Dat kan voorkomen maar je kan
ook downloaden en op een ander geschikt moment gaan kijken.
Op de schaal van 5 was de waardering van 3 t/m 5. Dus niet gek zo.
Het downloaden vonden sommigen te lang duren. Mag ik dat klinkklare onzin vinden? Het is niet de
bedoeling dat je de hele tijd gaat zitten kijken naar dat downloadscherm (nieuw woord). Ga wat anders
doen, ga met andere zaken bezig zijn achter je PC die hierdoor dan ook sneller blijft werken.
We moeten wel beseffen dat e.e.a. tot nu toe gratis is en dat de webbeheerders de betalende klanten
voor laten gaan. Overigens hebben we een verzoek om minstens 1 betalend abonnement te nemen. Dat
scheelt veel tijd in up- en downloaden.
Dat er nu enorm veel thuiswerkers zijn die op “het net” werken, dat de Amerikanen na ongeveer 12.00
uur ook wakker zijn en aan het web werken, werkt ook vertragend.
Als je opstaat en direct download kom je tot verrassende snelheden.
Op de vraag wat de reden is om niet te kijken zie ik ook onzinnige antwoorden.
Zoals: “ik wil geen film kijken op mijn (kleine) computerscherm”.
Wist je wel dat je ze op USB kan zetten en dan op je TV kan kijken. De sfeer moet je zelf maken. Kijk
met een huisgenoot of een vriend(in) en praat er eens over!
En ja, sommige films zijn niet je smaak, vindt je te lang duren of heb je meer gezien. Nu eindelijk eens
de tijd nemen om je te verdiepen in dit materiaal! Heb je een mening erover, zet die in je
tekstverwerker en stuur dat naar Rob of naar diegene die de beurt heeft voor Toverslag.
12 leden van de 18 vinden dat we toch moeten doorgaan met deze activiteit. Op zich ruim een derde
die dat wilt en dat klinkt toch positief?
Juist de voorstanders voor een zomerstop komen dit jaar flink aan hun trekken, ze hoeven niet naar de
Lange Groenendaal. De mensen die beweren “geen tijd te hebben” wil ik vragen: hoeveel uur heb je
naar de TV gekeken de laatste week en veelal met (K..)programma’s? Ja, ik blijf netjes.
Een uur Toverlintfilms, daar kan toch geen programma tegen op!
Ik kan nog veel meer hierover schrijven maar ik wil afsluiten met het mooie. Er zijn goede suggesties
gedaan. Ben heeft het voorstel gedaan om bij een van de leden PC of anderen een betaalde versie te
gaan gebruiken. Dat werkt echt sneller.
Ik hoop dat je dit leest.

Virtuele clubavonden tijdens Corona-lockdown (vervolg)
Dinsdagavond 12 mei: Genieten van de natuur op afstand (Revisited)
Voor jullie opgeschreven door Piet de Haan.
Deze dinsdagavond werd gevuld met rustgevende beelden die passen bij
het voorjaar.
Dicht bij huis in eigen tuin of beleving van de flora en fauna rond de
mooiste plekjes in het Groene Hart.
Henk Bos nam ons mee naar de Reeuwijkse Plassen, beelden vanuit een
boot die mooie “rijers”, of heet dat nu “vaarders” opleverden. De videofilm
geeft een beeldverhaal van de jaargetijden. Ook de winterbeelden zijn veelzeggend. Kenmerkend is dat
er wel veel totalen zijn gemaakt waardoor je toch wat op afstand de natuur ervaart. Filmen vanuit een
boot geven soms wat onrustige beelden. De pianomuziek zou niet mijn keuze zijn geweest.
Evert Hasselaar is in een bevoorrechte positie waarbij hij in z’n eigen
tuinreservaat laat zien wat er zo al leeft en bloeit. Het levert verassende
beelden op met heel mooie close-ups. Een “kikkerplaag” in de vijver is

