
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Wegens het verschijnen van zijn boek The Satanic Verses wordt Salman Rushdie in 1989 vogel-
vrij verklaard door de Iraanse moslimgeestelijke Khomeini.  
 
Kees Tervoort en Thijs Teeling zijn grote voorvechters van de vrijheid van meningsuiting en vat-
ten in 1992 het plan op een speelfilm te gaan maken die dit thema als uitgangspunt heeft.                 
 
Ze willen een geheel eigen vorm geven aan hun film.  
Zo zal het verhaal door een monoloog interieur in dichtvorm worden verteld door een dichter die 
op alle mogelijke manieren wordt belemmerd in zijn werk. 
 
Cees van der Veer wordt gevraagd de belichting te verzorgen en Piet van Eerden zal, i.v.m. een 
nogal gecompliceerde geluidsopname, een dasspeldmicrofoon en perforecorder  via zijn werk 
regelen.  
De locaties zullen een toegevoegde waarde aan het geheel moeten geven. Een van die locaties 
is een riviertje vlakbij het Belgische stadje Oudenaarde. 
 
Op een doordeweekse dag trekt de hele crew en de dichter richting België. Om 10.30 uur wordt 
de prachtige locatie bereikt, een kalm stromend riviertje. 
Het is mooi weer en regisseur Kees geeft instructies aan de dichter die in het ongeveer 40 centi-
meter diepe riviertje zijn gedicht zal opzeggen. 
Cameraman Thijs heeft een mooi standpunt ingenomen en is er helemaal klaar voor. 
 
En terwijl er nog wat aan het geluid gesleuteld wordt, gebeurt het …… de rivier loopt leeg! 
 
Binnen de kortst mogelijke tijd staat het water nog maar 10 centimeter hoog en de rotsachtige 
bodem is al zichtbaar. 
Eerst wordt nog aan iets tijdelijks gedacht, maar na een half uurtje is ook de laatste druppel water 
verdwenen. 
  
Er wordt besloten een diepgaand onderzoek in te stellen. Wat is het geval? 
 
Een paar honderd meter stroomopwaarts blijkt een restaurant te zijn. De eigenaar sluit te pas, en 
nu wel heel erg te onpas, een sluisdeurtje om het meertje voor zijn restaurant vol te laten lopen 
opdat zijn gasten, bij mooi weer, een tafeltje kunnen krijgen aan het water! 
 
De filmploeg keert onverrichter zaken terug naar Nederland, nog steeds stomverbaasd. Zoiets 
kan alleen in België gebeuren! 
 
“Insj Allah is later opgenomen in ons eigen landje en behaalde vele prijzen: 
 
zilveren medailles in de Provinciale- en Nationale Wedstrijd, de 1e prijs in de categorie Speelfilms van het 
Benelux Filmfestival in Oostende en de film werd in 1994 namens ons land afgevaardigd naar het UNICA-
wereldfilmfestival in Tsjechië. 
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