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INLEIDING  
 
Sinds ik in 1992 voor het eerst een programma van hem zag, heeft Frans Bromets manier 
van kijken, luisteren en filmen mij nooit meer losgelaten. Zijn soms als zeurderig 
gekenschetste stem draag ik altijd bij me en komt naar boven, wanneer ik mensen 
onduidelijke verhalen hoor vertellen, of impliciete vooronderstellingen- “ja maar vertelt u het 
nu eens vanaf het begin- wat is er hier gebeurd?”, denk ik dan, of : “maar uw vrouw zei net 
dat…” of: “hoe ging dat dan?”  
Voor mij is Bromet een inspirator om beeldende verhalen te vertellen, verhalen over wat 
mensen beweegt, wat mensen mooi maakt, bedreigend, empathisch of opportunistisch. En 
hij is ook een inspirator bij mijn manier van interviewen- ik vraag net zo lang door tot ik het 
verhaal voor me zie. 
Bromet is behalve leermeester, ook iemand die mij als mens fascineert. Tijdens mijn stage 
in 1993 voelde ik me meestal prettig en veilig bij hem en ik moest erg om hem lachen. Maar 
hij kon ook een sarcastische bullebak zijn en na twee maanden ontsloeg hij me omdat ik na 
de opname met een geïnterviewde had gepraat. Tien jaar later nam hij me weer in dienst, 
nu als regisseur bij De Achtste Dag. Ook in die periode was ik nu eens bang voor hem, dan 
weer verheugd om bij hem te zijn. 
Tijdens mijn werk voor De Achtste Dag ontstond het idee om een film over Bromet te 
maken. De grote tegenstellingen in zijn persoon en levensgeschiedenis gecombineerd met 
zijn unieke oeuvre gaven mij de overtuiging dat een film over de filmer een creatieve 
documentaire zou opleveren.  
 
Bromet, geboren in 1944 als zoon van een jood die ternauwernood de oorlog overleefde, is 
een man die vele angsten met zich meedraagt: angst voor wanorde, viezigheid, 
autoriteiten, eigenlijk angst voor mensen in het algemeen. In zijn films zoekt hij die angst op 
en verbeeldt hem; hij toont ons de chaos, de ruzies, de viezigheid, de kwetsbaarheid, de 
driften van de mens.  
Ik vraag nooit naar het waarom, zei Bromet toen ik hem in 1997 voor de Amsterdamse 
radio interviewde. Waarom bestaat niet, het gaat om hóe iets in mekaar zit. Er is alleen een 
waarom als je uitgaat van een rationaliteit. En daar ga ik niet van uit. De mens wordt 
gestuurd door driften en emoties. In Waarom bestaat niet zullen de driften en emoties van 
Bromet zelf voor het eerst grondig onder handen worden genomen.  
 
Ten eerste gaat het over zijn angsten. Dankzij zijn camera heeft Bromet een manier 
gevonden om zijn angsten te hanteren. 
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BROMET: 
Misschien ben ik bang 
voor contact… 

  
BROMET: 
…maar op mijn manier 
doe ik toch wel mee. 

 
BROMET: 
Mijn sociale stroefheid 
wordt door de camera 
gecompenseerd. 

 
BROMET: 
Het contact dat ik met 
iemand maak wordt 
vastgelegd. 

 
Achter de camera durft Bromet de confrontatie aan te gaan met zijn medemens en zoekt hij 
de conflicten op. Waarom bestaat niet is het verhaal van dit overlevingsmechanisme. 
Met zijn camera laat Bromet zien waar hij bang voor is, hoe onredelijk die medemens is, 
hoe hij kan bedriegen, bedreigen, vermoorden. Vrijwel altijd gaat het in zijn films over de 
strijd om de macht tussen mensen. En af en toe toont hij de onschuld, de kwetsbaarheid, 
het altruïsme van de mens.  
 
Karakterologisch is Bromet hetzelfde vat vol tegenstrijdige driften en onredelijkheden als de 
hoofdpersonen in zijn films. Iemand die nu eens beminnelijk is, dan weer afstandelijk, koel 
of zelfs boosaardig. Zijn woede is van een ijzige soort, hij zal nooit schreeuwen, zijn stille 
kritiek bijt des te meer. Oud-medewerkers van De Achtste Dag  beschrijven hem ook als 
iemand voor wie ze bang waren, bijvoorbeeld wanneer ze in het kantoorpand camera’s en 
microfoons moesten ophalen of wegbrengen: bang dat ze niet op tijd waren, of dat ze de 
spullen niet op de goede plek zouden terugleggen. Want dan zou Bromet boos worden.  
 
Maar Bromet is tegelijkertijd een zachtaardige man, die oog heeft voor het leed van 
anderen. En die kant van Bromet kan ik niet los zien van zijn rol als cameraman/ 
interviewer: achter de camera toont hij zich een menselijk, empathisch persoon.  
 

 
 
BROMET: 
Mijn ene oog zit in de 
zoeker…  

  
BROMET: 
… het andere houdt ik 
bewust open. 

 
BROMET: 
Zo kijken mijn 
geinterviewden naar een 
persoon en niet alleen 
maar een camera.  

 
BROMET: 
Anderen kunnen er, via 
mijn programma’s, 
getuige van zijn dat ik 
mij wel degelijk voor 
anderen interesseer.  

 
 
Het oog in de zoeker representeert in mijn ogen de observator, de man op afstand, die 
bescherming zoekt achter de camera, zijn wapen. Een man die wordt gedreven door angsten en 
conflicten. Het andere oog verbeeldt de ‘warme’ persoonlijkheid, de empathische kant van 
Bromet, de man die letterlijk oog heeft voor de ander. Waarom bestaat niet is het verhaal van 
deze contradictie. 
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En met deze verbeelding van Bromets overlevingsmechanisme en zijn karakterologische 
tegenstellingen vertelt Waarom bestaat niet ook het verhaal van de filmer Bromet- de 
ontwikkeling van zijn werk als cameraman, interviewer, programmamaker. Waarom bestaat 
niet is het eerste lange documentaire-portret over Frans Bromet. 
 