bijna bij de konijnen af (Hans Lips met “Niet voor de poes”) Sommige scenes zijn wat lang zoals die
bij de Spin.
Ik begrijp dat Evert bewust heeft gekozen de beelden van z’n kleinkinderen en de muis (binnen in huis
in plaats van in zijn paradijs) in de montage heeft meegenomen. Ik ervaar het toch een beetje als
stijlbreuk maar als familiedocument weer zeer waardevol.
Joop van Leeuwen maakte een tocht langs het riviertje De Meije en Rob de
Weger koos voor De Vlist. Waar Joop de verhaallijn duidelijk gebruikt om
ons te laten zien hoe boeiend de omgeving, het
leven van de dieren en watervogels is heeft
Rob enkele “kunstwerken” in zijn tocht
meegenomen.
Beide films hebben hetzelfde rustgevende onderwerp maar zijn toch
verschillend.
Joop heeft een mooie tekst geschreven die als voice-over de film draagt en consequent is toegepast
gedurende de hele film. Het bevordert het kijkplezier en de binding die de
filmmaker met zijn onderwerp heeft. Er is een mooie montage gemaakt met
afwisselde beeldkaders. Je krijgt echt het gevoel door te dringen in de natuur in al
haar facetten. Ook de geluidslaag is prima, de mix van tekst, live-geluid en muziek
is in harmonie met het onderwerp.
Rob begint voortvarend met verklarende teksten maar heeft
kennelijk niet voldoende inspiratie dit vol te houden, Slechts een
slotopmerking aan het einde kon er nog net
af. Ik mis de close-ups. De vele korte
overvloeiers naar half totaal en de totaal
beelduitsneden compenseren dat maar ten
dele.
Er zijn door Rob veel mooie camerastandpunten gekozen. Je kunt er prachtige schilderijen in zien.
Over de toepassing van muziek maakt elke filmer zijn eigen keuze.
Ook daarin verschillen Joop en Rob zich onderling. Of je nu gedurende de hele film een orkest laat
opdraven of zoals Joop en Evert het doen met fragmentarisch subtiele muzikale ondersteuning blijft
subjectief. Joop en Evert verdienen hier – naar mijn inzicht – zeker pluspuntjes. Ik geef geen
juryoordeel. Je maakt een impressie voor je publiek en ik heb deze collage van natuurfilms met veel
plezier en bewondering mogen bekijken. Dank daarvoor aan de programmacommissie .

Dinsdag avond 19 mei: Hommage aan Bram de Korte (†)

De Koekjesbakker…..(Ben)
Gisteren, bij het boodschappen doen, zag ik ze nog liggen, twee platte wafels met wat stroop ertussen,
beter bekend als Adeko koeken Hiermee vangt de historie aan. De naam Adeko is de afkorting van
Abraham de Korte, oud lid van Toverlint. Deze Abraham en zijn broer hadden in Gouda een
stroopwafelbakkerij. de overlevering binnen Toverlint wil, dat deze beide broers in de vijftiger jaren
op het idee kwamen tussen twee wafels stroop te doen. En zie hier: de Adeko koek was geboren. Nu
had deze koekenbakker ook nog een hobby. Hij was ook amateur-toneelspeler en filmer.
Wij Toverlinters kennen hem als Bram de Korte. Bram is sinds de stichting in 1958 vele decennia lid
geweest van Toverlint en kan gezien worden als mede een founding fathet van de club.. Zijn komisch
talent binnen de club was uniek. menig maal werden onder zijn regie door de leden van de club
sketches opgevoerd, die dan verfilmd werden. Verkleed-partijen, gemaakte typetjes, hoe doller, hoe
beter. Slapstick van de bovenste plank.Je moet dat wel zien in die tijd, maar gelachen werd er zeker.
Nu had Bram.naast zijn vele talenten, één ongemak, zijn technische filmprestaties waren van minder
kwaliteit. En zo vulden we elkaar aan.
In deze tijden van verwarring is het een goed moment om wat films te zien van zijn hand.
-Als eerste een introductie door Bram zelf. Vervolgens:
-zijn visie op moderne componisten.
-Capito? Een film met Joop als tegenspeler, opgenomen in onze vorige locatie Huize Juliana..
-Weet u de weg? Een 60-secondenfilm met naast Bram, Co van Wingerden en Lieuwe Braaksma.
-Autoshow. De dilemma's bij het kopen van een auto
-C&A is toch voordeliger. Hoe een moderne winkel zich tegen dieven wapent.
-Eten bij de Chinezen. Een aanrader.
-Funny House band. Een opname van de band van Wim van Kuijsten. Alle Toverlinters waren
uitgenodigd om in de studio een opname van de band te maken. Dit is de versie van Bram, waarbij
experimenten met beeld, gesteund door de zo nieuwe digitale technieken, in zwang waren. Als
tijdsbeeld mooi om te zien, maar de wet van Piet - koelkast, drank, doorspoelen- is niet verkeerd.
-Het stukje. Een filmpje van rotzooi maar aan, maar zeer komisch.
-De knarren bij de Tros. Een film met een rijke historie. Als Toverlint hadden we de film 'de Knarren’
gemaakt, naar een idee van Bram. Maar het was een clubproductie van Toverlint.
In die tijd had de Tros het programma Take 2, waar amateurfilmers hun films konden aanbieden met
als hoofdprijs een supersonisch modern digitale camera. Zeer begerenswaardig. En zo kwam Bram op
het idee om onze Knarren als privé-persoon op te sturen naar de Tros. Laat hij nog winnen ook! Helaas
heeft de club de camera nooit mogen zien en daar waren enkele leden zeer boos over.
Aanschouw het spektakel, nu de emotie al lang is ingehaald door de tijd.
-Lift gemist. De opdracht was: maak een film met een titel met het woord ïst". Een IST-film dus. en zo
zijn er enkele gemaakt. In zijn versie heeft Bram er weer een dolle boel van gemaakt. Slapstick van de
bovenste plank.
-Tot slot zijn meesterstuk: Vier mannen zijn aan het pokeren. Vier verschillende personen, allemaal
verzonnen en gespeeld door Bram.
Al met al een mooie hommage aan deze koekjesbakker, die het Toverlint vele jaren als persoon heeft
gekleurd. Een komisch en creatief wonder, echter film-technisch een ramp. Maar gelukkig zie je in de
huidige Corona-situatie de beelden op de p.c.-schermpjes een stuk scherper dan op het clubscherm.
Oud-lid TommyCooper…..(Arie)
Ziehier onze ‘Special’ uit het Toverlint filmarchief. Van onze eigen oud-lid Tommy Cooper toen wel
Bram de Korte genoemd.
Door Bram ben ik lid van de filmclub geworden in 1965 of 1966 ?
Toen ik weer herintrad in 2001 was Bram nog steeds op Toverlint.
Ook ik heb alleraardigste herinneringen aan hem.
Toen Bram begraven werd stonden we met een aantal Toverlinters in het IJsselhof te Gouda te
wachten op onze hoofdrolspeler die er nog niet was.
Jan Aartman zei toen: “Bram kennende zal hij wel weer te laat komen”. Een aardige afsluitende clue.

