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Tristan van Doorn: film ‘7 Wrekers’
Speelfilm Soester
op Amazon’s
streamingsservice

kozen om de film zelf te financieren,
iets wat vrij uniek is in Nederland.
We hebben dit gerealiseerd door
het klein te houden: zo hebben we
gebruik gemaakt van eigen apparatuur en de inzet van de iedereen,
voor of achter de schermen, was een
vriendendienst.”
Van acteurs, de make-up-artist tot
post-productie: alle 25 crewleden
die meewerkten aan de film deden
dit vrijwillig. ,,Ik ken best wat acteurs en velen waren enthousiast
om mee te werken. Want spelen in
een lange film is ook goed voor het
portfolio. Maar we hebben wel echt
aangegeven dat ze het zelf leuk
moeten vinden om mee te werken,
en niet om ons een plezier te doen.”

SOEST Jarenlang maakte Soester
filmmaker Tristan van Doorn (33)
korte films, maar dat tijdperk is
voorbij. Zijn eerste speelfilm, 7 Wrekers, is vanaf heden te zien op de
streamingsservice van Amazon,
Prime Video. De film heeft een bijzonder Soesters tintje, want deze
werd zowel geschreven als opgenomen in Soest.

Zo’n twee weken geleden kreeg Van
Doorn een appje van zijn producent:
Hij staat erop hoor! ,,Nogal onverwachts, vertelt Van Doorn lachend,
,,we hebben natuurlijk afspraken
gemaakt met Amazon, maar dat de
film nu online verscheen, kwam
voor ons ook als een verrassing.”
Dat zijn film zonder officiële bioscooppremière op een streamingservice zou verschijnen, was niet het
oorspronkelijke idee. In april zou
de première plaatsvinden, waarna de film in een beperkt aantal
zalen te zien zou zijn. ,,De première werd een aantal keer uitgesteld.
En dus moesten we op zoek naar
andere mogelijkheden. Via een
Amerikaanse tussenpersoon voor
streamingplatforms kwamen we bij
Amazon terecht. Een goede keuze,
want die zijn net in Nederland gestart en waren wel te spreken over
onze film.”

Jeroen van Eden

Mirjam Liefbroer

pp Tristan van Doorn (rechts) op de enige locatie van de speelfilm 7 Wrekers: een ruimte van de Paltz- en Eemgeuzen.

THRILLER 7 Wrekers is een thriller
die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog en draait om een
groep verzetsleden met een belangrijke missie. De missie loopt
verschrikkelijk mis en terwijl de
verzetsstrijders zich hergroeperen
op hun onderduikadres, beginnen
ze te vermoeden dat er een verrader
in hun midden is. Bijzonder is dat de
film zich afspeelt in één ruimte. Een

idee waar Van Doorn al langere tijd
mee rondliep. ,,Het leek me interessant: het idee van een film die zich
afspeelt in een afgesloten ruimte.
Het aantal settings dat zich hiervoor leent is beperkt, maar tijdens
de Tweede Wereldoorlog was dit
natuurlijk wel denkbaar. Zo kwam
ik op het verhaal over een verzetsgroep die niet weg kon uit het adres
waar ze vastzaten.”

FINANCIERING Na het doorspreken
van vele scripts en ideeën besloten
Van Doorn en zijn co-producent
Jeroen van Eden om hun eerste
speelfilm op te nemen. En om geen
gebruik te maken van subsidies of
andere bronnen van externe financiering. ,,Het aanvragen van externe
financieringsbronnen is ontzettend
tijdsintensief en de ‘concurrentie’ is
enorm. Vandaar dat we hebben ge-

SCOUTS Ook de locatie werd gevonden via het netwerk van Van Doorn.
En wel door een heel directe link:
zijn broertje. ,,Hij is leider bij de
Paltz- & Eemgeuzen en door hem
kwam ik op het idee om het scoutinggebouw eens van binnen te bekijken. Toen we zagen hoe het eruit
zag, waren we heel blij. Het was namelijk precies wat we zochten.”
Acht lange dagen draaide het team
in Soest. Anderhalf jaar later is het
resultaat te zien op Prime Video.
Van Doorn is het meest trots op de
film zelf. ,,En hoe we hem hebben
gemaakt. Maar nog meer op de acteurs, die echt hele mooie en sterke
acteerprestaties hebben geleverd.
Het is geweldig om te zien hoe we
samen tot deze productie zijn gekomen. Het is zelfs nog beter is geworden dan ik zelf had bedacht.”