 
VORM 
 
Al van jongs af aan ben ik een verzamelaar, van postzegels, lp’s, asbakken. Maar meer nog dan 
verzamelaar ben ik iemand die alles altijd rapporteert. Vanaf mijn tiende heb ik mijn van de radio 
opgenomen liedjes bijgehouden in dikke schriften, waarbij elk liedje werd beschreven in genre, 
duratie in seconden, jaartal en met een nummer dat correspondeerde met een nummer van de 
cassette waarop het te vinden was. In 1982 –ik was 14- begon ik met het bijhouden van 
vakantiedagboeken, inclusief het inplakken van ijsjes-verpakkingen, folders, suikerzakjes. Een jaar 
later begon ik met mijn VPRO-gids dagboeken, waarin een verslag van mijn televisie- gedrag van 
de week. En vanaf mijn 16de hield ik meer journalistiek getinte jaarboeken bij, vooral gericht op 
foto’s-met-onderschrift uit de kranten.  
Voor mij was het verzamelen-en-rapporteren een manier om met een verwarrende periode 
in mijn leven om te gaan. Mijn overlevingsstrategie werd later een manier om mijn werk 
vorm te geven. De collage-vorm van vertellen komt steeds opnieuw naar boven drijven in 
mijn programma’s. In Hoe was ik?  (zie bijlage) heb ik het voor het eerst in een langere 
radiodocumentaire toegepast, in Waarom bestaat niet ga ik het in audiovisuele vorm gieten. 
Zo kan ik bijvoorbeeld laten zien wat de terugkerende elementen in de werkwijze van 
Bromet zijn. Zoals de echo of spiegel-techniek (zie ook bijgaande dvd): 
 

 
 
[Gedetineerde] VROUW: 
Da’s mijn kanarie. ‘s 
Nachts slaapt-ie bij me, 
op mijn laars bijvoorbeeld. 
 

  
BROMET: 
Hij slaapt bij u? 

 
BROMET: 
Bent u ook overspannen? 
MAN: 
Ik dacht het wel, ja. 

 
BROMET: 

 U dácht het wel? 
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VROUW: 
D’r ging iets kapot van 
binnen 
 

  
BROMET: 
Ging er iets kapot van 
binnen? 

 
BROMET: 
Hoe gaat het met de 
boom? 
 

 
MAN: 
Hij zit lekker in z’n  
vel. 
BROMET: 

  Zit lekker in z’n vèl? 
 
Door de herhaling van dit soort  verzamelingen van vragen, krijg je als kijker het idee dat je getuige 
bent van een audiovisueel wetenschappelijk onderzoek. Daarmee ontstaat ook een kadans, een 
hypnotiserend effect. Zo wordt de kijker bijna fysiek deelgenoot niet alleen van Bromets werkwijze, 
maar ook van zijn obsessies en angsten. Niet-benoembare, complexe emotionele processes 
worden voelbaar.  
 
Het belangrijkste ingrediënt om deze collage te construeren zijn de archiefopnamen uit 
werk en privéarchief van Bromet. Tijdens de research-fase heb ik ongeveer 50 
programma’s van en met Bromet intensief bekeken (de beelden in dit filmplan zijn hieruit 
afkomstig). Dit heeft mijn overtuiging gesterkt dat het werk van Bromet een uitgelezen 
vertrekpunt vormt voor een cinematografisch interessante vorm. Het geeft een uniek beeld 
van de Nederlandse cultuur alleen al door de verscheidenheid aan personages, hoofden, 
huiskamers, tuinen, straten. Van de zwerver in het stadscentrum tot de partijleider op het 
pluche, van agressieve psychopaat tot beleefde goedzak, allemaal vertellen ze net zo lang 
tot Bromet het verhaal voor zich ziet. Die personages, in hun eigen omgeving gefilmd, gaan 
het visuele décor van het verhaal vormen.  
 
Daarnaast zal ik mijn fascinatie voor Bromet gaan exploreren door hem tijdens zijn werk 
met mijn camera op de voet te volgen. Ik zal aanwezig zijn bij opnamen van zijn 
programma’s, besprekingen met medewerkers, editors et cetera. Zo laat ik zien wat het 
geheim van zijn manier van werken is. Maar ook: wat maakt zijn werkwijze duidelijk over de 
tegenstrijdigheden in zijn karakter. Ik zal Bromet ook in zijn privéleven volgen, met name in 
zijn contact met de buren. Bromet leeft in onmin met al zijn buren in zijn woonplaats 
Ilpendam en in de film wil ik het verhaal van die ruzies vertellen.  
De twee verhaallijnen die in deze observerende stijl zijn gefilmd (over zijn werk en buren), 
volgen een chronologisch verloop. Deze opnamen zorgen voor rust in de film, in contrast 
met de onrust van de collage-vorm.  
  
De vraag is of Bromet zich op dezelfde manier laat ondervragen als de figuren uit zijn films. 
In de research heb ik daarop een antwoord gekregen: gedeeltelijk. Ik heb gemerkt dat 
Bromet weliswaar niet terugschrikt om de vragen te beantwoorden die hij anderen stelt, 
maar dat de antwoorden regelmatig een eenzijdige, rechtlijnige voorstelling van zaken 
geven. Daarom wil ik ook interviews houden met familieleden, vrienden en collega’s. Die 
zullen vertellen over bepalende gebeurtenissen, gedragingen en ontwikkelingen in leven en 
werk van Bromet. De interviews zal ik draaien van statief, bij de geïnterviewden thuis. In het 
hoofdstuk “wie ga ik filmen” is aangegeven wie ik hiervoor heb gecast. Belangrijk om te 
vermelden is dat deze geïnterviewden niet als zelfstandige karakters worden uitgewerkt. 
Toen ik met Hedda van Gennep ooit bezig was met het scenario van een film over 
Henriëtte Boas maakte zij grote bezwaren dat ik meer dan 15 mensen aan het woord wilde 
laten. Ik ben er inmiddels achter dat een veelvoud daarvan mogelijk is, mits de 
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geïnterviewden zuiver en alleen ten dienste staan van het onderwerp van de film. Het werk 
van Alan Berliner, met zijn vele opeenstapelingen van korte quotes, heeft mijn pogen wat 
dat betreft definitief geopend. 
 