Hommage aan Bram de Korte (Piet dH).
Het was weer een feest van herkenning en erkenning in het programma van 19 mei.
We kennen Bram als verdienstelijk filmmaker met zijn eigen
stijl van acteren met een veelal komische noot. Tommy
Cooper, Charlie Chaplin en Rowan Atkinson, bekend als Mr
Bean vormen de basis van de karakters die Bram op het
beeldscherm “toverde”.
Overbodig om al zijn films één voor één van commentaar te
voorzien. Ze geven stuk voor stuk een inkijkje in de jaren van
analoge montage met gebruik van een simpele titelgenerator uit die tijd en de matige
beeld- en geluidskwaliteit.
De clubleden die al wat langer lid zijn van Toverlint weten dat Bram over vele kwaliteiten beschikte.
Toneelspeler in vele gedaanten, goochelaar, illusionist, pantomimespeler, muzikant en ja, soms een
persiflage van geleende onderwerpen, maar wel altijd op een manier die kenmerkend waren voor de
stijl en filmische vormgeving van Bram.
Toch nog even iets over “De Knarren” een productie die veel tongen los maakte. Toen Bram met dit
idee op de proppen kwam bestond de clou uit het pakketje Duracell batterijen die het einde van Bram
als muzikant verbeeldde. Ik bedacht de overtreffende trap met de fles Bokma. Juist het collectief van
Toverlinters die meedenken en meedoen heeft de film net iets verder gebracht.
In de prijzenkast in ons studio café staat nog een trofee die eigenlijk bestemd zou moeten zijn als
jaarlijkse wisselprijs voor de film met de meeste humor. Gaan we dat in
ere herstellen?
Veel films uit het archief tonen beelden van Toverlinters die helaas zijn
overleden. Lieuwe Braaksma, Co van Wingerden en Wim Kuijsten waren
deze dinsdagavond toch weer even in ons midden. Dat doet me goed.
De greep uit het oeuvre van Bram leent zich
voor herhaling. Zijn talenten gaan verder dan
wat we nu hebben kunnen zien. Hij schreef o.a.
het scenario voor “Drama In G” en legde dit
vast in de toenmalige locatie voor onze filmavonden. In De Hendrikshoeve
hebben we menig filmpje opgenomen. Van ‘bruine bonen’ tot een
beschonken Jo Hooimeijer die dacht in een Seksclub te zijn beland.
Een topper van Bram was ook de film “De Honden”.
Bram neergezet als louche bioskoop exploitant tegenover een argwanende agent was een meesterlijke
vondst. Ik heb deze film eigenlijk een beetje gemist op deze avond, maar misschien als nog eens op te
nemen in de successerie Toverlint Digitaal.
Ik zou het waarderen wanneer we meer Toverlinters op bovengenoemde wijze “Hommage aan” eens in
het zonnetje gezet kunnen worden. Het levert een waardevolle kijkavond op. Ik durf wel wat namen
te noemen… Een bijkomend voordeel is dat alle leden beschikken over een persoonlijk archiefje met
hoogtepunten uit ons rijke verenigingsleven van meer dan 60 jaar Toverlint.
Ode aan Bram (Niek)
Wij hadden destijds op de club 2 koekenbakkers: Bertus Punselie en Bram de Korte.
Op de club spraken ze over allerlei onderwerpen behalve over de
zaak: de Punseliewafels contra de Adékowafels.
Het waren twee volkomen tegengestelde persoonlijkheden: was
Bertus bedachtzaam, vriendelijk maar niet echt een feestnummer,
Bram was het tegengestelde: expressief, in voor alles wat lollig was
en een Homo Universalis op toneelgebied.

