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Aan het begin van een decennium lijkt 
het einde nog zo ver weg, maar aan het 
einde van een decennium lijkt het begin 
als de dag van gisteren. 
 
Het is alweer 10 jaar geleden dat ik Jan 
de Goede, die huis en haard verliet voor 
een andere hobby, opvolgde als voorzit-
ter van Videofilmers Velsen. 
Dat betekent niet alleen 10 jaar een 
eigen column in de Beeldspraak maar 
ook 11 keer de ”Nieuwjaarsklets van 
Swets”. De eerste klets werd namelijk 
uitgesproken op de dag van mijn benoe-
ming tot voorzitter. Vandaar 11 kletsen 
bij 10 jaar voorzitterschap. 
 
Ik ben eens in de archieven gedoken en 
kwam verrassende zaken tegen. 
Zoals de klets van 2001 in alfabetische 
volgorde. In 2002 met stichtelijke woor-
den als ”Je thuis voelen op de filmclub”. 
De klets van 2004 met het thema: ”Waar 
een wil is, is een film”. 
Zelf bemerk ik bij het nog eens doorle-
zen van de kletsen dat de kwaliteit zeer 
wisselend is. Ik krijg zelfs de indruk dat 
de huidige kletsen de eerste jaren zelfs 
niet meer overstijgen. 
 
Van de voorgaande 51 columns (de 
eerste was tijdens mijn periode van 
voorzitter ad interim) kreeg ik nogal 
eens de opmerking dat mijn schrijverij 
zo moeilijk leesbaar is. Dat klopt.  
De reden daartoe is gelegen in het feit 
dat u de columns dan minstens 2 keer 
dient te lezen om alles te begrijpen. Tel 
daarbij nog eens op het fenomeen 
”tussen de regels doorlezen” en ik be-
zorg u tot 4 keer zoveel ‟leesplezier‟ 
voor dezelfde prijs. 
 
Ik heb mij beperkt tot één kolom van 
mijn column om het verleden even op-
nieuw te laten beleven. 

In de tweede kolom van deze zelfde 
column is het tijd voor het heden. 
 
Mede namens het bestuur wens ik alle 
clubleden, donateurs en overige lezers 
van Beeldspraak een gezond en goed 
filmjaar toe.  
 
De eerste clubavond van 2011 hebben 
we inmiddels achter ons gelaten en op 
de dag van uitgifte van uw lijfblad gaan 
we met alle leden vergaderen. 
Bij zo‟n ledenvergadering weet je het 
maar nooit. Zowel de programmacom-
missie (Piet en Kees) als de opbouw-
ploeg rekenen er altijd op dat er na de 
vergadering nog voldoende tijd is om 
een film op het doek te vertonen.  
Echter, op de ledenvergadering hebben 
de leden het voor het zeggen en dan 
kan een vergadering weleens uitlopen. 
We zullen het beleven zoals het zal 
gaan. 
 
Tot en met 2002 was de eerste club-
avond ingeruimd voor de ledenvergade-
ring. De jaren daarna werd het steeds 
eind januari of zelfs februari voordat de 
leden in vergadering bijeen kwamen. 
In 2009 werd de traditie, dat de eerste 
clubavond ook meteen de ledenverga-
dering het programma vulde, weer in 
ere hersteld. 
Het werd een eenmalige traditie want de 
weergoden beslisten dat de leden IJmui-
den niet konden bereiken door zware 
sneeuwval. Voor de vergadering van 
2011 was de afwezigheid van een zeer 
prominent lid de aanleiding voor het 
verschuiven van de ledenvergadering. 
 
Zet 5 januari 2012 maar vast in uw 
agenda: algemene ledenvergadering! 
 
Tot de volgende keer, 
uw voorzitter. 
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Op deze avond moet het duidelijk worden of alle eenminuutfilms gereed zijn. De 
lampionnen van Sint Maarten waren gedoofd toen Gerard de avond opende. De 
opkomst was goed en de eieren van Anne moesten nog even tot de pauze 
wachten. Gerard memoreert dat Piet Huiboom zijn 45-jarig jubileum heeft ge-
vierd en dat de club daarbij acte de présence heeft gegeven. Piet trakteert van-
avond op een consumptie. De laatste ontwikkelingen rond operatie en herstel-
proces van Tub werden gemeld. Ondanks zijn optimistische en energieke instel-
ling heeft Tub slechte momenten moeten doormaken. 
. 
Tijdens het Nationale filmfestival is weer een groot aantal hoogwaardige films 
getoond. Een aantal clubleden was daarbij aanwezig en heeft met volle teugen 
hiervan genoten. Tijdens het filmfestival werd het getuigschrift voor geaccor-
deerd NOVA-jurylid aan Niek Mannes uitgereikt 
 
Dan worden de eenminuutfilms getoond en door de aanwezigen van commen-
taar voorzien.  

 “Vooruitgang” (Andere tijden) van Piet N, Bert, Gerard S en Tino. 

Op een verrassende manier wordt de generatiekloof tussen opa en het kleinkind 
duidelijk. Er zijn enkele detailopmerkingen maar de film als zodanig blijft keurig 
overeind. 
 

 “De egoïst” (Jaloezie) van Cor, Margreet, Bart en Kees. 

Margreet zet op een prachtige manier een verzuurde echtgenote neer. Vol van 
jaloezie wordt gewezen op de wijze waarop een jong stelletje zich in de nabijge-
legen molen verschanst. De echtgenoot is het zat en roept een raketaanval op 
zijn vrouw af. De explosie davert nog enige tijd na en er wordt nog een opmer-
king gemaakt over de close up van een mond. 
 

 
 

 “Taxi” (Misverstand) van Evert, 

Herman, Gerard H en Niek. 
Ook in deze film is er een leuke rol 
voor Gerard weggelegd. Maar laten 
we ook José niet vergeten. Als een 
komeet schiet zijn ster omhoog. Beide 
acteurs laten zien dat ze tot 5 kunnen 
tellen! Nog even wat bijstellen aan het 
geluid en mogelijk het uittellen dyna-
mischer maken met een tegenshot. 

  

Verslag: “Zijn we klaar voor het NH’63 opdrachtfestival?” 
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  “De foto” (Liefde is...) van Piet vE, Marijke, Ruud, Bouke en Peter. 

Deze strandscène hadden we al enkele keren voorbij zien komen, maar blijft 
altijd weer leuk om te zien. Enige opwinding ontstond over de verschillende stijl 
van titel en aftiteling. Dat is slechts een puntje op de i. 
 

 “Tijdnood” (Anno nu) van Fred, Tub en José. 
Met afstand de snelste productie en in 1 keer goed. Mooi werk van leden die op 
elkaar ingespeeld zijn, ook achter het bord. 
 
Na de pauze werd de film "De col-
lectant" getoond van Jef Caelen 
welke goud behaalde op het  
NOVA Film Festival.  
 
Ze kunnen het wel in het zuiden 
van het land! De verhaalstructuur 
wordt versterkt door de gebruikte 
symbolen en metaforen. Dat werd 
door de meesten van ons wel ont-
dekt. Toch werd in de nabespre-
king een duidelijk verschil van be-
leving merkbaar.  
 
Het concept van Jef en zijn echtgenote hebben we eerder gezien waardoor her-
kenning optreedt en de noodzaak ontstaat om boven de vorige film uit te stijgen. 
Dit kon niet echt worden vastgesteld, maar deze film blijft het kijken zeker waard. 
Persoonlijk kijk ik uit naar het draaien van de film "Grashoek is weg", ook van Jef 
Caelen cum suis. 
 
Niek Mannes 
Foto‟s: Piet van Eerden 
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Verslag: “In de hoofdrol” 

 
Donderdagavond 25 november 
2010 was het dan weer zover, de 
zoveelste aflevering van in de 
hoofdrol, althans dat dacht ik. 

 
We hadden toch al een paar weken 
eerder Daniël De Vos en Jeannette 
Mortier uit Oostende in de hoofdrol 
gehad? 
 

Vladimir Murtin kwam samen met 
zijn vrouw Ria, op bezoek met 
“Beeldende films” naar IJmuiden.  
 

Nou, voor mij speelde hij met zijn 
prachtige films wederom een hoofd-
rol, al mocht het programma dan  

 
anders heten. 
 
