
Dinsdag 24 mei 2022, het werd een bijzondere avond.  Rika Houthuijsen 

 

Bij binnenkomst kon je al gelijk een aantal nieuwe gezichten waarnemen. Ze werden 
warm opgevangen door onze ERSA mensen. Hier stond iets nieuws te gebeuren, 
waartoe de nodige voorbereidingen waren getroffen. Kort na half acht werd eerst 
door Gerard en daarna door Tineke het startsein gegeven en togen wij gezamenlijk 
naar de Theaterzaal. Het voelde gelijk gezellig, mede door het grote aantal 
aanwezige ERSA leden en dan tot ieders verrassing ook de jarige Arnold in ons 
midden. 

Na een korte inleiding door voorzitter Gerard, werd al snel het stokje overgedragen 
aan het duo Tineke en Rika. Zij vulden gezamenlijk de avond verder in. 

Aan de hand van de uitleg van het avondprogramma, met behulp van een duidelijke 
Power Point presentatie, werd al snel duidelijk dat er een speciaal doel was, voor de 
aanwezigheid van onze gasten. Deze avond stond nl. volledig in het teken van: “HET 
INTERVIEW”, met specifieke aandacht voor: “Hoe kan ik een goed interview houden 
en dat dan ook nog op de meest bijzondere manier vastleggen”. 

Om nu eens buiten de bekende lijnen te stappen, waren voor deze interview avond 
de clubleden van filmclub WOUW uitgenodigd. 4 leden van Wouw, nl.: Marja, Marijn, 
Marno en Sjef hebben hieraan enthousiast gehoor gegeven. Zij zouden later op de 
avond het middelpunt worden van het groepswerk. 

Vervolgens werd onze gast Jeannine Hermans aangekondigd. Haar beroep? 
Journaliste! Hoewel Jeannine vertelde, dat er een duidelijk verschil is tussen een 
“papieren interview” en een “beeld interview”, hebben wij van haar diverse goede tips 
meegekregen, die van belang zijn om het vraaggesprek meer verdiepend te maken, 
meer onderhouden, lopend en informatief. Deze tips werden later ook op papier 
uitgereikt. Als hulpje, ook voor de toekomst.                                                                
Belangrijke punten in haar verhaal waren o.a.: Informeer de geïnterviewde vooraf 
over jouw vragen; stel iemand op zijn gemak voordat je met het interview begint; 
bepaal vooraf nauwkeurig de zit/staanplaats van de geïnterviewde en houdt rekening 
met de achtergrond; gebruik als aanspreekvorm altijd “U”, ook al ken je iemand goed. 
Ook de 5 “W’s” zijn in een interview van toepassing. Zo voorkom je dat het interview 
stil valt. Al met al, een bijzonder zinvolle inleiding voor het komende groepswerk, 
waarvoor Jeannine ook van harte werd bedankt. 

In sneltreinvaart liep het informatieve deel van deze avond door. In een gezamenlijke 
presentatie door Tineke en Rika werden belangrijke punten aangedragen op het 
gebied van de filmtechniek, bij het opnemen van een interview. Zoals de uitleg van 
de: lange-korte zijde en de plaats en kijkrichting van de geïnterviewde hierin. Een 
duidelijk hulpmiddel om de geïnterviewde op de juiste manier in beeld te krijgen. En 
dat samen met de aandacht voor de 180% lijn, de zgn. denkbeeldige as, maakt dat je 
filmbeelden er professioneler uitzien. En dan niet te vergeten het gebruikmaken van 
een totaalshot en voor de aftiteling een: “En profiel”. De duidelijke Power Point 
beelden waren prima ondersteunend aan het verhaal. Er bleef volledige aandacht 
van alle aanwezigen en er werd enthousiast gereageerd. Kortom, je had het niet 
willen missen! 



De pauze tijd zou al gebruikt worden voor het uitvoerend element van deze avond: 
Het houden van interviews in kleine groepjes. Aan de hand van de onderwerpen van 
de WOUW –leden en het interessegebied van de ERSA leden, kwamen deze 
groepjes al snel tot stand. Maar natuurlijk was er eerst aandacht voor de 85 jarige 
Arnold en de heerlijke taart, die hij voor zijn verjaardagsfeest had meegenomen. 
Dankjewel hoor Arnold.  

 

Vervolgens zochten de groepjes hun eigen plek in het Cultuurhuis en werd er druk 
overlegd en vervolgens gefilmd, zo nodig met adviezen van Tineke, Jeannine of 
Rika.   

Er heerste alom het oude gevoel van gezelligheid, gecombineerd met zinvol bezig 
zijn en veel WOUW en ERSA-mensen reageerden dan ook enthousiast. In 
onderstaand verslagje van één van de groepsleden wordt dit nog eens benadrukt. 

“Het viel meteen al op, aan het begin van de avond. Enkele leden, die we allang niet meer op 
de ERSA-avonden zagen, waren nu present. 
Ik beschouw het als een compliment aan de Programma Commissie, die iets had bedacht, 
dat de belangstelling van de leden prikkelde. 
Er werd dan ook goed geluisterd naar Jeannine. Haar verhaal over hoe je een interview 
aanpakt, bevatte goede tips en interessante informatie. Er waren zelfs vragen uit het publiek. 
Tineke en Rika hadden de filmtechnische kant voorbereid en ook de hele organisatie van de 
avond. Ook hun informatie was zinvol en to-the-point en de organisatie? Dat kan je aan de 
dames wel overlaten. 
Het formeren van groepjes ging soepel en toen mochten de leden aan het werk. Jeannine 
inspecteerde de troepen en gaf hier en daar nog aanwijzingen. 
En daarna de “nazit”. Mooi dat daar ook de gasten uit Wouw bij waren. Leuke gesprekken, 
zo leuk, dat de klok van 23 uur gewoon vergeten werd. Alleen dat al geeft aan, dat het weer 
een goede ERSA avond was.” 
 
Op dinsdag 20 september a.s. gaan we de resultaten van de “Interview-avond” zien. 
Zo mogelijk zullen ook de leden van de filmclub WOUW hierbij weer aanwezig zijn. Ik 
kijk er nu al naar uit en ben echt gloeiend benieuwd. 
 

 

 

 

 