Bertus Punselie in zijn bedrijf

Bram was een drijvende kracht achter Revuegezelschap ‘Uit en Thuis’ uit Reeuwijk. Hiervoor was hij,
naast het filmen, bijna dag en nacht bezig. Hij had een ‘bellofoon-nummer’ met flesjes water aan een
touwtje, goocheltrucs en als specialiteit: decorschilderen! Ook dat deed hij op de echte Bram-manier.
Voor het achterdoek van het toneel gebruikte hij een enorm laken wat hij beschilderde met
bakkerijkleurstoffen. Na de voorstelling ging alles naar de wasserij en kwam het weer keurig wit terug,
klaar voor het volgende jaar.

Bram in ‘Kleingeldgebrek’…

…en in ‘De honden’

Voor zijn films had hij dikwijls zijn vaste cameraman: Joop. Maar monteren deed Bram zelf. Hij vond
het maar niets als anderen dat deden. Een uitzondering is misschien ‘C & A is toch voordeliger’. Ik
heb 2 filmpjes voor hem opgenomen: ‘De honden’ en ‘Kleingeldgebrek’. Ik had de euvele moed om
van de eerste een eigen, 1-minuutmontage te maken, ‘Honds’ maar dat werd me door Bram niet in
dank afgenomen. Hij had er geen enkele belangstelling voor.
Kortom: Bram was Bram.
Bram en kijkplezier……(RobdW)
Joke en ik hebben met veel plezier gekeken naar de grollen en grappen van Bram en veel gelachen.
Zelfs oude films zijn verrassend actueel, kijk naar de film van Bram zijn reis naar China. Waar kwam
ook alweer het virus vandaan? Vul maar in.
Het is ook een stukje nostalgie en herkenningen van vele situaties en wat opvalt is dat alle spelers in de
verschillende films zijn overleden, behalve dan in de film in het restaurant met de pizza's. Bram was
wel een uniek figuur in de club. Barstens vol met leuke en korte ideeën. Zijn we met z'n allen in staat
om zulke , noem maar 1 minuut films, ideeën te maken?
In ieder geval weer een goede keuze van Ben en Arie.

Dinsdag avond 26 mei: Thema: ‘Beestenboel’