Muziek 
 
De jazz, waar Frans een groot liefhebber van is, vormt een andere bouwsteen van de film. 
In zijn films gebruikt hij vaak de puntige, humoristische muziek uit de beginperiode van de 
band van Duke Ellington. Die vormt een prachtig middel om accenten te leggen, 
overgangen te markeren, sfeer te creëren. Dat geldt minstens zozeer voor de muziek uit de 
periode dat Bromet opgroeide en zich ontwikkelde tot cameraman en filmer. Dan denk ik 
aan de hardbop van mensen als Miles Davis en de freejazz van onder meer Archie Shepp. 
Die muziek, van lp’s en cd’s, geeft een zee aan mogelijkheden om bij te dragen aan het 
verhaal. De freejazz bevat vaak ‘open’ passages die op een subtiele manier sfeer creëren, 
hardbop kan een strak ritme geven aan passages in de film. Bij het kiezen van de muziek 
wil ik mij laten adviseren door drummer Theo Bodewes. Hij werkte onder meer voor Astrid 
Seriese en Jaap Blonk, beschikt over grote kennis van genoemde muzieksoorten en hij 
leverde al verschillende keren muziek en soundscapes voor documentaires die ik heb 
gemaakt. 
 
 
 
FILMPLAN 
 
Introductie 
 
De film opent met een ritmische reeks van kenmerkende Bromet-shots met zijn vragen 
eronder. Eerst zien we een vlak terrein, volledig ommuurd. We zijn op de binnenplaats van 
een gevangenis. Een man met een tas loopt de over het terrein, een gedetineerde, terug 
van proefverlof.  
 

 
 
BROMET: 
Waarom zit u hier? 
GEDETINEERDE: 
Ik heb mijn vrouw 
omgebracht. 

  
BROMET: Hoe? 
GEDETINEERDE: Met 
messteken. 
BROMET: Wanneer? 

 
BROMET: 
Nou, vertelt u maar…. 
 

 
BROMET: 
Vertelt u eens, wat is 
hier gebeurd? 
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BROMET: 
Maar uw buurman zei dat 
U dat had gedaan? 
 

  
BROMET: 
Volgens uw buurvrouw 
wat dat helemaal niet zo! 

 
BROMET: 
Wie heeft die kauwgom 
dan wèl in dat sleutelgat 
geplakt? 
 

 
BROMET: Dus wat uw 
buurman zegt is 
complete onzin? 
 

 
 
 

 
 
BROMET: 
Wat is die overlast dan? 

  
BROMET: 
Wil u dan nooit EERSTE 
viool spelen? 

  
 BROMET: 
Kunt u dat laten zien? 

 
BROMET: 
Kunt u het zo vertellen 
dat ik het voor me zie?  
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Vervolgens leid ik de film in met het verhaal over de oorsprong van mijn 
fascinatie voor Bromet. Daarmee maak ik de kijker ook duidelijk dat ik Bromet 
beschouw als leermeester en dat ik werknemer bij hem ben geweest. 
Melancholische muziek van Duke Ellington speelt onder mijn eigen stem die 
vertelt over mijn eerste ervaringen met Bromet,Gelardeerd door foto’s uit die tijd.  
 

 
 
DAVID: (voice-over): 
In 1993 keek ik naar de 
televisie en zag het 
programma Buren. Ik was 
verpletterd- nooit had ik 
zulke pure, to-the-pointe, 
smeuiige televisie gezien. 

  
DAVID  
Ik belde de maker, Frans 
Bromet, op om te vragen 
of ik stage bij hem mocht 
lopen. Hij reageerde een 
beetje verbaasd, maar 
ging accoord.  

 
DAVID: 
Omdat Bromet  toen nog 
vooral cameraman was 
moest ik loodzware 
statieven versjouwen en 
filmrollen verwisselen.  
Een zenuwslopend 
werkje… 
  

 
DAVID: 
…want één verkeerde 
beweging en de hele 
filmrol was overbelicht.Ik 
was een beetje bang 
voor Bromet. Hij kon op 
ijzig koude toon kritiek 
geven. 

 
 

DAVID:  
Op andere momenten was 
hij juist heel zachtaardig en 
geïnteresseerd. 

 

  
DAVID: 
Toen ik zelf programma’s 
ging maken, heb ik veel 
aan hem gehad, vooral 
aan zijn manier van 
vragenstellen.  

 
BROMET: 
Ik vraag altijd net zo lang 
door tot ik het verhaal 
voor me zie. 

 
DAVID:  
Tien jaar na mijn stage 
ging ik opnieuw voor 
hem werken, bij het 
programma De Achtste 
dag. 
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DAVID: 
Gelukkig vond hij mijn 
filmpjes in orde. Want ik 
zag hoe hij collega’s kon 
afsnauwen, als ze hun 
werk niet naar behoren 
deden. 

  
DAVID: 
Ik begon steeds meer 
vragen te krijgen over 
Bromet, zijn werk en zijn 
leven.  

 
DAVID: 
Wat is het verhaal achter 
de tegenstellingen in zijn 
karakter? 
Wat is het geheim van zijn 
manier van filmen? 

 
DAVID:  
En wat beweegt iemand 
om in zijn werk zo 
scherp in te zoomen op 
de machtsstrijd tussen 
mensen? 

 
 
 
Burenruzies 
 
Na deze voice-over zien we Bromet ‘s ochtends vroeg van zijn huis aan de dijk naar zijn 
kantoor lopen: het begin van een nieuwe werkdag. Aangekomen bij het werkpand aan De 
Noord 3, zien we de glazenwasser. Hij zet zijn ladder tegen het kantoor. Vervolgens zet de 
buurvrouw, mevrouw Van der Lee van De Noord 4, haar auto pontificaal op de toerit van 
haar huis: de ladder is onbruikbaar tot de auto wordt weggezet. De dochter van Bromet, 
Silvia, belt bij mevrouw Van der Lee aan om te vragen of ze haar auto wil wegzetten. In zijn 
kantoor vertelt Bromet dat dit al jaren zo gaat. De buurvrouw heeft afgedwongen dat de 
dochter van Bromet bij iedere glazenwasbeurt toestemming moet vragen, de glazenwasser 
zelf mag dit niet doen. 
Later zal blijken dat Bromet niet alleen ruzie heeft met de buren van De Noord 4, maar ook 
met de andere buren van zijn kantoor en woonhuis. 
  
Een duik in het archief van het programma dat zijn doorbraak als regisseur betekende: 
Buren. Collega’s reageren met hun visie op de serie. 
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BROMET: 
Volgens uw buurman kunt 
u dat helemaal niet 
betalen. 

  
JAN BLOKKER: 
Het zijn eigenlijk helemaal 
geen vragen die hij stelt. 

 
BROMET: 
Maar uw buurvrouw zegt 
dat u dat expres hebt 
gedaan.  
 

 
HANS KELLER: 
Hij doet een 
constatering en deelt die 
met de persoon die hij 
interviewt. 

 

 
 
BROMET: 
U heeft helemaal NIETS 
in zijn tuin gegooid. 
 

