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Slepen met een lijk voor de camera

De verfilming van
Bak is zo goed als
klaar. Nu nog
monteren. Regis-
seur en initiatief-
nemer Auke de
Witte: ,,Wy ha in
protte fan inoar
leard.”

E
JACOB HAAGSMA

Een deel van de acteurs en de
‘crew’ van Bak verzamelt
zich deze maandagmiddag
in het gebouw van Omrop

Fryslân, voor het maken van zoge-
naamde ‘green screen’-opnamen,
bedoeld om een soort droombeeld
te creëren. De opnamen lopen op
zijn eind, vanavond zijn de laatste
opnamen. Daarna volgt montage,
geluidsnabewerking, kleurcorrectie
en wat al niet, waarbij er nog allerlei
ongerechtigheden aan het licht kun-
nen komen. En Syb van der Ploeg
moet de muziek nog maken ook.

,,Mei sa’n green screen kinst alle
akteurs yn deselde omstannichhe-
den delsette”, zegt Auke de Witte,
,,dat is by sa’n dreambyld wol mak-
lik. Wy ha sels ek wol soks, mar it is
nofliker om it hjir by de Omrop te
dwaan. Dy wolle ús oan alle kanten
temjitte komme.” Omrop Fryslân is
ook coproducent en zendt de film te
zijner tijd uit, in drie delen.

Dat droombeeld, dat heeft alles te
maken met de moord die hoofdper-
soon Bak, per ongeluk maar toch, ge-
pleegd heeft. In deze droom wordt
Bak toegesproken door verschillen-
de personen met wie hij te maken
heeft gehad, en dat doet hem twijfe-
len over hoe hij moet omgaan met
deze daad en de gevolgen daarvan.

Zo’n scène doet wel een beroep op
de creativiteit van de makers, zeker
als je bedenkt dat het bronnenmate-
riaal in het boek waarop de film is ge-
baseerd, vele pagina’s in beslag

neemt. ,,Skriuwer Sietse de Vries fûn
it tige aardich dat wy it sa gearfetten
hiene yn in dreambyld. By in film
moatte je no ienris oare dingen der-
útljochtsje as yn in boek, om beskate
saken dúdlik te meitsjen.”

Nog een voorbeeld van hoe een
regisseur de zaak naar zijn hand

kan zetten: in het boek, twee jaar ge-
leden cadeauboek in het kader van
de Moanne fan it Fryske Boek, ko-
men maar heel weinig vrouwen
voor. Dat was De Witte niet naar de
zin: ,,Dat is de wurklikheid net. Dêr-
om ha ik fan de haadredakteur van
de Ljouwerter Krante in frou makke.
Ek om de wikselwurking tusken
manlju en froulju dúdlik te meit-
sjen.” Sietse de Vries, redacteur van
deze krant, werkt overigens aan een
vervolg op Bak.

De opnamen hebben in totaal
zo’n vijf weken in beslag genomen,
en daar gingen twee weken repetitie-
tijd aan vooraf. De voorbereidingen
– het zoeken naar locaties, het bij-
eensprokkelen van het geld – duur-
den nog veel langer. ,,Ik ha der wol in
jier mei dwaande west.” Ook dat
noopte weer tot creatieve oplossin-
gen, zoals bleek bij het filmen van
het gesleep met het lijk dat hoofd-
persoon Sjerp Bak, uitgeblust jour-
nalist bij de stadsredactie van de
Leeuwarder Courant, per ongeluk
maakte.

,,De Reefhorst, ymporteur van Ja-
guar en Landrover, woe wol sponsor-
je. Se hiene in Jaguar-sportauto, dat
soe dan de auto wêze fan it riedslid

Problematischer
was het vinden van
een geschikte
begraafplaats

dat troch Bak fermoarde waard. Al-
linne, dy soe it lyk yn de kofferbak
fan dy auto weiwurkje. Mar de kof-
ferbak fan sa’n sportwein is fansels
net sa grut, en de akteur dy’t it lyk
spilet, wie ek noch twa meter lang.”
Maar met wat krullen en buigen
bleek dat het lijk in kwestie er mooi
in paste. ,,It koe krekt.” In het boek
reed het slachtoffer, een gemeente-
raadslid met minder legale bijver-
diensten, overigens in een BMW.

Sommige opnamelocaties waren
zo gevonden, andere leverden

meer problemen op. ,,Wy sochten in
hûs dêr’t in wethâlder yn wenje soe,
en dat fûn ik earne yn Ljouwert-súd,
krekt oan dizze kant fan it kanaal, by
de âlde Avero-toer. Wy ha gewoan
oanbelle, ús ferhaal ferteld en tsien
minuten letter wie it klear. Hertfer-
warmjend fan dy minsken, want je
hûs stiet wol twa dagen op’e kop mei
fyftjin, tweintich man en allerhanne
apparatuer.”

Problematischer was het vinden
van een geschikte begraafplaats. De
bedoeling was om te filmen op de

begraafplaats aan de Spanjaards-
laan, waar ook de corresponderende
scène uit het boek zich afspeelt. ,,Wy
hiene it goed ôfpraat, mar se wiene
dochs dwaande mei it omseagjen
fan ikebeamen. Dat kinst fansels net
ha.” Een andere plek was toch niet
beschikbaar wegens, uitgerekend,
een begrafenis. Uiteindelijk trof de
crew de begraafplaats van Grou,
,,mar ik hie graach oan de Span-
jaardslaan filmje wollen.”

Auke de Witte is geen professio-
neel filmer, maar een gepensioneerd
ambtenaar en een gepassioneerd
amateurfilmer. Maar hij werkt wel
graag met professionals: bijvoor-
beeld met acteurs als Joop Witter-
mans (in de titelrol) en Joke Tjalsma,
cameraman Rob van Maanen en
Theun Plantinga, voor de spelregie.
Want op dat vlak kent De Witte zijn
beperkingen. ,,Theun praat de taal
van de akteurs, in taal dy’t ik folle
minder ferstean. It wiene eins twa
kapiteins op ien skip, mar ús noazen
stiene wol deselde kant op. Oars hie
it ek net wurke.”

,,It is tige noflik om mei sokke pro-
fesjonele akteurs te wurkjen. Dêr lea-
re wy wer fan, ek fan de diskusjes. Jo-
ke miste wat yn in beskate sêne. Dêr
ha wy oer praat, ik betocht wat oars
en doe wurke it. Omdat sy my twong
om der noch ris oer nei te tinken. Ie-
penstelle, lústerje en jinsels de rom-
te jaan om it oars te dwaan. Sokken
ha ek de yntinsje om der wat goeds
fan te meitsjen. In film is teamwork,
eltsenien wurket deroan, en eltsen-
ien hat itselde belang: de film.”
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