Dierenfilms … (Ben)
Deze week is onze kijkdoor gericht op dieren. Voor de een eindeloos kijkspel en voor de ander een
ergernis. Een selectie over dieren met films over dieren is door de jaren heen goed samen te stellen.
Alle films zijn uit het filmarchief en door Ben geselecteerd.
Behalve die twee films van Piet maar die wil je toch zeker ook zien.
1. Het Beest en 2. De Honden,
Deze films maken het rijtje films van Bram de Korte completer. Binnen het gekozen thema Dieren
horen ze hier weer even thuis. Vooral film 2 (vind ik) is bijzonder goed verzonnen.
3. Lik op stuk, Wim Peppelman. Ooit een enthousiast lid van de club totdat hij moeilijk ter been was.
Korte film met een leuk plot.
4. Bommel, Arie Heerkens. Nog steeds een enthousiast clublid. Je moet dierenliefhebber zijn maar een
snelle film over het opgroeien van een piepjong katertje zal menigeen bekoren. Van klein naar flink.
5. Camelus Bactrianus, Arie Heerkens. Camelus Bactrianus, de kameel die melk geeft. In heel
Europa is er maar 1 kamelenboerderij en daar mocht ik filmen zou Rob van Maanen dit een
documentaire noemen?
6. Muzikale papagaaien. Ik heb heel veel filmpjes, van die korte, ooit verkregen via anderen of
mezelf. Uit het thema dieren vond Ben dit een leuke om toe te voegen aan deze serie.
7. Dieren uit de Pyreneeën. Een dierentuin die Peter Dijkstra en Nel bezochten op vakantie. Peter
heeft hier wat leuke trucs gebruikt in de film. Peter en FinalCutPro, laat hem maar schuiven!
8. Arie gaat op zoek, Piet de Haan. Een animatie door Piet samengesteld om maar aan te geven dat het
uitzoeken van filmpjes geen kattepies is. Dit laatste woord “kattepies” is de koppeling om het filmpje
toe te voegen aan het thema dieren. Je ziet wat onze hobby in Coronatijd kan veroorzaken.
9. De maaltijd, weer van Piet een heuse animatie waarvan we er wel meer gaan zien. Ook hier heeft
Piet weer een kans gezien om binnen het thema te komen. Geslaagd is de koppeling van de Maaltijd en
wat eet je….? Juist, het past in het thema.
Thema: ‘Beestenboel’…..(Niek)
Ben heeft voor de 26ste weer een mooi programma bij elkaar geharkt met het idee: wie houdt er nu niet
van dieren? En dat leverde een gevarieerd geheel op.
Over ‘‘De honden’ van Bram heb ik het de vorige keer al gehad. Nu kwam ook de oude bekende ‘Het
beest’ aan de orde, vol gezichten uit een vorig leven. Een soort AHA-Erlebnis. Een typische Bramfilm met een glansrol voor dokter Co. Zo’n witte jas stond hem toch wel goed, in welke rol dan ook.
‘Bommel’ gaat over een poesje dat op kleur is uitgezocht bij het interieur van Arie en Cora. Het is
vermakelijk om dat beest bezig te zien met niets en het is verbazingwekkend hoe Arie in al die
bewegingen de continuïteit bewaard heeft. Afgezien van 2 niet toegepaste kleur- correcties (toen was
poes opeens bruin) een schitterend filmpje; vooral als je
van katten houdt.
Dat er zo’n verhaal achter de kamelenlikeur school had
ik niet kunnen bevroeden. De film ‘Camelus
Bacterianus’ was destijds dan ook een ‘eye opener’
voor mij. Een mooi gecomponeerde film met fraaie
beelden en een commercieel staartje. Maar dat vindt de
kamelenboer vast niet erg.
‘Dieren
uit de Pyreneeën’ begint met een handig kaartje voor
die mensen die zeggen: “Als we weer mogen gaan we
daar ook naar toe!”. Alles wordt keurig met cirkeltjes
aange- geven. Want dat kan Peter allemaal op zijn
Apple. Mooie plaatjes van boven, vanuit ooghoogte en…
Peter had ook zijn zwembroek bij zich.