  
RIK ZAAL: 
Het is een constatering 
maar wel precies die 
constatering die de zaak 
op scherp zet. 
 

 
BROMET: 
Dus wat uw buurman zegt 
is volkomen onzin? 
 

 
JAN HAASBROEK: Hij 
observeert met al zijn 
zintuigen, noteert het 
ergens in dat brein van 
hem, en ondertussen 
blijft hij kijken, luisteren, 
opzuigen. 

 
 
BROMET: 
Uw buurman zegt dat u 
verslaafd bent. 

  
ANITA BROMET: 
Hij is altijd maar aan het 
kijken. 

 
BROMET: 
Kunt u dat laten zien? 
 

 
RENE DAALDER: 
Zijn hele huis staat vol 
met plasmatelevisies. 

 
 
In zijn kantoor naast de kast met de 75 banden van Buren, vertelt Bromet over de serie: 
“Burenruzies zijn zo geschikt als dramatisch gegeven omdat mensen hun natuurlijke 
masker heel makkelijk laten vallen. Je wordt zo meegesleept in je emoties, je kan in zo’n 
ruzie niet anders dan je duistere kanten laten zien. Buren is mijn oer-programma, eigenlijk 
is alles wat daarna is gekomen een variatie op het gegeven van Buren: twee partijen met 
een conflict. Maar neem me niet kwalijk ik moet even in bespreking.” 
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Op weg 
 
Nadat Bromet met zijn productieassistente overlegd heeft over de werkzaamheden van de 
dag rijdt Bromet in zijn Mercedes Vito busje het dorp uit. Vandaag gaat hij opnamen maken 
voor het programma De Nalatenschap. Onderweg vertelt hij over zijn aanpak, zijn manier 
van filmen en interviewen, het vooruitdenken naar de eindmontage. Op de locatie 
aangekomen zien we Bromet tijdens het draaien heel secuur zijn voeten neerzetten als hij 
loopt, close-ups van zijn vingers die voorzichtig het diafragma verstellen, en steeds het 
open oog naast de camera, het andere in de viewer. En er tussendoor de vragen. De 
concentratie is intens. In de auto, op weg naar een volgende opname vertelt Bromet hoe hij 
het klaarspeelt om te interviewen en tegelijkertijd de camera te hanteren: “als je autorijdt 
kun je ook op hetzelfde moment een gesprek voeren”, zegt hij. 
 
 
Jeugd 
 
Wanneer ik Bromet vraag naar de oorsprong van zijn fascinatie voor film, troont hij me mee 
naar zijn geboortestraat, de Hofwijckstraat in Amsterdam-West. Daar vertelt hij: “Mijn 
ouders waren communistisch op een bijna sektarische manier. In plaats van een 
Nederlandse vlag hingen ze op 5 mei een rode vlag uit, als enige in de straat. Ze gingen 
ook vaak als jehova’s de huizen in de buurt langs met folders. Ik voelde me al heel jong niet 
op mijn gemak bij mijn ouders.” We lopen door zijn ouderlijk huis, naar zijn jongenskamer. 
 

 
 
BROMET: 
Ik zat eigenlijk altijd op 
mijn kamertje.  
 

  
BROMET: 
Het is nu een soort  
rommelhok. 

 
BROMET: 
Eerst had ik hier een 
scheikundelaboratoriumpje. …later  
 

 
BROMET: 
Later kreeg ik van mijn  
oom een afdrukraampje. 
Als je daar een negatief  
in legde… 
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BROMET: 
…met een fotopapiertje  
eronder en je liet het in  
de zon liggen, kwam er  
een foto op. 

  
BROMET: 
In de loop der jaren trok ik 
me steeds meer terug in 
mijn kamer… 

 
BROMET: 
…daar had ik mijn 
scheikundespullen, mijn 
donkere kamertje.  
 

 
BROMET: 
Daar voelde ik me 
eigenlijk nog het best. 

 
 
BROMET: 
Mijn vader had 23 familie- 
leden verloren, waaronder  
zijn vader en broer. 
 

  
BROMET: 
Maar hij praatte daar 
zelden over. Wel gingen 
we iedere zondag naar 
tante Rachel… 

 
BROMET: 
…in betondorp. Zij 
vertelde dan iedere keer 
huilend over de zes 
concentratiekampen… 

 
BROMET: 
…waar ze in gezeten 
had. Dat maakte een 
enorme indruk op me. 

 
Bromet vertelt hoe eenzaam hij was als kind, onbegrepen door zijn ouders, op de rand van 
een depressie. Zijn vader zweeg over de oorlog, maar leed zichtbaar. Zijn moeder 
probeerde uit alle macht harmonie te behouden in een gezin waar de oorlog in alles 
aanwezig was.  
 

 
 
BROMET: 
Mijn ouders hadden een 
verbond gesloten. 

  
BROMET: 
De afspraak was- ieder 
potentieel conflict in het 
gezin moest onschadelijk 
gemaakt worden. 

 
BROMET [uit film 
Drielandenpunt]: 
Jullie zijn een eenheid, is 
dat een echte eenheid of 
is dat maar schijn? 
 

 
OUDERS BROMET 
[mengeling van 
gespeelde 
verontwaardiging en 
hilariteit]: Nee, nee, dat 
is een echte eenheid. 
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BROMET: 
En als ik de harmonie 
doorbrak dreigde mijn 
moeder me naar een 
kinderhuis te sturen. 

  
BROMET: 
Dat verbod op conflicten, 
terwijl ze er wel heel erg 
waren, dat eeuwige 
zwijgen, heeft mij als 
jongen echt geknakt. 

 
RENE DAALDER: 
Het is vooral het onthullen 
en het ontrafelen van het 
geheim van zijn vader, 
wat ik in zijn films 
terugzie. 
 

 
BROMET (archief): 
U wilt daar niet over 
praten? 
 

 
 
BROMET: 
VROUW: 
Moet ik echt antwoord 
geven? 
BROMET: Ja, graag wel 
 

  
BROMET:  
In reactie op dat zwijgen 
sloot ik me helemaal op in 
mijn eigen wereld. 
 

 
BROMET: 
Pas toen ik Anita 
ontmoette... 
 

 
BROMET: …begon ik 
voor het eerst te denken 
dat het misschien nog 
wel goed kwam met me. 

 

 
Volgens zijn zuster Carla en vriend Rene Daalder was Bromet zonder Anita in een diepe 
depressie beland, waar hij nooit meer uit was gekomen.  
 