De spits werd afgebeten met de 
making of “Picasso”, waarbij het 
opvallend was met welke professio-
nele apparatuur deze groep werkt. 
Een steadycam en een prachtige 
kraan, die zorgden naast de creatie-
ve kant van de beelden, nog voor 
een extra dimensie. 
 

Vladimir laat zich vaak leiden door 
de uitspraken van Robert Bresson, 
Notes on the cinematographer. Zo-
als bv. „Al die films die opgelapt zijn 
met muziek. Zij voorkomen dat wij 
zouden zien dat er niets in de beel-
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den zit.‟ 
 
Daarna een film, nog opgenomen 
op super 8, die door een professio-
nal overgezet is naar video. 
“Cheese Roll”, een sinds de middel-
eeuwen wederkerend feest wat al-
leen door Engelsen kan worden uit-
gevonden. 
Vanaf een steile grashelling kazen 
van twintig kilo laten rollen, waarbij 
de deelnemers liefst net zo hard van 
deze helling rollen als de kazen om 
als eerste zo‟n kaas te “vangen”. 
Waarbij natuurlijk voorop gesteld 
moet worden dat de mens nu een-
maal niet rond gebouwd is en de 
kaas juist wel. 
Het ziekenhuis had er dik werk aan. 
 

Net wat ik zeg, dat kan alleen maar 
in Engeland worden uitgevonden, 
want anders hadden ze dit allang 
gedaan met Alkmaarse kazen op 
het speelduin in Schoorl. 
 

De volgende film, origineel op 16 
mm, gaf het beeld van de veiling 
van een Monet en toonde hoe deze 
film in het verre verleden door de 
schilder gemaakt zou zijn, waarbij 
de zwarte bediende toch een ver-
rassende voorkeur kreeg boven het 
naaktmodel. 

Dan een videofilm, “De terugkeer”, 
gemaakt in Harlingen waar de ver-
moorde echtgenote in het geitenhok 
begraven was. Bij deze film werd de 
stilte gebracht. 
En werd er ook getoond dat de stilte 
in een film wel eens uit 8 geluidsla-
gen kan bestaan en het dus niet 
echt stil is. 
 

Dan is er de noodzakelijke pauze 
waarin Piet Nijssen trakteert vanwe-
ge zijn verjaardag. 
Dan de documentaire 
„Schwarzenberg‟ waarin de beeld-
spraak helemaal het verhaal vertelt, 
waarin de spanning door het beeld 
van zwoegende, aan touwen trek-
kende mensen en door de blubber 
baggerende mensen opgevoerd 
wordt. Het bleek het totaal leegtrek-
ken van een vijver van een karper-
kwekerij te zijn. De karper blijkt  
daar in de omgeving van Schwar-
zenberg een delicatesse voor bijv. 
het kerstmenu te zijn. 
 

Daarna weer een heel andere film, 
„Exit‟, waarin een man zijn dagelijk-
se sleur van filerijden en saai cijfer-
werk op kantoor probeert te ont-
vluchten als hij naast de snelweg 
door een aantal nimfen uit zijn auto 
wordt gelokt. Toch leek het er op 
dat deze vlucht mislukte.  
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Daarna gingen we naar het circus, 
nee niet dat van Boltini, maar van 
het Japanse restaurant waar de kok 
als een ware jongleur met zijn ge-
reedschappen omging om een 
maaltijd te bereiden. 
 

Vladimir vertelt dat zijn films ook 
ontstaan door twee doden en drie 
geboortes. Zijn film wordt eerst ge-
boren in zijn hoofd, gaat dood op 
papier, herleeft door de echte men-
sen en objecten die hij gebruikt, die 
weer doodgaan op de film, maar 
door het plaatsen in een bepaalde 
volgorde en geprojecteerd op een 
scherm weer herleven als bloemen 
in het water. 
 
Dan als laatste film: „De Verjaardag‟ 
waarin een actrice en vriendin van 
Vladimir een indrukwekkende 
hoofdrol speelt waar ook met zeer 
weinig woorden duidelijk wordt dat 
de vrouw in verwarring is en toch 
nog denkt dat haar man nog leeft. 
 

Jammer vond ik het echter wel dat 
de introductiefilm van de Unica in 

Korea niet meegenomen was, waar 
diverse leden van Velsen aan mee 
deden, waar we opnames maakten 
bij het stationnetje van Beekbergen, 
het Klompenbootjesbedrijf waar Ma-
rijke zowat nog zwemles kreeg en 
niet te vergeten het Medische cen-
trum West, wat als vervanging van 
Schiphol moest dienen.  
En wij maar zeulen de hele dag met  
onze zware koffers in de hitte, want 
heet was het die dag! 

Afijn, weer een avond die echt de 
moeite was om er de gebruikelijke 
110 km voor te rijden. 
 

Natuurlijk waren de hapjes weer 
keurig verzorgd door Anne Stavin-
ga. 
 
Bert Nieboer 
Foto‟s: Piet van Eerden 
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Zesenzeventig 1-minuutfilms in La Brèche  

 

‘Explosief ‘ Anno nu ‘De egoïst‘ Jaloezie „Taxi‟ Misverstand 

 
Net als de overige bestuursleden 
vind ik het fijn u wederom welkom 
te mogen heten op ons opdracht-
festival dat in het teken staat van 
de 1-minuutfilm. 
 
We kunnen dit festival zien als een 
generale repetitie voor volgend jaar 
als onze federatie op zaterdag 14 
mei het NOVA 1-minuut Film Festi-
val mag organiseren.  
Uiteraard rekenen wij op veel deel-
nemers, vooral uit onze eigen pro-
vincie. 
 
Dat waren nog eens “Andere tijden” 
toen wij in  1992, het 60

ste 
levens-

jaar van de NOVA, het eerste Nati-
onale 1-minuut Film Festival moch-
ten organiseren tijdens het Benelux 
Filmfestival in Beverwijk. 
 
Er werden liefst 61 films aangebo-
den!                              
 
We leven echter “Anno nu” en weg 
zijn al die filmprojectoren achter in 
de zaal. Ze hebben plaats moeten 
maken voor een tafel met hypermo-
derne HD-apparatuur die de beel-
den haarscherp projecteert. De 

diehards van toen laten nog wel 
eens een geluid van “Jaloezie” ho-
ren, maar hun “Liefde is …” geble-
ven. 
 
Het zou echter op een 
“Misverstand” berusten als we 
dachten dat zij alleen maar zwel-
gen in nostalgie. Zij zijn er nog 
steeds bij, en niet alleen als pu-
bliek, maar ook met films! 
 
De filmtrein dendert vandaag 76 
keer in 1 minuut voorbij. Veel suc-
ces! 
 
Tot zover de voorzitter in zijn ope-
ningswoordje in het programma-
boekje. 
 
 
De jury, bestaande uit:  
Marianne Narold 
(theaterconsulente en consulente 
beeldend bij De Kunst in Alkmaar), 
Gabriël de Leeuw(freelance came-
raman en geaccordeerd NOVA-
jurylid) en 
Gerard Langeveld (amateurfilmer 
die enkele keren uitkwam voor ons  
land tijdens de  World One Minute 
Movie, had tot taak om in alle vijf 
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aan te wijzen. 
Een niet eenvoudige taak als je 
weet dat hun bedenktijd tussen de 
films door slechts 3 minuten was. 
 
Alle films werden gehonoreerd met 
1, 2, 3 of 4 kruisjes. 
x = aardige film. 
xx = goede film. 
xxx = prima film, genomineerd voor 
een prijs. 
xxxx = uitstekende film, nagenoeg 
zeker van een prijs. 

Tijdens het juryoverleg in de lunch-
pauze en direct na de laatste film 
werden de scores vergeleken en 
kwamen de winnende films 
“bovendrijven”. 
 
De technische dienst had het deze 
keer moeilijk.  
Door de programmering per catego-
rie en het feit dat alle soorten dra-
gers en formaten waren toegestaan, 
ontstonden er af en toe projectie-
problemen en moest ”The voice” 
meer dan eens aan de bezoekers 
uitlegen hoe het zat. 
Dat deed Kees met verve. 
Troubleshooter Bouke loste alle 
problemen op en Cor gooide er een 
aardig muziekje tegenaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het festival waren 125 bezoe-
kers/deelnemers afgekomen, wat 
iedereen tevreden stemde.  