Het programma besluit met 2 tekenfilmpjes van Piet
waarvoor er 1 speciaal was aangepast voor deze barre tijden:
‘Arie gaat op zoek’. Op zoek, denk ik, naar zijn charme van
toen hij nog jong en mooi was, Cora al van hem hield en de
kapper nog aan hem verdiende. Mooi gemaakt op een manier
die nog geen ander clublid Piet heeft kunnen evenaren.
Als uitsmijter kregen we nog ‘De maaltijd’ van Piet
voorgeschoteld waarin hij vertelt wie uiteindelijk dé predator is. Maar als je het niet weet schijnt kat
ook erg lekker te zijn. Alleen hebben we dat verleerd te eten. Misschien hingen ze vorige week wel bij
‘Eten bij de Chinezen’ (Bram). En dan is de cirkel rond.
Beestenboel…..(RobdW)
Dat het een beestenboel is, blijkt wel uit de selectie. Maar het is niet
alleen bij de dieren. Ook de mensen kunnen er wat van. Dat blijkt wel
uit de film ‘Lik op stuk’ van onze oud Toverlinter Wim Peppelman.
Zijn kleindochter is zo jaloers dat zij de hond toch wel een beetje
plaagt. Maar ja wie kaatst moet de bal verwachten. Een goed gefilmd
verhaal waarbij de clou toch wel verrassend is.
Ik hou niet van katten, zeker niet als ze buiten struinen, je tuin
bevuilen met hun poep en ook nog eens trachten de vissen op te eten,
als ze de kans krijgen. Maar in het filmpje ‘Bommel’ ziet het er leuk uit. Zou Cora de kat binnen
houden. De film zit in ieder geval goed in elkaar en plezierig om naar te kijken is.
De kamelen melk moet wel erg goed smaken volgens de eigenaar. Een goede promotiefilm, waarbij
de kanttekening moet worden geplaatst of gasten van de boerderij de hele film af kijken.
Peter heeft van een dierentuin weer eens iets speciaals gemaakt. Wie zou nou zo iets verfilmen, nou
we zien het. Een goed overzicht van de route. Zouden de eigenaren van dit dierenpark al in de Corona
hebben voorzien met in 1 richting uit lopen.
Ja en dan Bram en Piet. Twee unieke Toverlinters. Maak maar eens
animaties. Piet flikt het telkens weer. Grappig zoals hij Arie en Corona
aan elkaar plakt. Doe het maar.
En dan Bram, hij laat zich in het vuur van zijn
verhaal bijna uit de kleren filmen.
Co van Wingerden draait deze beestenbende
de nek om.
Zo zie je maar eens het kan niet op.
Bedankt Ben en Arie.
LIK OP STUK…..(PietdH)
Mijn favoriete filmpje in de continuing story van Ben en Arie
op 26 mei is LIK OP STUK.
De interactie tussen het meisje Eline en de hond is mooi in
beeld gebracht.
In 1997 was Wim Peppelman nog een actief lid van Toverlint
waar ik veel mee optrok. Menig uurtje brachten we door op zijn
zonderkamer achter de Casablanca.
Dat filmen bedrog is weet menig cineast.
De opnamen van de hond staan in werkelijkheid los van de
andere opnamen in deze video.

Diny Peppelman fungeerde in die tijd als oppasmoeder
waarvan Wim een aantal filmbeelden had opgenomen.
Toen hij die beelden aan
het monteren was
ontstond het idee om er
een verhaaltje aan ten
grondslag te leggen. We
maakten aanvullende
opnamen van de hond in
z’n mand en zijn run naar
de kinderstoel en van Diny die Eline terecht wijst en
voorbereidingen treft voor het avondeten. De hondenbrokken
werden even vervangen door stukjes speculaas die Eline zonder probleem wel mocht opeten.
Zo ontstond een 60 seconden film die in dat jaar de Nationale 1 minuut wedstrijd heeft gewonnen. En
zoals de meeste Toverlinters wel weten was dat niet de enige keer. Het doet me ook weer terugdenken
aan de Cinewiets festivals die jaarlijks door de filmclub in Haarlem werden georganiseerd. Ook daar
waren we meerdere keren de winnaar.
Ik heb weer van deze “Toverlint gaat digitaal” genoten. Met dank aan Ben en Arie.
Reactie persoonlijk……(email)
- Hoi Arie en Ben. Hopelijk gaat alles naar wens. Ik heb weer zitten genieten van jullie films.
We moeten eigenlijk niet zeuren, hoe de kwaliteit en hoe het gemonteerd is.
We mogen ons gelukkig prijzen dat wij nu de mogelijkheid hebben om in deze tijd te leven,
qua montage en de apparatuur waarover we nu kunnen beschikken en alles wat er om heen ligt.
Ik vind het ook fijn om zo toch nog een beetje betrokken te zijn bij de filmclub. Als je helemaal niets
hoort van elkaar dan verslonst het zo.
Als we weer bij elkaar mogen komen dan moet je jezelf ertoe zetten om weer te gaan. Heb je het ritme
weer te pakken dan gaat het meestal weer vanzelf. Alvast bedankt.
Groetjes, Nelleke

1 juni mogen we weer ??
Een eerste stap om clubavonden weer mogelijk te maken?
Ook restaurants, cafés, theaters, concertzalen, musea, monumenten en bioscopen
kunnen hun deuren weer openen. Dat is alleen op reservering en als mensen op
anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Voor de horeca, theaters, bioscopen
en concertzalen geldt dat maximaal dertig mensen worden toegelaten.
Maar hoe vertalen we de spelregels van de
overheid nu naar onze situatie?
1,5 meter afstand houden in ons studio café lijkt me een niet
werkbare maatregel. 20 stoelen op onderlinge afstand in de studio
is misschien nog wel te doen maar de clubleden één voor één
binnenlaten om daarna een plaatsje te geven in de studio wordt wel
erg moeilijk. Ik zie op dinsdag avond al een rij Toverlinters van
vele meters in de Lange Groenendaal. Het voelt niet lekker.