 
Achter de camera 
 
Bromets medeleerlingen van de filmacademie, Jan de Bont, Rene Daalder en Rem 
Koolhaas schetsen een vrolijk beeld van de periode rond 1965, toen ze met Bromet de 1-2-
3-groep oprichtten. Daalder: “Het was cruciaal voor voor Bromets verdere carrière. Door 
vrijuit te experimenteren met allerlei genres en ambachten legde hij een basis voor zijn 
huidige manier van werken.” 
 
De periode na de filmacademie, wanneer hij drie kinderen krijgt en zich in Ilpendam vestigt,  
wil ik onder meer verbeelden door middel van fragmenten uit De Noord 20-29 (1971). Je 
zou het de oer-Buren kunnen noemen, deze film over de moeilijkheden die de Bromets als 
Amsterdammers in het dorp ondervonden. De film gaat over de onwil van zijn buren mee te 
werken met de aanleg van een draadje van de babyfoon (die waren toen nog niet 
draadloos), van zijn huis naar vrienden, vijf huizen verder. Uiteindelijk legt Frans zelf een 
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hek aan om de oprit van zijn huis, waar buren illegaal hun auto neerzetten. Dat is weer zo’n 
moment dat ik een sprong maak naar de burenruzies in het heden.  
 
Vlakbij het terrein waar Bromet in 1971 een hek aanlegde zien we nu mevrouw Koomen 
lopen, van De Noord 2 en dus de andere buurvrouw naast Bromets kantoor. Terwijl ze door 
het pittoreske, zonovergoten dorp loopt horen we Bromet vertellen: ”Dat is mevrouw 
Koomen. Ze barst eens in de vier maanden uit in een hysterisch gekrijs, zonder reden, 
zonder aanleiding. Ik heb haar nog nooit iets misdaan.” Wanneer ik haar met mijn camera 
om opheldering vraag, maakt ze zich snel uit de voeten, zonder een woord te zeggen. 
 
Een korte collage van wegduikende personages uit Buren volgt. Terwijl we Bromet opnieuw 
achter de camera zien werken komen de hoogtijdagen van de speelfilm-cameraman 
Bromet, 1965-1995 aan bod. Een periode waarin hij het vak steeds meer perfectioneerde 
en een eigen, sobere stijil van filmen ontwikkelde. Karakteristiek is Bromets hekel aan filters 
en schönfilmerei.  
 

 
 
BROMET: 
Bijvoorbeeld deze film, 
hier zie je Jan Decleir,  
het licht komt van boven. 
 

  
BROMET: 
En in het tegenshot zie je 
dat die actrice van 
onderen wordt belicht.  
 

 
BROMET: 
En dan blijkt dat die 
cameraman en die 
regisseur dat uit puur 
esthetische overwegingen 
“wel leuk” leek. 

 
BROMET: 
De meeste van mijn 
collega’s in Nederland 
zijn er voornamelijk op uit 
om een mooi plaatje te 
maken. En dat 
interesseert mij dus 
helemaal niets. Ik heb 
liever dat het lelijk is. 

 
Frans vertelt verder over de bedriegerij van met name de producenten van speelfilms in 
Nederland. Bijvoorbeeld Rob Houwer die tegen zijn personeel zei dat er maar 600.000 
gulden subsidie-geld was, terwijl hij een miljoen had ontvangen van het Filmfonds en 
meteen 400.000 achterover kon drukken. Toch ziet hij het niet als verloren jaren. ““Ik werkte 
als cameraman altijd met dramatische principes. Daar maak ik in mijn huidige werk nog 
steeds gebruik van. Ook wat betreft het ritme van een verhaal heb ik veel geleerd van de 
speelfilm-tijd. Bijvoorbeeld wanneer je een bepaalde vraag moet stellen. Regelmatig denk 
ik: die-of-die vraag moet ik nu nog niet stellen want het antwoord komt op een gegeven 
moment vanzelf wel bovenborrelen, dat werkt dramatisch veel sterker.” 
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Groei 
 
Dan volgt de periode 1992 tot heden, waarin hij een bekende Nederlander werd en Bromet 
en dochters uitgroeide tot een succesvol produktiebedrijf. Het contrast met de jaren 70 en 
80, toen hij soms nauwelijks financieel overeind bleef, was groot. 
 

 
 
DAVID (voice-over): 
Toen ik hem in 1992 voor 
het eerst ontmoettte gaf 
hij me op sombere toon 
een motto mee: ze komen 
niet naar je toe in 
Hilversum. 

  
SILVIA BROMET 
(dochter): 
In die tijd had hij in de 
logeerkamer een klein 
vhs-montagesetje staan. 

 
LAURA BROMET 
(dochter): 
Het was echt geen vetpot 
bij ons thuis, er waren 
jaren dat hij vrijwel geen 
opdrachten had. 

 
CONSTANT MEIJERS: 
Met Buren is de groei 
begonnen. Eerst kocht 
hij het stadhuis van 
Ilpendam. 

 
 
RIK ZAAL: 
Toen het pand 
ertegenover. 

  
EVELYNE DRAAIJER 
(medewerker Bromet): 
Van één vhs-set werden 
het drie dv-setjes, toen 2 
Macs met Final Cut Pro, 
nu hebben we er 10. 

 
SYLVIA BROMET:  
Van mij hoeft dat niet zo, 
steeds maar groter 
groeien. 

 
BROMET: 
Ik wil dit pand nog 
uitbreiden met een 
grote kantine, maar dat 
probeert de buurt tegen 
te houden. 

 
Ik zal laten zien hoe Bromet zijn formats ontwikkelt (vaak op de achterkant van een 
bierviltje), wat de kracht is van zijn manier van monteren (Bromet: “Een tussenshot, wat is 
dat? Is dat om een overgang te maskeren, belachelijk.”), wat de motor is achter zijn enorme 
produktie (Bromet: “ik vind vakantie iets verschrikkelijks.”)   
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Driften 
 

 
 
BROMET: 
Ik wil weten HOE iets in 
elkaar zit. 

  
BROMET [archief]: 
Hoe ging dat? 

 
BROMET [archief]: 
Hoe wist u dat? 

 
BROMET [archief]: 

 Hoe deed u dat? 

 
 
BROMET: 
De vraag naar het 
waarom vind ik eigenlijk 
niet zo interessant. 

  
BROMET: [archief]: 
Waarom niet? 
BROMET: 
De mens wordt gestuurd 
door driften en emoties. 