Voorlopig was dit het laatste NH‟63-
festival in Wormerveer. In Heems-
kerk is een nieuw complex ge-
bouwd: De Jansheeren. Daar heeft 
de organisatie 3 festivals in 2011 
geboekt: 23 april het Regiofestival, 
14 mei het NOVA 1-minuut Film 
Festival en 27 november het Op-
drachtfestival “Cultureel Erfgoed”. 
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De uitslag 
 
Andere tijden 
1 “De dagen” , De Ronde Venen 
2 “Overbelicht”, KLM 
3 “Andere tijden”, Saenden 
 
Anno nu 
1 “Anno”, Saenden 
2 “Explosief”, Velsen 
3 “I just call”, Close up 
 
Jaloezie 
1 “De egoïst”, Velsen 
2 “Mijn grote zus”, Zaanstreek– Nrd 
3 “Verrassing”, KLM 
 

 

 
 
Liefde is 
1 “Inburgeren”, De Smalle Band 
2 “Liefde is …”, Schagen 
3 “Hangende liefde”, Noordwijk 
 
Misverstand 
1 “Nu boven nog”, HSL 
2 “Taxi”, Velsen 
3 “ Spoorloos”, Zaanstreek-Noord 
 
 
 
Piet van Eerden 
Foto‟s: Herman Ottink, Peter en Piet  
            van Eerden 

Onder het motto: “Heemskerk gaat uit”, komen de inwoners van Heemskerk met 
verschillende leeftijden en achtergronden aan het woord over het uitgaansleven 
toen en nu. Aan de hand van foto‟s en locaties vertellen zij over hun ervaringen. 
Verschilt het uitgaansleven nu veel van vroeger? 
 
Roland, Ruud en PietvE verlenen aan dit project als cameraman hun medewer-
king. Na twee avonden in buurtcentrum d‟Evelaer in Heemskerk hebben zij zon-
dag 16 januari elk 3 
interviews opgenomen 
in de Jansheeren. 
 
Afgelopen woensdag 
werd hiervan een evalu-
atie gehouden en pre-
senteerde Media Pro-
ductions NurLimonade 
uit Amsterdam hun 
montageplan. 
Op zondag 30 januari 
zal de 30 minuten du-
rende documentaire 
officieel in première 
gaan in de Jansheeren.  

 

Heemskerk gaat uit 
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Gerard meldt veel zieken zodat we 
slechts met z‟n vijftienen zijn. 
Bart wordt morgen geopereerd in 
het MCA, 
 
Tub is er gelukkig weer en hij trak-
teert in de pauze omdat hij jarig is 
geweest!  
 
Anne heeft een mandje eieren mee-
genomen en Kees zal het verslag 
schrijven. 
 
Trots als een voorzitter herinnert de 
voorzitter ons aan de 2 tweede en 1 
eerste prijs tijdens het opdrachtfesti-
val in La Brèche in Wormerveer, 
respectievelijk voor: “Taxi”, 
“Explosief” en “De egoïst”. 
 
 
En, nu komt het: Cor, die de avond 
zou verzorgen, is er niet. Hij is van-
daag jarig!  
Logisch natuurlijk dat je zoiets in 
huiselijke sfeer viert. Helaas is er 
iets mis gegaan in de communica-
tie. 
 
Gerard haalt een paar films uit de 
trukendoos en als eerste wordt de 
reportage van het bezoek aan de 60
-jarige Koninklijk Cine Club Oosten-
de vertoond. Het uitgebreide ver-
slag van Pierre Decru roept aange-
name herinneringen op aan het 
weekend van 19 en 20 september 
2007. 
 
Na een welkom in het Royal Astrid 
Hotel, “het clubhuis” van de KCCO,  

wordt een aantal films gedraaid en 
becommentarieerd, genieten we 
van een meer dan voortreffelijk di-
ner en bezoeken we de volgende 
dag het museumschip “Amanda”, 
de laatste IJslandvaarder en een 
Belgische opleidingsschip. We be-
sluiten ons bezoek met een lunch. 
 
Een fantastische organisatie door 
onze Belgische filmvrienden! 
 
Gerard oppert dat het tijd wordt dat 
wij onze Belgische vrienden weer 
uitnodigen om naar Velsen te ko-
men. 
 
Dan is er de pauze waarin we ge-
nieten van een verjaardagsdrankje 
van Tub en een pittig eitje van An-
ne. 
 
De volgende film had “Nat” moeten 
zijn, maar de geluidssporen laten 
het afweten. 
 
Dan gaan we naar “Inburgering” 
kijken die gemaakt is door een 
werkgroepje op het thema:  

 

Verslag 9 december : “Improviseren” 
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 “Communicatiestoornis” (toepas-
selijk op deze avond). Heel leuk 
spel van Turkse kindertjes die de 
verkregen taalles letterlijk toepas-
sen! 
 
Niemand weet wie het volgende en 
laatste filmpje: “Het schilderij‟ heeft 
gemaakt. Totdat de eerste beelden 
verschijnen en Evert overeind 
springt. „Die is van mij!‟ 
Evert trakteert zijn kleinkinderen 
regelmatig op een eigengemaakt, 
humoristische filmpje. 
 
Deze keer was het Franse huis van 
een kind van Evert, de bron van 
inspiratie om een animatiefilm te 
maken. Vreemd fladderende vogels, 
een spelend kind op de voorgrond 
en een uit het niets binnenrijdende 

broodkar vormden de puzzelstukjes.  
Al lachend legde Evert uit wat een 
en ander betekende en gemaakt 
was. De kleinkinderen vonden opa 
weer een geweldige filmer!! 
 
Gerard herinnerde iedereen nog 
even aan het festival De Ronde Ve-
nen open in Vinkeveen. Zondag 12 
december. Aanvang 10.00 uur. 
 
Tenslotte riep hij alle leden en do-
nateurs met partners uit om naar de 
slotavond op 23 december te ko-
men. Er is een leuk programma op-
gesteld. Aanvang 20.00 uur. 
 
Het was een geïmproviseerde, maar 
zéér geanimeerde avond. 
 
Kees Kuiter 

Met behulp van het tooltje DVD MP3 Ripper kun je het geluid van beeld-dvd’s 
en gedownloade films rippen. Handig als je bijvoorbeeld een bepaalde concert-
registratie ook graag zonder beeld wilt kunnen beluisteren via een mp3- of een 
cd-speler. Met DVD MP3 Ripper kan overigens niet alleen het geluid van dvd’s 
worden geript, maar ook van vcd/svcd‟s en van mpeg-films. Je kunt daarbij een 
begin en een eindpunt markeren en dus geselecteerde stukken rippen en daar-
door dus ook ongewenste stukken overslaan. Dit programma is uitsluitend voor 
Windows-gebruikers. 
Meer info en het downloaden van dit programma vind je op:  
http://www.dvd-mp3.org/downloads.html.nl 
 
PORTEMONNEE ALS HARDE SCHIJF? 
(Een harde schijf die je in je portemonnee kunt stoppen is al bijzonder, maar 
helemaal speciaal is het als portemonnee en harde schijf één geheel vormen. 
Fabrikant Verbatim komt met zo’n wondertje. De Leather Wallet Drive is een 
harde schijf die ook als portemonnee dienst kan doen – of een portemonnee die 
tegelijkertijd een harde schijf is, het is maar van welke kant je het bekijkt. De 
Leather Wallet Drive is beschikbaar in twee kleuren, zwart en bruin, en in twee 
capaciteiten, 320 GB en 500 GB (bruto). Het zijn dus serieuze USB-schijven, 
ideaal voor wie al zijn data graag bij zich draagt. De prijzen en de releasedatum 
zijn door Verbatim nog niet bekend gemaakt. 

Roland Turba 

Geluid van Dvd's rippen + Portemonnee als harde schijf? 

http://www.dvd-mp3.org/downloads.html.nl
http://www.ohgizmo.com/2010/08/09/verbatims-leather-wallet-drive/
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Onder de bezielende regie van de 
onverwoestbare Willie van Hemert, 
zijn we door omstandigheden wat 
op het tijdschema achtergeraakt.  
„Welke omstandigheden?‟, vraagt u. 
 
Het is vijf uur in de middag als we in 
het open decor een brandend 
haardvuur nodig hebben. 
Open decor wil zeggen dat de 
camera‟s een vrijwel open schoots-
veld hebben op de scène. 
 