Een gastspreker of andere filmclub uitnodigen
even niet te doen.
Ook de doe avonden worden een zoekplaatje. Ik
had me al verheugd op de avond van Niek over
licht en belichting. Helaas afgeblazen.
Wat ons rest is het bekijken van videofilms maar
dan niet in de studio maar thuis via “Toverlint
gaat digitaal”.

Direct commentaar geven of vragen stellen wordt
dan een vaste rubriek in Toverslag. Het belangrijkste
is toch je contact met de clubleden, even een
gesprekje aanknopen, en schouderklopje geven, een
complimentje maken, een drankje nuttigen, een
handje nootjes, effe knuffelen of keuvelen, dat
missen we het meest.
Conclusie: nog maar even uitstellen om naar de clubavonden te komen. Hoelang nog?
De tijd zal het leren…..
Piet dH.

Bericht van de programmacommissie
De programmacommissie heeft naar aanleiding van de enquête* over het wel of niet hebben van een
programma in de zomerperiode, besloten om aan de zomerstop vast te houden, zoals die vóór de
corona-crisis al was vastgesteld.
Ben en Arie willen en zullen wel doorgaan met de invulling van de virtuele dinsdagavonden en deze
misschien nog aanvullen met andere activiteiten. Wij waarderen dit zeer.
We hebben met hen afgesproken, dat ze de communicatie hierover verder zelf ter hand nemen.
We spreken hier ook nogmaals grote waardering uit voor wat Ben en Arie de afgelopen periode,
tijdens de corona-crisis, gedaan hebben voor de club om het saamhorigheidsgevoel in stand te houden,
waar zoveel behoefte aan was bij diverse leden, zoals ook blijkt uit de enquête*.
Ik wens jullie veel kijkplezier en een mooie zomer toe, waarbij we hopelijk allemaal gezond blijven.
Harry, namens de leden van de programmacommissie,
* email 24 mei: Uitslagen enquête over virtuele dinsdagavonden Toverlint tijdens Coronacrisis 2020.

Van het bestuur …..
Beste Toverlinters
Het Covid 19 virus heeft ons leven beheerst de laatste maanden. Ook is het Toverlint clubleven danig
in de war geschopt. De clubbijeenkomsten om samen met film bezig te zijn, zijn het hart van onze
clubbeleving. Het deelnemen aan filmactiviteiten en alleen of in groepen aan filmprojecten te werken
is het andere belangrijke deel van ons clubbestaan. De mogelijkheden zijn in deze crisistijd heel
beperkt, dit is niet goed voor de club en er is niet heel veel dat we eraan kunnen doen.