 
BROMET:[archief]: 
Waarom dan? 
BROMET: Die driften 
interesseren me. 

 
BROMET:[archief]: 
Waarom? 
 

 
Zo geef ik mijn ironische visie op de titel van de film, Waarom bestaat niet. Maar in het 
wereldbeeld van Bromet is geen plaats voor iets anders dan driften.  
 
Bromet belt aan bij zijn buurman, meneer Man, Monnickendammerrijweg. We zien een 
gordijn verschuiven maar de deur gaat niet open. Ik vraag Bromet waarom de buurman niet 
voor de camera wil verschijnen. Bromet: “het is allemaal begonnen met een verbouwing”. 
Korte collage (2 sec.) van beelden uit Bromets gelijknamige serie. Bromet: “Meneer Man is 
hier 5 jaar geleden komen wonen en is meteen begonnen met de grond achter zijn huis op 
te hopen met zand. Maar hij hield geen rekening met de gevolgen voor het grondwater. Dus 
ontstonden in onze tuin plassen water, overal werd het drassig. Ik heb hem erop 
aangesproken. David: “je werd boos?” Bromet: “ja en sindsdien groet hij me niet meer”  
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BROMET: 
Conflicten ga ik in ieder 
geval niet snel uit de weg. 

  
VROUW [archief]: 
Het is een moeilijk ventje! 
BROMET [archief]: 
Hoezo dan..bemoeit hij 
zich overal mee? 
VROUW: Ja! 

 
BROMET:[archief]: 
Dat is natuurlijk een grote 
fout tegenover je 
kinderen. 

 
MAN: 
Ja wrijf het maar 
in…maar het is wel 
waar. 

 
 
THEO VAN GOGH: 
Achter de camera durf je 
alles? 

  
BROMET: [archief]: 
Ging u nog vaak met 
elkaar naar bed? 

 
BROMET:[archief]: 
Kan dat plastic daartegen, 
als u er met een hamer op 
slaat? 

 
THEO VAN GOGH: 
In het normale leven 
durf je dat niet? 
BROMET: Ik heb het 
eigenlijk nog nooit 
geprobeerd! 

 
Steeds duidelijk wordt dat conflicten het werk en leven van Bromet beheersen, vooral 
omdat Bromet ze zelf opzoekt. Zijn fixatie op het werk, zijn bedrijf, zijn enorme precisie en 
veeleisendheid hebben een prijs. Die wordt vaak door zijn omgeving betaald. Bijvoorbeeld 
als het gaat om zijn rigide houding ten aanzien van het gebruik van zijn apparatuur. Hier 
laat ik oud-medewerkers van zijn programma De Achtste Dag aan het woord: 
 

 
 
SUSAN KOENEN: 
In die enorme kluis van 
het kantoor, daar liep ik 
altijd op mijn tenen. 

  
SUNNY BERGMAN: 
Alles had een vaste plek, 
de audiosnoertjes 
moesten in de blauwe bak 
links…. 

 
RUTGER CASTRICUM: 
…de videokabels in de 
rode bak rechts et cetera. 
Als je dat niet deed… 

 
MONIKA SATIJN: 
...dan had je het 
verbruid bij Bromet. Dan 
negeerde hij je een 
tijdlang. Hij keek je 
gewoon niet meer aan. 
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ESTHER PRADE: 
Dan was het een hele 
wrede man, ook bij 
vergaderingen. 

  
RUTGER CASTRICUM: 
Minimaal twee keer heb ik 
collega’s zien huilen na 
botte kritiek door Frans. 

 
BROMET: 
Maar wat hebben mijn 
medewerkers eraan als ik 
iedere opmerking 
omzichtig met zoete 
woorden omlijst?  

 
RENE DAALDER: 
Die harde kant is ook 
een omdraaiing van zijn 
angst voor mensen...van 
zich af bijten voordat 
anderen hèm bijten. 

 
Een andere schaduwzijde van werkwijze en mentaliteit van Bromet wordt geillustreerd door 
het verhaal van Lakmé van Breemen, stagiair van Bromet. Zij raakte bij het draaien van een 
item voor De Achtste dag zwaar gewond. Bromets eerste reactie nadat zij in het ziekenhuis 
was beland: wat is er met de camera gebeurd? In 2007, vier jaar na dato revalideert Van 
Breemen nog steeds, haar carrière in het filmvak zal waarschijnlijk nooit van de grond 
komen. Niet éénmaal nam Frans contact met haar op. Op mijn vraag hoe dat zit antwoordt 
hij dat hij er eigenlijk niet meer aan had gedacht. Als ik vraag hoe dat kan voor iemand die 
zich in zijn films zo empathisch toont, antwoordt hij dat hij dat ook niet weet. 
 
Finale 
 
Constant Meijers: “Zijn precisie, zijn strengheid, zijn hardheid, ik zie het allemaal als het 
gevolg van zijn angst om kwijt te raken wat hij heeft opgebouwd. Hij is daar zo panisch voor 
dat het zijn leven beheerst. Ik zie dat ook aan zijn zuinigheid, hij breekt bijvoorbeeld de 
tabletten van de afwasmachine doormidden- dat maakt evengoed schoon als een heel 
tablet zegt-ie. Hij heeft een bijna gekmakende overtuiging dat iedere cent telt.”   
  

 
 
ANITA BROMET: 
Hij is geen wrede man, hij 
is gewoon niet goed in 
staat tot normaal 
menselijk contact. 

  
RENE DAALDER: 
In zijn films is het een 
sociaal wezen, maar 
zodra hij de camera heeft 
ingepakt is het een 
moeilijke, angstige man. 
 

 
BROMET [archief]: 
Dat lijkt me nogal 
bedreigend. 

 
BROMET [archief]: 
Bent u bang voor hem? 
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RENE DAALDER: 
Hij is altijd op zoek 
gebleven naar een gevoel 
van orde, veiligheid. 

  
RENE DAALDER: 
Of het nou in zijn werk 
was, of in zijn huwelijk of 
zijn huis in Ilpendam. 
 

 
JAN HAASBROEK: 
Een veilig bastion, met 
zijn kantoor op 
loopafstand, dochters en 
schoonzoons in de 
zaak… 

 
CONSTANT MEIJERS:  
…maar aan de kern van 
zijn angsten heeft dat 
toch allemaal weinig 
veranderd. 