Maar helaas, het open haardvuur 
wil niet branden, de ijzeren hout-
blokken willen geen vlamvatten.  
„Waarom niet?‟, zult u denken. 
„IJzeren haardblokken?‟ 
Zeker, we zullen ze doen ontbran-
den met vuurwater.  
„Hemeltjelief‟, hoe dan wel? 
 
Twee geüniformeerde lieden, des-
kundologen van de afdeling Brand- 
preventie, houden zich bezig 
(achter het decor) met de slangaan-
sluiting van de druppelautomaat 
met o.a. kerosine! 
 
Deze klojo‟s, niets begrijpend van 
operationele tv werkzaamheden, 
zijn in de weer met nippeltjes 
en slangetjes, maar geen resultaat. 
Ergo, geen open haardvuur! 
 
Er is sterke aandrang vanuit  de 

regie (lees Willie van Hemert) om 
tot resultaten te komen ! 
 
Het geklooi blijft voortgaan. 
Onze toneelmeester Wim Kampman 
besluit een trechter te vullen met dit 
vuurwater, aan de onderkant afge-
sloten door zijn duim!  
Hoe kan iets mis gaan! 
 
Paul Cammermans, hoofdrolspeler, 
heeft Wim moeten blussen op zijn 
vlucht door de branddeuren van de 
studio, omhuld met een brandde-
ken, altijd aanwezig voor calamitei-
ten. 
De volle trechter was uit Wim zijn 
hand gevlogen op het moment dat 
hij de eerste “druppels” wilde laten 
lopen, waardoor een enorme vuur-
zuil ontstond. Hij had een deel over 
zich heen gekregen! 
 
Dat was niet mis. 
Vuurwater bestond zo ongeveer uit 
kerosine, alcohol en aceton. Het 
levert een prachtig blauw oplichtend 
vuur, zonder rookverschijnselen.  
Rook kun je ook niet hebben in een 
studio!  
 
Onderwijl stond het gehele decor in 
brand. De brandweerlieden pro-
beerden met poederblussers 
de snel escalerende brand te blus-
sen, hetgeen ook redelijk lukte. 
Wel zat daarna alles onder de 
witte poeder, de gehele set leek 
voor verder gebruik onbruikbaar. 
 
Ondertussen was natuurlijk de Bus-

 

Anekdote: “Getuigen gezocht” 

Wederom studio Vitus in Bussum, 
bezig als wij zijn, drama:  

De Woeste Hoogte! 
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sumse Brandweer gebeld. 
Die kwam meer dan tien minuten 
nadat de brand al was geblust. 
De gehele speelvloer stond nu ook vol 
met alle soorten medewerkers en niet 
medewerkers.  
 
Plotseling  week iedereen uiteen voor 
de entree van een bijzondere, geünifor-
meerde persoon in de figuur van de 
hoogste Brandweercommandant van 
Bussum,  uitgedost als een Operette- 
Generaal, zo weggelopen uit het thea-
ter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De man ging in het midden van de 
speelvloer staan, keek hautain om zich 
heen en sprak de historische woorden: 
„WAREN HIER OOK GETUIGEN BIJ?’ 
Hoongelach viel hem ten deel, besef-
fend dat hij een heel erg stomme vraag 
had gesteld. 
 
Nadat iedereen was uitgelachen, heb-
ben we de boel wat opgeruimd en eens 
gevraagd hoe het met onze goedwillen-
de toneelmeester Wim was afgelopen. 
Hij was naar het Rode Kruis Ziekenhuis 
in Beverwijk afgevoerd en maakte het 
redelijk wel, 
 
HermanO. 
 
 
 
 

  

Leerzame workshops/cursussen door Steven Geldof 

Van Steven Geldof ontvingen wij een brochure waarin hij 
meldt dat hij een aantal workshops en cursussen gaat houden 
voor amateurfilmers. Prijs € 10,00 p.p. 
Maximaal aantal deelnemers 15. Vol=vol! 
De workshops en cursussen worden gegeven in zijn eigen 
studio in Zaandam. 
 
 
Data: 
 

Donderdag 3 februari : workshop regie 
Donderdag 10 februari : workshop montage 
Zaterdag 9 april  : cursus speelfilm maken (aanvang 10.00 uur) 
Woensdag 11 mei  : cursus videofilmen voor beginners 
 
De redactie beveelt deze activiteiten van harte aan. 
Voor info: www.123cameraworkshop.nl 
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De slotavond van het seizoen stond voor het grootste deel in het teken van  
Gerard Hofman die te kennen had gegeven per 1 januari 2011 zijn lidmaatschap   
om te zetten in een donateurschap.  
De reden hiervan was dat hij helaas, auditief 
gezien, al geruime tijd de clubavonden niet meer 
beleefde als voorheen. 
 
Bijgaande 2 foto‟s geven zijn veelzijdigheid als 
acteur aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als herinnering werd hem o.a. een DVD met fragmenten uit zijn “Carrière” aan-
geboden met daarop onderstaande tekst: 

In 1978 werd Gerard lid van wat toen nog Smalfilmclub Velsen heette. 
Nu, 33 jaar verder, vindt Gerard dat het tijd is dat hij met “FILM-VUT” gaat. 

 
In al die jaren heeft Gerard zich spontaan ingezet als filmer, acteur, redactielid 
van Beeldspraak, zaalinrichter en collectant. 
 
Als acteur was geen rol hem te gek. In 1983 speelde hij een reiziger in de film: “De 
oprechte moordenaar”, naar een verhaal van Godfried Bomans. Daarna volgden 
talloze andere rollen. 
Zijn laatste rol speelde hij in 2010 als een naïeve gebruiker van een taxi in de een-
minuutfilm “Taxi”, die een tweede prijs won tijdens het NH’63-opdrachtfestival. 
 
De kroon op zijn werk is de speelfilm: “De lading”, die hij in 2000 samen met Anne 
en Kees maakte en waarvoor zij een gouden medaille ontvingen op het landelijk 
NOVA Film Festival! 
 
Bestuur en leden van Videofilmers Velsen bedanken Gerard voor zijn grote inzet 
en vriendschap, door hem op 23 december 2010 te benoemen tot ERELID. 

  

Gerard Hofman bij afscheid benoemd tot erelid 
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Niemand van de club had zich door 
het barre weer laten weerhouden 
naar “In de Abeel” te komen. Onze 
82-jarige clubvriend GerardH nam 
immers afscheid! 
 
Nadat we de koffie met banketstaaf 
tot ons hadden genomen, opende 
voorzitter GerardS de avond met 
een welkom.  
 
  “Gezelligheid”, “Educatie” en 
“Binding” noemde hij de ingrediën-
ten die ons door de avond zouden 
voeren. 
 
De vijf 1-minuutfilms gleden als 
bindmiddel over het doek en Gerard 
roemde nog eens de makers die 
glansrollen vervulden. 
 
Vanuit de keuken waren ondertus-
sen geuren tot ons gekomen die 
ons enerzijds aan Kerst en ander-
zijds aan de bioscoop deden den-
ken. En dat klopte, want de  
Glühwein en verse zoute en zoete 
popcorn werden even later geser-
veerd! „GEZELLIG!” 
 
Piet had een 28 minuten durende 
filmcollage gemaakt over GerardH. 
Nostalgische tot zeer recente frag-
menten uit films waarin het feestvar-
ken acteerde, passeerden de revue. 
Niek merkte later op dat het hem 
was opgevallen dat er in de speel-
films die wij vroeger maakten zo 
ontzettend veel uit de kast werd 
gehaald qua decors, kleding, etc.  
 
Aansluitend overhandigde de voor-
zitter tijdens zijn speech een Oscar 
en de DVD “Gerard Hofman in 
beeld”. 
 

GerardH keek even verschrikt op 
toen hij hoorde dat er een “tijdelijke 
donateurstop” was! 
Op de hem bekende humoristische 
wijze praatte de voorzitter naar het 
moment toe dat Gerard werd be-
noemd tot erelid.  

Dit werd bekrachtigd door het over-
handigen van de daarbij behorende 
oorkonde, gevolgd door een langdu-
rig applaus. 

 
Enigszins beduusd door dit alles, 
sprak GerardH een dankwoordje uit 
en zegde meteen toe dat hij nog 
graag tijdens de slotavonden aan-
wezig zal zijn. 
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Hij beloofde het boeket bloemen 
aan Lies, zijn echtgenote, te zullen 
overhandigen. 
 