De alternatieve clubavond via het digitaal distribueren van films en digitaal uitwisselen van
commentaar is het beste wat we tot nu toe hebben bedacht. Het vraagt veel tijd en inspanning van Ben
en Arie, zij zijn hier ook spontaan mee begonnen en verdienen de hoogste waardering. Ook de
programmacommissie heeft tijd besteed aan het verzamelen en distribueren van commentaar op de
aangeboden films. Toch blijkt uit de enquête van de programmacommissie dat niet meer dan de helft
van de leden gebruik maakt van dit aanbod. Blijkbaar zijn er redenen voor de niet kijkende groep om
niet te kijken naar het gebodene en niet deel te nemen aan de digitale discussie. Ik zou iedereen toch
willen oproepen om meer gebruik te maken van de geboden mogelijkheden. Op het moment hebben
we geen betere clubavond dan deze.
Het doen van dingen met film is nog wel mogelijk. Zij het ook hier met de nodige beperkingen. Ik heb
twee keer met het Nova 72 uur project meegedaan en dat heeft een paar leuke filmdagen opgeleverd
voor mij maar ook voor andere Toverlinters die hebben meegedaan. Het resultaat zal op de
eerstkomende Laat maar Zien worden getoond. Er zijn in de enquête ook andere ideeën geopperd voor
“Filming apart together”, sommige kunnen wellicht in uitvoering worden genomen.
Het gemis van de clubavonden is dus groot en het bestuur is dan ook van mening dat we zo snel als
praktisch mogelijk is de clubavond weer in ere moeten herstellen. De verwachtingen van veel mensen
variëren van somber, somberder, somberst maar het bestuur wil toch voorbereidingen treffen om in
september weer te beginnen met clubavonden.
We beginnen het nieuwe seizoen met de traditionele BBQ bij Elvira in de tuin op 25 augustus.
Vanaf 1 september willen we weer starten met de clubavonden. Daarna willen we zo snel mogelijk de
jaarvergadering houden, die we in maart jl. hebben moeten overslaan.
Dit natuurlijk onder het voorbehoud dat de Corona situatie dit toestaat. Dat zal ongetwijfeld met de
nodige maatregelen en beperkingen gepaard moeten gaan om aan de eisen van de anderhalve meter
samenleving te kunnen voldoen. Hoe precies gaan we in de komende zomermaanden nog uitzoeken**.
We houden de vinger aan de pols, we berichten jullie mochten er ontwikkelingen zijn waardoor dit
voornemen niet kan doorgaan.
Ook over nieuwe spelregels waaraan we ons zullen moeten houden** zullen we vóór september
communiceren.
Wij wensen iedereen een fijne zomer en blijf gezond,
Namens het bestuur,
Drees Brunt.
** Over ‘Toekomst van Toverlint’ heeft het Bestuur inmiddels schriftelijk concepten, ideeën, voorstellen, suggesties en/of
aanbevelingen ontvangen van Piet de Haan en Ben Roete.
Ideeën, suggesties en/of aanbevelingen van andere Toverlinters zijn ook zeer welkom. Svp. uiterlijk 1 augustus schriftelijk sturen naar
het secretariaat.

Epiloog van Arie Heerkens
Inmiddels is het eind mei. Ik ga deze Toverslag afsluiten en geef hem weer terug aan hoofdredacteur
Rob dW. Het lijkt wel een afscheid. Op deze plaats zat je toch wel in het midden van de leden ook al
was het virtueel. Rob zal het vast wel goed doen, met zoveel ervaring kan het niet missen. Succes Rob.
Nog wat over onze virtuele wereld en zoals Ben het noemt “Lets Go HD” (LGHD) in ons
ToverlintThuisTheater (TTT).
De programmacommissie houdt per 1 juni een zomerstop. Maar Ben en ik gaan voorlopig door op de
ingezette weg. Ben heeft nog wat mooie thema’s in gedachte en we hebben nog een paar open plekken.
Afhankelijk van de response zal het LGHD cq. virtuele (film)clubavonden zullen weer wekelijks films
worden aangeboden. Als blijkt dat er erg veel mensen weg zijn (weinig respons), zullen we misschien
een keertje overslaan.
Op 4 augustus is er de volgende virtuele “Laat maar zien”. De eerste film die we al hebben is van
Peter. Hij laat de wereld van vandaag uitstekend zien. We hopen op vele meerdere films. Ditmaal
kunnen teksten en opmerkingen naar mij (Arie) worden toegezonden zodat iedereen weet wat iedereen
er van vindt. Toch belangrijk.
Wat we ook willen doen is een “verzoekprogramma” voor het TTT. Welke film(s) wil je graag nog
eens zien op een virtuele dinsdagavond. Geef dat op aan Ben Roete, via
“degroetevanroete@hotmail.com".
Ben is onze filmarchiefbeheerder en hij zoekt dan de film van jouw wens op en de film wordt met een
link toegestuurd voor een dinsdag.
Het is vooral belangrijk dat we zaken samen blijven doen!
Uit de recente 4 Toverslagen van april en mei 2020 blijkt dat heel aardig te gaan.
Hartelijke groeten van Arie.

Zomervakantie 2020
En dan is de vakantie weer aangebroken.
Gaan we in deze coronacrisis nog weg of blijven we thuis. Gaan we naar het buitenland of blijven we
in Nederland, een beetje barbecueën, lekker lezen, filmen en monteren, maar ook genieten van alle
filmpjes die in de vakantie periode nog zullen komen om ons te amuseren en binding te houden met
Toverlint.
In ieder geval wenst de redactie van Toverslag jullie allemaal een prettige zomertijd.
Tot ziens op 25 augustus op de BBQ in Reeuwijk. En hopelijk in september weer fijne en leerzame
clubavonden.
Elvira en Rob