 
 
 
Bromet verlaat het pand aan de Noord en loopt door de namiddagzon naar huis. In de 
dorpsstraat ontmoet hij zijn buurman van nummer 43, meneer Tump. Ook die loopt 
zwijgend voorbij. Bromet: “met hem heb ik ook ruzie over een verbouwing. Ik wilde mijn 
eigen schuur uitbreiden met een meter. Dat pikte hij niet, hij zei dat ik dan over de grens 
van zijn kavel zou komen. Uiteindelijk heeft de burgemeester zich in het conflict gemengd.” 
Bromet wijst naar de grond. “Hier op deze plek op de dijk, precies tussen onze twee huizen 
heeft de burgemeester een compromis voorgesteld. Ik moest mijn schuur maar met een 
halve meter uitbreiden. Toen ben ik weggelopen, ik vond het belachelijk. Sindsdien groeten 
we elkaar niet meer.” 
 
Vriend Constant Meijers vertelt: “Ik denk wel eens- wat een boze man ben je eigenlijk. Volgens mij 
is hij als kind erg onrechtvaardig behandeld. Laatst keek ik weer eens naar zijn eerste film- het 
Drielandenpunt. Daarin neemt hij op 5 mei, bevrijdingsdag 1973, zijn vader, moeder, tante en oom 
mee naar de Duitse grens. Zijn vader is op dat moment sinds 1938 niet meer over de grens 
geweest.” 
 

 
 
MEIJERS: 
Er is een scène waarin 
die vader voor een hek 
staat, een soort illegale 
grensovergang. 

  
BROMET (in de film): 
Maar er zit een gat in het 
hek, je kan er doorheen.  

 
MEIJERS: 
En dan gaan, één voor 
één, die moeder, oom en 
tante dat gat door. 
 

 
MEIJERS: 
Zijn vader blijft stokstijf 
staan en weigert de 
grens te passeren. 
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MEIJERS: 
Ze wuiven nog pesterig 
naar hem. En dan is het 
Frans die het voor zijn 
vader opneemt. 

  
BROMET (in de film): 
Is dat niet een beetje lullig 
om papa zo alleen te 
laten? 

 
MEIJERS: 
Hij voelt de situatie 
haarfijn aan, in 
tegenstelling tot zijn 
moeder. Hetzelfde 
gebeurt in de eindscène. 
 

 
MEIJERS: 
Frans’ vader is 
inmiddels via een 
officiële grensovergang 
wel in Duitsland 
geweest en ze 
overnachten in een 
hotel. 

 
 
MEIJERS: 
Het is een ongelooflijk 
intieme scène. 

  
BROMET (in de film): 
Pappa is deze 
bevrijdingsdag niet teveel 
voor je geweest? 

 
VADER BROMET: 
Ik zie het als een 
bevrijding dat ik nu dus de 
grens gepasseerd heb. 
 
 

 
BROMET: 
Dus je zult geen 
nachtmerries hebben? 
VADER BROMET: Nee. 
BROMET: Welterusten. 

 
 
Meijers: “als ik ernaar kijk dan raak ik ontroerd door de warmte die die scène uitstraalt. Maar 
tegelijk weet ik dat dit nu precies het soort empathie is, het soort vragen dat die ouders zelf nooit 
konden stellen.” Anita Bromet: “Hij stelt de vragen die zijn ouders aan hem hadden moeten stellen. 
Vragen waardoor je je als kind veilig voelt.” 
 
Terwijl Bromet over de dijk naar huis loopt probeer ik te achterhalen hoe het mogelijk is dat hij met 
al zijn buren ruzie heeft. Bromet: “Volgens mij zijn ze gewoon antisemitisch”. David: “Maar je hebt 
toch alleen een joodse vader, je bent toch zelf niet joods?” Bromet: “Nee, maar zij denken van wel.”  
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BROMET: 
Het lijkt hier zo’n paradijs, 
maar het is net zo’n jungle 
als in de stad of waar dan 
ook. 

  
BROMET: 
Uiteindelijk gaat het over 
de vraag: hoe overleef ik, 
hoe hou ik me staande in 
dit leven.  

 
ANITA BROMET: 
We hebben een prachtige 
vlonder aan het water, de 
keren dat hij daar rustig 
met een drankje zit, zijn 
op één hand te tellen. 

 
RENE DAALDER: 
De vrijheid die hij na zijn 
jeugd heeft gezocht 
heeft hij nooit echt 
kunnen vinden. In zijn 
hoofd is er altijd onrust. 
Hij is altijd op zijn 
hoede. 

 
 
ANITA BROMET: 
Hij heeft bij de meeste 
mensen het idee dat ze, 
als puntje bij paaltje komt, 
niet loyaal zullen zijn. 
Misschien is het een self-
fulfilling prophecy 
geworden. 

  
[Bromet ligt via zijn 50inch 
plasmascherm naar de 
uitzending van De 
Nalatenschap te kijken] 
RENE DAALDER: 
En het bedrijf “Bromet en 
dochters” is een 
tegenwicht tegen al die 
bedreigingen die hij ziet. 
 

 
LAURA BROMET: 
Mijn vader is een hele 
zorgzame vader. Dat laat 
hij ook zien door zijn werk 
en zijn bedrijf. Maar 
behalve zorgzaam is hij 
ook altijd erg BEzorgd. 
 

 
FRANS BROMET: 
Succes, dat is iets 
tijdelijks, dat kan 
morgen afgelopen zijn. 

 
 
SPREKERS/ ARCHIEVEN 
 
Frans Bromet hangt de stelling aan dat privacy niet bestaat en ik heb dan ook toestemming 
gekregen om iedereen en alles te filmen, inclusief de buren. Naast Bromet zelf, hebben zijn directe 
familieleden (dochters, zoon, echtgenote, schoonzoons) medewerking toegezegd.  
 