Er kwamen deze keer geen aankon-
digende geuren uit de keuken, doch 
nu waren het door Anne gemaakte 
“Kersthapjes”, bestaande uit bakjes 
korstdeeg gevuld met wildpaté en 
overdekt met zeer fijn gehakte pe-
terselie, gegarneerd met 3 rode 
besjes, die geserveerd werden. 
 
Na deze 2e pauze was het de beurt 
aan Bert om “De stoel”, die hij een 
jaar lang in zijn prijzenkast had mo-
gen bewaren, te overhandigen aan 
iemand die zich op enigerlei wijze 
een bijzonder clublid had getoond. 
 
Onder instemmend applaus, geroep 
en getrommel op de tafels, nam 
Roland het kleinood in ontvangst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het overviel Ronald dusdanig dat hij  
zijn reactie heel kort hield.  
Debby, die hem zo fantastisch be-
geleidt tijdens het ziekte– en gene-
zingsproces, straalde! 

De voorzitter was niet meer te stuiten 
en met als side-kick Ruud, bedankte hij 
Piet Huijboom en Marijke voor hun 
voortreffelijke verzorging tijdens de 
clubavonden. 
Een fles Ketel 1 en een fles Campari  
verwisselden van eigenaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussen de uitreikingen door 
“overdachten” de aanwezigen het afge-

lopen jaar en werden in de keuken al-
weer lekkere filmhapjes klaargemaakt. 
 
Vervolgens waren KeesT en Piet aan 
de beurt. Piet begon met een toelich-
ting. In Beeldspraak zal een nieuwe 
rubriek worden geopend waarin cluble-
den kunnen aangeven welke 5 films bij 
hen als hoogst staan genoteerd.  
Dat mogen films zijn van beroeps– en/
of amateurfilmers.  
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Uiteraard moet er ook uitgelegd 
worden waarom men een film zo 
goed vindt. 
 
Kees was gevraagd om alvast na te 
denken welke films zijn voorkeur 
hebben en, zo mogelijk, ook een 
fragment uit de films te laten zien. 
Piet stelde enkele vragen en Kees 
haakte daarop op de zijn bekende 
wijze in. Uitvoerig omschreef hij in-
houd en verhaalstructuur van alle 5 
de films waaruit duidelijk naar voren 
kwam dat hij zijn huiswerk zeer 
goed had gedaan. 
“The Lord of the Rings”, “Das Leben 
der Anderen”, “Festen” en 

“Memento” zijn vier van zijn lieve-
lingsfilms en de Argentijnse ama-
teurfilm “Duerme Negrito” is ook 
zo‟n film waarbij hij bij een bepaalde 
scène nog steeds vol schiet. 
 
Na het interview vroeg Piet liefheb-
bers om aan de nieuwe rubriek in 
de eerstvolgende vijf Beeldspraken 
mee te werken. 
 
Na afloop gaven zich spontaan op: 
2011-1: Kees Tervoort 
2011-2: Gerard Swets 
2011-3: Fred Boeré 
2011-4: Roland Turba 
2011-5: Cor van der Plaat 

En, terwijl de laatste drankjes, hap-
jes, pinda‟s en “staafjes” hun weg 
vonden, zat Gerard bij zijn “trofeeën 
nog even bij te komen van de festi-
viteiten. 

We hadden weer een mooie avond 
gehad die ruimschoot voldeed aan: 
 
“Gezelligheid”, “Educatie” en 
“Binding” . 
 
Piet van Eerden 
Foto‟s: Peter van Eerden   
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Top Vilms van KeesT 

“Wat zijn jouw 5 favoriete films allertijden? Het mogen zowel professionele als 
amateurfilms zijn?”…. 
Het is altijd leuk als de Beeldspraakredactie weer een idee heeft voor een nieu-
we rubriek in ons onvolprezen clubblad. Eervol en nog leuker is het als je dan 
gevraagd wordt om deze rubriek te openen en als eerste je keuze te mogen be-
kendmaken. Gemakkelijk is het natuurlijk niet! Maar ja, eigen schuld als je 
steeds maar tegen je voorzitters zeurt dat je spreektijd tijdens vergaderingen te 
beperkt is, en dat het nauwelijks de moeite is om daarvoor helemaal uit Best te 
komen. Dan zul je het weten ook, dan moet je je keuze op de slotavond monde-
ling toelichten en er nog een stuk over schrijven ook! 
Nou oké dan maar. Hier zijn ze: 
I The Lord of the Rings 
II Memento 
III Festen 
IV Das Leben der Anderen 
V Duerme Negrito 
„Mooi‟, zult u denken, „en waarom precies deze dan?‟ Ja, goeie vraag! Waaraan 

voldoen de beste films allertijden? Is het een geweldig scenario, prachtig spel, 

een originele structuur of vorm, fantastische plaatjes of wekt hij zoveel emotie op 

dat je als grote vent stiekem zit te snotteren in je stoel? Het liefst zijn al deze 

elementen in die favoriete film verenigd, natuurlijk. En waarom nou precies deze 

volgorde? Ik moet u het antwoord schuldig blijven: het is een gevoel en boven-

dien een momentopname. Volgend jaar is het waarschijnlijk weer anders. 

De verfilming van het epische 

verhaal van de Engelse 

schrijver J.R.R. Tolkien is wat 

mij betreft de film van de 

eeuw! Of eigenlijk zijn het 

drie films die als trilogie in 

totaal een kleine 11,5 uur 

spektakel opleveren. Het 

boek, dat ik als jongeling van 

zeventien voor het eerst heb 

gelezen en sindsdien nog 

minstens een keer of zes, 

gaat over de strijd van de 

goedwillende volkeren van Midden-Aarde tegen het Kwaad (Lord Sauron) dat 

het land wil overheersen. Sauron heeft daartoe een Ring van Macht gesmeed,  
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maar die is hem in een vroegere tijd, in een laatste veldslag, ontnomen en is 
daarna zoek geraakt. Nu is de Ring weer gevonden en Sauron wil hem terug! 
Het gerucht gaat dat Tolkien het een gemis vond dat er geen Engelse mytholo-
gie bestaat en dat hij daarom Midden-Aarde heeft bedacht. Het verhaal is onge-
looflijk goed doordacht en uitgewerkt. In Midden-Aarde leven mensen, elven, 
tovenaars, dwergen en hobbits met ieder hun eigen taal, cultuur en architectuur, 
en dit is allemaal in de film te zien. Regisseur Peter Jackson had een budget 
van een kleine 300 miljoen dollar ter beschikking en dat het wat mocht kosten is 
overduidelijk. Hij heeft de drie films tegelijkertijd opgenomen op in totaal 150 
locaties in Nieuw-Zeeland, daar drie jaar over gedaan en heeft uiteindelijk 1.800 
km (jawel kilometer!) film de montagekamer binnengereden. En dat moest niet 
zomaar een beetje gemonteerd worden, er was sprake van 3.420 effectshots die 
in de montage allemaal nabewerking nodig hadden. Aan het eind van de pro-
ductieperiode waren er 320 special effectspecialisten tegelijk bezig. Voor de vele 
massascènes en veldslagen zijn ruim 48.000 wapenrustingen en wapens ge-
maakt en het aantal decorstukken en props op de sets is niet meer te achterha-
len. De film is een geweldig succes geworden: de trilogie ontving 30 (!) Oscarno-
minaties en wist uiteindelijk 17 Oscars in de wacht te slepen. Ook financieel was 
het een redelijk succesje: De kaartverkoop alleen al bracht wereldwijd bijna 3 
miljard dollar op en als we de merchandising meetellen het dubbele! Als recht-
geaard filmliefhebber kun je je niet veroorloven dit meesterwerk niet te kennen! 
Dit is een film waarover je absoluut moet kunnen meepraten, gaat dat zien! 
 