Issa Niemeijer: brood op de boekenplank
SOEST Hij groeide op aan het Kerkpad, zat op de Kees Boekeschool in
Bilthoven, sportte bij AV Pijnenburg, en was thuis vaak te vinden in
de keuken. Om bonbons, taarten en
koekjes te bakken. Issa Niemeijer-Brown kreeg van zijn ouders
alle vrijheid om zich in zijn passie
uit te leven.

Johan van Beek
De geboren Soester kreeg zijn liefde voor het bakken met de paplepel
ingegoten, zoals wanneer hij met
het gezin door Europa reisde en bijvoorbeeld zijn oom in Zuid-Frankrijk bezocht. ,,Voor mij was een
van de hoogtepunten daar altijd
het bezoek aan de lokale bakker ’s
ochtends, om croissants en pains au
chocolat te halen voor het ontbijt”,
schrijft Niemeijer.
Schrijven, dat deed Issa ook al op
jonge leeftijd. Van werkstukken en
essays tot verhalen en gedichten.
Op zijn achttiende vertrok hij naar
Amsterdam om te gaan studeren.
In het centrum van de hoofdstad is
Issa Niemeijer nu dagelijks met zijn
passie bezig, in bakkerij Gebroeders Niemeijer in Amsterdam. Het
bakken en schrijven zijn samengekomen in ‘Een boek over brood’.
Hoe ontstond je idee voor een boek?

,,Als hobbybakker miste ik goede
en vooral praktisch toepasbare informatie. De meeste boeken geven
recepten en een stukje op zichzelf

staande theorie. Wat je dan mist is
de sleutel hoe recepten zijn samengesteld, en hoe je ze kan aanpassen,
hoe je kan inspelen op de oneindige
variaties als je een deeg maakt, je
werkt immers met levende organismen en natuurlijke producten. Hoe
je het brood zo kan maken als je het
zelf het lekkerst vind. Ik probeer de
brug te slaan tussen kennis en begrip die wel voorhanden zijn en het
bakken in de praktijk, waardoor je
op een intuïtieve manier kan werken. Recepten zijn dan alleen nog
hulpmiddelen en bronnen van inspiratie.”
Zijn er raakvlakken tussen bakken
en schrijven?

,,Ik denk dat het schrijven en het
bakproces dicht bij elkaar liggen.
Ik ken alle handelingen van binnen
en van buiten, en kan alle variaties
in het deeg aanvoelen. In de bakkerij zijn we voortdurend aan het
multitasken en werken we snel. Het
gevoel zit hem in enkele seconden,
bij het maken van het deeg, bij het
omslaan, het vormen en het bakken. Juist de intuïtie die je daarbij
ontwikkelt heb ik geprobeerd bij het
schrijven over te brengen. Schrijven en bakken zijn allebei creatieve
processen, je geeft met beide een
stukje vorm aan de wereld.
Wil je met het boek brood op de
plank krijgen?

,,Nee, daar hebben we de bakkerij
voor. Wat ik hoop is dat mensen geïnspireerd raken om met plezier en
vrijheid brood te bakken, in plaats
van simpelweg recepten op te volgen. En dat dat brood lekkerder (en

Dominique van Olm

Geen recepten,
maar intuïtie

pp Issa Niemeijer-Brown in zijn Amsterdamse bakkerijwinkel met ‘Een boek over brood’.

gezonder) kan zijn, en eenvoudiger
om te maken dan je zou denken. Je
hoeft bijvoorbeeld bijna niet te kneden en je hebt maar heel weinig gist
nodig voor een heel mooi en luchtig
brood, met een heel mooie korst.”
Bij wie hoort dit op de boekenplank?

,,Eigenlijk bij iedereen die van bakken houdt, aan de reacties merk ik

dat het boek goed aansluit op alle
niveaus, van degene die begint met
het bakken van zijn of haar eerste
brood, tot hobbybakkers en professionele bakkers die al jaren werken.”
Nog even terug naar Soest

,,Buiten zijn in de duinen en de weilanden, de fijne sfeer op het Kerk-

pad, een straat met maar heel weinig auto’s waar we buiten konden
spelen. En vooral onze buren, de
Vugts, heel lieve en hartelijke mensen die de buurt karakter gaven en
tot buurt maakten. Ik kwam vaak
bij Boekhandel Van de Ven. Ik zou
er gaan signeren, maar door corona
kan dat niet. ‘Een boek over brood’
is daar wel verkrijgbaar.”