Over zijn jeugd wil ik spreken met zijn zus Carla, zijn broer René, klasgenoten Moutje Goubits, Arie 
Sneeuw, Eva van der Voort en wiskundeleraar Fred Zwartjes. Over zijn periode bij de filmacademie 
komen Rene Daalder, Jan de Bont en Rem Koolhaas aan het woord. 
Over de jaren zeventig en tachtig (de camera-tijd) spreek ik met Marleen Gorris (Bromet draaide 
voor haar onder meer De stilte rond Christine M.), Paul van den Bos, Marc Felperlaan, Mat van 
Hensbergen (collega-cameramannen), Jos Stelling (Bromet was de cameraman van De 
Wisselwachter), Jan Blokker  (eindredacteur van o.m. Het Gat van Nederland), Hans Keller 
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(programmamaker bij de VPRO), Wim de Bie (Bromet deed jarenlang camerawerk voor Koot en 
Bie), Guido Pieters (met wie Bromet onder meer Ciske de Rat maakte), Otto Jongerius (Twee 
vorstinnen en een vorst) en Frank Scheffer (A labyrinth of time).  
Over de jaren negentig (ontwikkeling tot full-time programmamaker) wil ik praten met Constant 
Meijers (co-regisseur van onder meer Indiëstrijders), Jan Haasbroek (mede-eindredacteur van De 
Achtste dag), Rik Zaal (Zaal over de vloer), Evelyne Draaijer (al vijftien jaar assistent/ geluidsvrouw 
van Bromet) en Jeannine Kooistra (al veertien jaar assistant van Bromet).  
Over Bromet als eindredacteur zal ik verschillende oud-medewerkers van De Achtste Dag spreken. 
Nogmaals- het lijkt een grote lijst met mensen, maar ze zullen in de film zuiver ten dienste staan 
van het verhaal over Frans Bromet. 
 
In de productiefase zal ik een flink deel van het oeuvre van Bromet onder de loupe nemen en 
keuzes maken uit alle vragen, situaties, personages, werkwijzen etcetera, die in programmavorm 
bewaard zijn gebleven. Het gaat om naar schatting 250 uur gemonteerde programma’s inclusief 
items die al over Bromet gemaakt zijn. In de bijlage “filmografie” vindt u een overzicht. Een 
aanzienlijk deel hiervan zal worden gedigitaliseerd.  
Het grootste deel van het archiefmateriaal is te vinden bij Bromet zelf, het meeste is ook te vinden 
bij Beeld en Geluid.  
 
Tenslotte zal ik gebruik maken van foto’s en privéfilms uit het archief van de familie Bromet. 
 
 
OVER DE FILMER 
 
Sinds 1989 maak ik programma’s, eerst als radiomaker en vanaf 1991 voor de televisie. Al sinds ik 
in 1997 voor de lokale radio en televisie biografische portretten maakte van bekende Nederlanders, 
is dit thema mij blijven boeien. In mijn vrije tijd kijk ik ieder verfilmd levensverhaal dat ik kan vinden 
en lees ik voornamelijk biografieën. Levensverhalen fascineren me zo omdat ze, als ze goed 
verteld worden, de meest meeslepende verhalen opleveren die er zijn.  
Hoe dan ook, ik ben me er sinds 1997 in gaan specialiseren, noodgedwongen vaak via 
radioprogramma’s. Sinds 2006 heb ik radio definitief afgezworen, omdat ik de vertelvorm van het 
beeld toch teveel miste. Ik denk in beelden en wil vertellen via beelden, of dat nu talking heads zijn 
of magistrale vergezichten. Toen ik twee jaar geleden een film zag van Alan Berliner, met zijn 
snelle montages en virtuoos gebruik van foto- en filmarchieven, kreeg ik definitief de overtuiging 
dat ik met een vergelijkbare vormgeving verhalen wil vertellen. 
  
Een paar programma’s uitgelicht: 
 
In Toby Vos, leven en werk (Radio Noord-Holland, 2003) heb ik een aantal lange interviews met 
deze kunstenares, die ook wel “Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp in één” werd genoemd, 
gecombineerd met honderden beelden uit haar oeuvre, vele foto’s en muziek.   
M’n eigen leventje (Salto, 2004) is mijn visie op het levensverhaal van muzikant en verzetsman 
Martin Sterman, die altijd in de schaduw heeft geleefd van zijn broer en andere familieleden. 
Voor Ik lees de krant met een schaar (Joodse Omroep NIK, 2004, met steun van het Stifo) een 
portret van Henriëtte Boas, schreef ik het scenario en was verantwoordelijk voor de interviews met 
de hoofdpersoon. 
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Hoe was ik? (VPRO, 2005, met steun van het Stifo), het portret van Ischa Meijer, verscheen 
onlangs in een uitgave van Rubinstein en is als bijlage meegeleverd.  
 
Hoewel ik sinds 1992 zeer regelmatig camerawerk heb verricht zal ik voor dit project bijgestaan 
worden door cameraman en regisseur Hans Pool. 
 
RECENSIES  
 
Over Hoe was ik? 
 
Een schitterend gemonteerd, ontroerend, geestig, kritisch, niets ontziend, liefdevol werkstuk. Het 
werk van Ischa staat centraal en daarmee ook zijn persoon, maar niet andersom. 
Hanneke Groenteman via hannekegroentenman.nl, maart 2005 
 
Een prachtaflevering van De Avonden over Ischa Meijer […] 
Walter van der Kooi, Groene Amsterdammer, 13 mei 2005 
 
 
Over M’n eigen leventje 
 
Een ontluisterend relaas over discriminatie, familieruzies, muzikale schoonheid en eenzaamheid. 
[…]. Salto zendt de film in drie delen uit. Maar Hilversum zou er eens goed naar moeten kijken. 
Paul van Liempt, Parool, 14 maart 2004 
 
 
TOELICHTING BIJ MEEGEZONDEN MATERIAAL 
 
 
Op de dvd vindt u voorbeelden van hoe ik te werk ga in het gebruik van archiefmateriaal. Tracks 
een en twee laten enkele technieken zien die Bromet in zijn werk gebruikt. In tracks drie en vier 
combineer ik fragmenten uit het werk van Bromet met uitspraken over zijn persoonlijke 
geschiedenis en karakter. Het verschil tussen de vier voorbeeld-tracks en de uiteindelijke film: na 
het draaien van interviews met Bromet en zijn intimi/ collega's gecombineerd met scènes van zijn 
ruzies in het dorp en van opnamen “op de set” heb ik de beschikking heb over een groot reservoir 
aan nieuwe beelden. Zo krijgt  het verhaal meer gelaagdheid en veelzijdiger betekenissen. 
Bovendien beschik ik in de productiefase over een grotere hoeveelheid archiefmateriaal. Dat geeft 
mij meer creatieve vrijheid om verhalen te vertellen.  
Meegeleverd is ook de cd-box “Hoe was ik”. Het meest treffend is mijn manier van werken te horen 
in deel 2, waarin ik laat horen hoe de techniek van het interviewen en radiomaken bij Ischa Meijer 
verweven was met zijn karakter en levensgeschiedenis. 
Op mijn website www.daviddejongh.nl is een grote hoeveelheid programma’s te zien (in flash). 
 
 
 
 
 