Memento 

Memento, uit 2000 en geregisseerd door Chris-
topher Nolan, is een heel ander soort film. Het 
verhaal is op zichzelf nog niet eens zo heel bij-
zonder. Lenny, gespeeld door Guy Pearce, lijdt 
aan anterograde amnesie (jawel!) nadat hij bij 
een inbraak in zijn huis, waarbij zijn vrouw is 
omgekomen, een klap op zijn hoofd heeft ge-
had. Hij kan zich alles tot die dag nog herinne-
ren, maar kan sindsdien geen nieuwe herinne-
ringen meer aanmaken. Toch is hij vastbeslo-
ten de moordenaar van zijn vrouw te vinden en 
helpt zichzelf door de belangrijkste feiten op 
zijn lichaam te tatoeëren, zoals dat de moorde-
naar ene "John G" is.  
Oké, zo‟n verhaal, over de moord op een vrouw 
en de wraak van haar man, heeft men naar 
schatting al duizend keer eerder verfilmd. Maar 
nog nooit op deze manier! De structuur van 

deze film is op een opmerkelijk originele manier door elkaar gehusseld. De ver-
haallijn is verdeeld in twee chronologische vertellingen, één in kleur en één in 
zwart-wit.  



23 

 

De kleurscènes zijn bijzonder omdat ze in omgekeerde volgorde worden ge-
toond. De film begint waar het verhaal eindigt. Aan het begin van de film zien we 
(in kleur) hoe Lenny de vermoedelijke dader, politieagent Teddy, vermoordt in 
een verlaten bunker. De verhaallijn gaat steeds verder terug, waarbij steeds de 
aanleiding wordt gegeven voor wat we zojuist gezien hebben. De kleurscènes 
worden afgewisseld met zwart-witscènes die juist wél chronologisch zijn. Leo-
nard is anders gekleed dan in de kleurscènes, en praat in een motelkamer aan 
de telefoon met een onbekende beller. Hij vertelt over zijn “vorige” leven als ver-
zekeringsinspecteur waarin hij moest beoordelen of een patiënt met een soort-
gelijke aandoening, voor een vergoeding in aanmerking kwam. Kleur en zwart-
wit komen uiteindelijk op hetzelfde punt aan. 
Alhoewel wraak de drijfveer lijkt voor Lenny, gaat de film vooral over (zelf)

bedrog en vertrouwen. De meeste personages met wie Leonard te maken krijgt, 

hoe behulpzaam ze ook lijken of hoe meelevend ze zich ook gedragen, maken 

op één of andere manier misbruik van Leonard. Teddy helpt als 'Officer Gam-

mell' om de moordenaar te vinden, maar blijkt in werkelijkheid criminelen te heb-

ben afgeperst (en misschien wel erger) met Leonard als "instrument". Natalie 

gebruikt Lenny op schrijnende manier om haar vriendje Dodd een lesje te leren 

en motelreceptionist Burt laat Lenny twee motelkamers huren en meerdere ke-

ren betalen, aangezien hij het zich toch niet kan herinneren. 

De keuze van de filmmaker om de scènes in omgekeerde volgorde te presente-
ren heeft als gevolg dat de kijker, net als Leonard, nooit weet wat er aan die scè-
ne voorafging. Verder wordt steeds meer duidelijk dat Leonard en zijn voice-over 
onbetrouwbare vertellers zijn. Omdat hij geen nieuwe herinneringen kan aanma-
ken sinds het ongeluk moet eigenlijk alles wat hij vertelt over de periode sinds-
dien in twijfel worden getrokken. Hoe vaak heeft hij al wraak genomen? 
De film kreeg twee nominaties voor een Oscar, voor Beste Scenario en Beste 
Montage. Om mij onbegrijpelijke redenen is het bij de nominatie gebleven, maar 
als u een keer in totale verbijstering wil achterblijven na het zien van een film 
(wat ongelooflijk knap dat iemand zo’n structuur heeft kunnen bedenken!!) dan is 
Memento een absolute aanrader. 
 

Festen 

Een feest ter gelegenheid van de zes-
tigste verjaardag van de vader van een 
rijke familie verandert in een drama als 
de oudste zoon, tijdens zijn toespraak 
bij het diner, de toon van zijn speech 
geleidelijk aan verandert en de vader 
ervan beschuldigt hem, en zijn recent 
door zelfmoord overleden zusje, gedu-
rende de kinderjaren seksueel mis-
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bruikt te hebben. Het dinergezelschap is na deze mededeling totaal van slag. 
Vertelt hij de waarheid of is het een misplaatste grap? Moeder is in tranen, een 
zwager doet of er niets aan de hand is en applaudisseert, vader weet niet hoe hij 
zijn zoon moet intomen en kijkt nerveus, alleen opa, die stokdoof is, gaat onver-
droten door met grapjes maken. 
Het mooie aan deze film is het fantastisch natuurlijke spel van de acteurs en de 
geweldige wendingen die het verhaal neemt. De film is geregisseerd door de 
Deense regisseur Thomas Vinterberg die één van de oprichters was van Dogma 
95. Dit gezelschap hield er nogal opmerkelijke principes op na. Zij stelden een 
“Eed van Zuiverheid” op, die er op neer kwam dat de film zo minimalistisch mo-
gelijk moest worden opgenomen. Geen statief, alleen aanwezig licht, geen spe-
cial effects, geen flash backs of zo, alleen op locatie met aanwezige rekwisieten, 
achteraf geen geluid toevoegen, enzovoort. Eigenlijk het exact tegenovergestel-
de van “The Lord of the Rings”. Deze film was de eerste die opgenomen werd 
volgens het Dogma-principe. 
 
Das Leben der Anderen 

 
Deze Duitse film uit 2006 is 
het regiedebuut van Florian 
Henckel von Donnersmarck 
(geen grap, zo heet hij 
echt!). De film won de Oscar 
voor Beste Buitenlandse film 
en was een droomstart voor 
deze regisseur die ook ver-
antwoordelijk is voor het ver-
haal. 
 

Een succesvolle toneelschrijver en zijn geliefde, een beroemd actrice, zijn ster-
ren in de DDR omstreeks 1985. Vanuit de hoofdstad Oost-Berlijn vormt de Stasi 
de ogen en oren van de DDR. Deze buitengewoon effectieve inlichtingendienst 
telt naast tienduizenden medewerkers meer dan driehonderdduizend informan-
ten, zodat ruwweg een op de vijf mensen met de dienst meewerkt om vijanden 
van het socialisme op te sporen en monddood te maken. Vooral in creatieve 
kringen wordt iedere vorm van westers, subversief denken nauwlettend in de 
gaten gehouden. Een Stasi-agent krijgt opdracht de twee te schaduwen en af te 
luisteren. Maar hoe meer hij hoort en ziet, hoe meer moeite hij heeft om loyaal 
aan de staat te blijven. 
Het spel in deze film is iets wat mij een hele tijd is bijgebleven. De eenzame man 

op zolder, met een koptelefoon op, die tegen wil en dank een prachtig stuk mu-

ziek moet horen. De transformatie van fanatieke partijman naar twijfelende red-

der in de nood is prachtig gespeeld en mooi, ingehouden geregisseerd. Ook de 

vorm van de film is typerend en passend. De overheersende kleuren zijn bruin 

en grijs. 
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Duerme Negrito 
De enige amateurfilm in mijn lijstje. Goud ge-

wonnen op het UNICA-festival 2003 in War-

schau, waar ik toen in de jury zat, en gemaakt 

door Hector Gavira uit Argentinië. Hebt u ook 

wel eens een film gezien waarbij je denkt: „dat 

kan ik ook,  het is simpel gehouden en sober. 

Zwart-wit met een hoop sombere schaduwen. Helemaal niet zo moeilijk, en toch, 

ik heb het niet gedaan, verdomme!‟. Het is waarschijnlijk de beste en meest aan-

grijpende amateurproductie die ik ooit gezien heb. 

Het verhaal speelt tijdens de grote economische crisis die Argentinië in het re-

cente verleden getroffen heeft. Een werkloze weduwnaar heeft geen geld om 

een schoolboek te kopen voor zijn zoontje. Elke dag eten ze melkpap en elke 

dag zegt het jongetje dat het hem goed gesmaakt heeft. Maar ook vertelt hij zijn 

vader dat hij het boek moét hebben want anders wordt hij van school gestuurd. 

De vader is wanhopig de hele dag op zoek naar werk, maar komt elke avond 

onverricht ter zake weer terug en zingt zijn zoontje, al spelend op zijn gitaar, in 

slaap. Op een dag staat de politie voor de deur. Het zoontje is opgepakt nadat 

hij een boek had gestolen. De volgende dag staat er vlees op tafel en zijn er 

bloemen voor op het graf van moeder. „Heb je werk gevonden, pappa?‟Nee, hij 

heeft de gitaar verkocht… 

Goed, dat is mijn lijstje. Een beetje lang verhaal geworden misschien, maar er is 

ook zo veel te vertellen over echt goede films. Mocht u naar aanleiding van dit 

artikel een film voor het eerst hebben bekeken, laat mij weten wat u ervan vindt. 

Ik ben zeer geïnteresseerd!  

Kees Tervoort 

Nr Verschijningsdatum Inleveren kopij 

2011-1 20 januari 6 januari 

2011-2 17 maart 6 maart 

2011-3 26 mei 12 mei 

2011-4 29 september 15 september 

2011-5 24 november 10 november 

 

Kopij Beeldspraak 
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Waarde filmvrienden, 
 
Na het afsluiten van de slotavond 
op 23 december brachten Gerard 
en Ank mij, via een aantal glibberige 
zijstraten, weer heelhuids thuis.  
 
Met een welgevulde tas en een fors 
boeket dat Marijke mij aanreikte, 
stapte ik de huiskamer binnen.  
Lies keek verrast op toen ik haar de 
prachtige bloemenruiker overhan-
digde die, na  in een daarvoor geëi-
gende vaas geplaatst te zijn, prach-
tig  uitwaaierde en zijn of haar 
schoonheid nog meer deed uitko-
men. Zij bedankt jullie daar zeer 
hartelijk voor. 
 
Nog steeds confuus door het vele 
werk dat jullie van mijn afscheid  
- Film-Vut klinkt veel vriendelijker - 
gemaakt hebben, haalde ik stuk 
voor stuk de attributen uit de tas.  
 
Een Kerstdag was een mooie dag 
om aan Lies te showen hoe Piet van 
Eerden, met assistentie van Ruud 
Besjes, Peter van Eerden, Kees 
Kuiter, Niek Mannes, Piet Nijssen 
en Anne Stavinga, mijn filmsterbe-
staan in een mooie montage heeft 
vereeuwigd.  
Lies, die onze hobby maar een 
vreemd gedoe vindt, heeft het 
schouwspel met genoegen beke-
ken. Hulde dus aan de maker en de 
toeleveraars ! 
 
Het was ook leuk om diverse mede-
acteurs uit het heden en verleden,  
ter herinnering, op het scherm te 

zien. 
 
Voor de productie van de DVD heeft 
Piet een draaiboek gemaakt. En wat 
voor een! Het mooiste dat ik ooit  
heb gezien. Geen A- viertjes, maar 
in BEELDSPRAAK uitvoering en 
zeer kleurrijk. 
 
Voorzitter Gerard had het maar druk 
met de overhandiging van alle attri-
buten hetgeen vergezeld ging met 
de van hem bekende leuke babbels. 
 
Mijn hobby- annex logeerkamer is 
zo overvol, dat ik soms het gevoel 
heb dat mijn vrije zitruimte meer 
weg heeft van de plaatsruimte van 
een tankbestuurder.  
Hoe daar dan überhaupt in gelo-
geerd kan worden? Wel, het nodige 
spul staat op wieltjes en de rest zit 
in kratten en dozen. De vrijgekomen 
vloerruimte is dan geschikt om het 
opklapbed uit te klappen, dan wel 
een twee persoonsluchtbed daar 
precies passend op de grond te leg-
gen. 
 
De inhoud van mijn tas wilde ik niet 
zomaar opbergen en ik heb dus 
naarstig gezocht naar een oplos-
sing. Ik kan met tevredenheid mel-
den dat dat is gelukt. I 
In het centrum staat het certificaat 
van benoeming tot Erelid, links 
daarvan de Oscar, rechts de DVD 
plus het draaiboek en daarnaast 
een oude trofee. Met name de be-
ker die ons team ontving voor         
de BUITENKANS.  
De beker was gegeven aan Nancy 

 

Terugblik 
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voor het schrijven van het beste 
scenario. Ik kreeg hem van haar. De 
reden daarvoor was, vond zij, dat  
toen wij problemen hadden met de 
opdracht Dorp te Kijk en wat down 
waren, mijn script ineens weer leven 
in de brouwerij bracht en zij enthou-
siast  aan het scenario kon begin-
nen. 
Nogmaals wil ik jullie hartelijk dan-

ken voor de fijne tijd die ik met jullie 
in de amateurfilmwereld heb gehad 
en de bijdragen bij mijn overdonde-
rende FILM-VUT start . 
 
Tot slot groeten wij jullie hartelijk en 
wensen jullie nog een fijne filmtijd 
toe. 
 
 Lies en GerardH 

„….dan nu de gloednieuwe lootjes in de 
hoed voor het trekken van het slachtof-
fer voor het eerste clubavondverslag 
van 2011. Eens kijken……Kees Ter-
voort!. Ja, die is er ook niet! Misschien 
komt ie nog, hij is wel vaker wat te 
laat…..sterker nog, daar loopt ie in de 
gang!‟.  
Je vraagt je af hoe veel later je dan 
moet komen om het schrijven van zo‟n 
verslag te ontlopen, terwijl onze voorzit-
ter toch in het recente verleden ge-
dreigd heeft elke clubavond stipt op tijd 
te beginnen! Als hij zich nou ook al niet 
houdt aan z‟n eigen regels…. Geen 
enkel excuus hielp! Het ontbrekende 
papier om op te schrijven werd, door 
Piet achter de bar, in de vorm van een 
gloednieuw blocnote, hulpvaardig ver-
zorgd en Bert had nog wel een potlood-
je…. En dus: 
De eerste clubavond van alweer een 
nieuw jaar en vanwege deze feestelijke 
gelegenheid houden wij onze Nieuw-
jaarsreceptie. Nou ja, receptie… Op een 
receptie verwacht je toch wat meer aan-
wezigen, maar het toeval wilde dat een 
behoorlijk aantal prominente leden uit-
gerekend op deze avond verhinderd 
waren. Jammer, maar de aanwezigen 
laten hun pret niet drukken. Voorzitter 
Gerard opende de avond, heel chic ach-
ter de katheder met de microfoon op  
statief, met het vermelden dat de afgelo-

pen twee weken zowel Fred als Cor 
jarig zijn geweest. Wij danken de hemel 
voor het fenomeen pauze! Maar dat is 
niet het enige. Gerard zelf blijkt op de 
dag af tien jaar voorzitter te zijn en wij 
moeten toch vaststellen dat de verzuch-
ting: “Voorzitter ná Piet van Eerden, dat 
wens je je ergste vijand niet toe”, die 
ooit in ditzelfde blad opgetekend werd, 
op Gerard niet van toepassing is geble-
ken! (nou ja, Jan zat er nog eventjes 
tussen, maar die vergeten we gewoon. 
Doet hij met ons ook!) Gerard, je bent 
een kanjer en een uitmuntend voorzitter, 
gefeliciteerd! Vervolgens was het tijd 
voor de traditionele Nieuwjaarstoe-
spraak, ook wel genoemd: de “Jaarklets 
van Swets”. Gerard memoreerde dat het 
hoogtepunt van het jaar toch wel ge-
vormd werd door het weigeren van het 
donateurschap aan Gerard Hofman. 
Gerard had helaas aangegeven zijn 
lidmaatschap van onze club op te willen 
zeggen en daarvoor in de plaats dona-
teur te worden. Maar we willen hem niet 
als donateur! Na zoveel jaren trouw 
lidmaatschap en al zijn verdiensten voor 
de club is het minste dat we kunnen 
doen hem verheffen tot drager van het 
erelidmaatschap. Hij vertoeft hiermee in 
het illustere gezelschap van slechts één 
andere VfV‟er, namelijk Piet van Eer-
den, onze erevoorzitter.  

 
 

Verslag: “Nieuwjaarsreceptie + films” 



28 

 

 

 

Jury-ervaringen rond het 11e De Ronde Venen Open 

We ontvingen thuis 3 Dvd‟s met 30 
films.  
“We”, zijn: Marianne Narold, Casper 
Eskes en Piet van Eerden. 
Marianne is uiteraard bij ons be-
kend. Casper studeert aan de Film-
academie in Amsterdam. 
 
Nadat we de films individueel thuis  

 
hadden bekeken, kwamen we een 
hele zaterdag in Vinkeveen bijeen 
om onze bevindingen op elkaar af 
te stemmen. 
 
Uit praktische overwegingen wer-
den mijn rapporten als basis ge-
bruikt. Marianne en Casper konden   
er net zoveel op “schieten” als ze 
wilden en ik maakte daar aanteke-
ningen van om later de gezamenlij-
ke juryrapporten te kunnen maken. 
Onze gastheren, Johan en Frits vd 
Broek, zorgden voor de inwendige  
mens en draaiden op verzoek enke-
le keren een fragment van de film 
als we het niet helemaal eens kon-
den worden.  

Voor de elfde achtereenvolgende keer 
organiseerde De Ronde Venen  hun 
festival in Vinkeveen. 
Voor de vijfde keer maakte ik deel uit 
van de jury.  
Leuk om te doen, maar een tijd slur-
pende klus! 

Verder hebben onze 1-minuutfilms De 
Egoïst, Taxi en Explosief een prijs be-
haald op het afgelopen nh‟63-
Opdrachtfestival, en is het clubthema 
voor 2011: Het Gefilmd Portret. Gerard 
vertelde nog veel meer, maar het is niet 
aan mij om zijn hele toespraak nog eens 
te herhalen. Misschien publiceert hij 
hem wel! 
In de pauzes (drank, veel drank!!) zocht 
Bouke de door de voorzitter beloofde 
“juweeltjes van films” uit om er vervol-
gens van te gaan genieten. Hij putte 
hierbij uit zijn rijke archief van UNICA-
films en had inderdaad een fraaie col-
lectie klaarliggen. Maar eerst mocht de 
opening van het lang geleden door 
Ruud, Cor, Tub en José gefilmde en 
door Kees T gemonteerde (hè hè, ein-
delijk!) Theatercafé 2010 vertoond wor-
den. „Nieuw gaat vóór Oud‟, meende 
Gerard. Complimenten alom! Dank, 
dank! 
Het door Bouke uitgezochte lijstje betrof 

de films: de geweldige Franse ani-
matiefilm Waarom draken uitgestor-
ven zijn. 
Het Argentijnse melodrama Exterior 
Dia. 
De Nederlandse (humoristische) 
film Op z’n Frans. 
De fabelachtig leuke Argentijnse In 
Golf we trust. 
Dragonfly Storm uit Iran, waarin 
blijkt dat alles met alles samen-
hangt. 
En tot slot het gevaarlijke Finse vin-
gertje van Gunslinger. 
Na het accepteren van de opdracht 

van de voorzitter: “Inlezen voor de 

jaarvergadering over twee week”, 

aanvaardden we moe maar voldaan 

de thuisreis. 

Kees Tervoort 
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Thuis paste ik mijn juryrapporten 
aan met de op– en aanmerkingen 
van mijn jurycollega‟s, mailde het 
resultaat voor controle naar hen, 
wijzigde hier en daar nog wat en 
uiteindelijk stuurde ik de kant en 
klare rapporten naar de organisatie. 
Zoals ik eerder opmerkte, voor mij 
een tijdslurpende klus, voor de or-
ganisatie is deze methode van jure-
ren “appeltje-eitje”.  
 
Naast de “gewone jury” is er ook 
een jeugdjury die de extra jeugdprij-
zen toekent en ook een laureaat  

kiest. 
In de pauze konden de ca 100 be-
zoekers, naast een broodje eten, 
ook een demonstratie bijwonen van 
het overzetten van dubbel– en su-
per 8 films naar video door de  

fa /multimedia Services. 

De organisatie ziet steeds weer 
kans om ook buitenlandse deelne-
mers aan te trekken. Deze keer uit 
België en zelfs uit Luxemburg!  
 
Laureaat werd de speelfilm “Barst” 

van Jan Jaap Boerhof. 
Fred Boeré ontving voor zijn nieuwe 

film “Notenolie” een gouden  
“Turfsteker” in de categorie informa-
tieve films. 
 
Na afloop gingen de winnaars op de 
kiek en de liefhebbers naar de chi-
nees. 
In de auto concludeerden Gerard, 
Ruud, Peter en ik dat we mooie 
films hadden gezien, gastvrij waren 
ontvangen en dat de beste film ge-
wonnen had.  
 

Piet van Eerden 
Foto‟s: Peter van Eerden 
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De animo voor de cursus “Cameravoering” o.l.v. Steven Geldof was dermate 
groot dat NH‟63 een “Stop” moest invoeren. Liefst 
37 deelnemers hingen op 15 januari aan zijn lip-
pen. Steven wist zijn enthousiasme over te bren-
gen op de deelnemers en hij wisselde theorie en 
praktijk af. De ter plaatse door hen gemaakte op-
names besprak hij uitgebreid.  
Bouke begeleidde feilloos op zijn “orgel” en Marij-
ke verzorgde de lunch (incl. de soep met ballen). 
 
Over 14 dagen moeten alle deelnemers hun huis-

werk vertonen. 
Namens onze club nemen 
deel: Katerina, HermanS, 
Niek, Evert en Ruud.  
 
Tekst en foto‟s: 
Piet van Eerden 

 

Volle bak “Cameravoering” 
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  6 januari : nieuwjaarsreceptie + en enkele bijzondere amateurfilms 
 
15 januari : cursus cameravoering o.l.v. Steven Geldof (In de Abeel) 
 
20 januari : jaarvergadering + een opmerkelijke amateurfilm 
 
29 januari : cursus cameravoering o.l.v. Steven Geldof (In de Abeel) 
 
   3 februari : werkavond “ Het gefilmde portret” (interviewtechniek.) 
 
17 februari : “Toppers van toen”  *) + voorselectie clubkampioenschap 
 
23 februari : UNICA-programma 2010 (Aalsmeer) 
 
  3 maart : analyse van enkele  filmportretten/documentaires  uit “Filmanalyse op  
                         maat” o.l.v. Fred Boeré + voorselectie clubkampioenschap 
 
17 maart : clubkampioenschap met rondreisjury 
 
31 maart : resultaten werkavond  3 februari: “Het gefilmde portret” o.l.v. Herman  
                         Schipper + samenstellen werkgroep : Cultureel Erfgoed” 
 
  9 april : jurering vooraf NH’63 Filmgala (In de Abeel) 
 
14 april : “Special guest Filmanalyse op maat” + opdracht 
 
23 april : NH’63 Regiofestival (De Jansheeren,  Heemskerk) 
 
28 april : promotie-avond Videofilmers Velsen 
 
12 mei  : “Het restaureren van geluid met behulp van Isotope RX” door  
                         Bert Nieboer 
 
14 mei  : NOVA 1-minuut Film Festival (De Jansheeren, Heemskerk) 
 
26 mei            : vertonen en bespreken opdracht van 14 april o.l.v. Kees Tervoort +  
                         stand van zaken NH’63-opdracht “Cultureel Erfgoed” en 
                        “Even voorstellen” 
 
  9 juni  : slotavond. Cine-diner met vertoning van de speelfilm “Duska” van 
                        Jos Stelling 
 
20 tot 28 aug. : UNICA in Luxemburg 
 
  1 september : De Ronde Venen op bezoek met een filmprogramma 

 

Agenda “Velsen & omstreken” 
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25 september : 3e Nationaal speelfilmfestival Sneek 
 
29 september :  analyse van enkele films uit het NOVA-lesboek “Filmanalyse op  
      maat” o.l.v. Niek Mannes    
 
13 oktober : in de hoofdrol: ……….. 
 
27 oktober : stand van zaken project:  “Even voorstellen” en clubfilm 
                         “Cultureel Erfgoed” 
 
  5 en 6 nov. : NOVA Film Festival (RABO theater, Hengelo) 
 
10 november : laatste mogelijkheid om de clubfilm voor het NH’63 opdrachtfestival nog 
    aan te passen + groene films van leden 
 
24 november : werkavond 
 
27 november : NH’63-opdrachtfestival: “Cultureel Erfgoed”(De Jansheeren, Heemskerk) 
 
  8 december : ……... 
 
22 december : slotavond.  
 
* 1977 Een dagje lol in drie dagen (clubfilm) 
* 1981 De oprechte moordenaar 
* 1983 Marion (Nico vd Berg & Nico Rasch) 
* 1994 Alsof (Kees en Cees) 
* 2006 Promotiefilm Nederlands programma UNICA 2006 (Korea) 

 

“Het orgel” 


