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Korte film over verdraagzaamheid
ver·dra·gen (verdroeg, heeft verdragen)
1 dulden, doorstaan: pijn kunnen verdragen; elkaar goed kunnen verdragen
2 ertegen kunnen
3 zich verdragen in overeenstemming zijn met; dingen die zich niet verdragen met de
grondslag van de vereniging
Bron: www.vandale.nl

We Wander (oprichters Julian Breen en Lotte Stalman) wil een film maken en zoekt
daarvoor organisaties met de intentie om dit verhaal te delen wanneer het af is.
Hieronder leggen we uit waarom.

Opdat wij niet vergeten
Een strijd van alle tijd

Julian Breen
+31 (0)6 497 125 96
Lotte Stalman
+31 (0)6 339 842 11

Een wereld vol mensen die in volledige harmonie en vrede leven heeft, voor zo ver we
weten uit onze geschiedenisboeken, nooit bestaan. Helaas. Onze geschiedenis wordt
gekenmerkt door verhalen over oorlog en strijd om territorium, etniciteit, gender,
religie of macht. Het is iets van alle tijden. Ook nu worden er overal ter wereld
landsgrenzen betwist en bestreden; wordt het conflict opgezocht met anders gekleurde-,
denkende- of gelovende medemensen; en wordt er gevochten om macht en geld. Om
treurig van te worden dat dit onze geschiedenis is en tevens ons heden. Wat belooft dat
voor de toekomst? Het is moeilijk om vanuit dit perspectief positief te denken. En hoe
bepalen deze wereldproblemen je blik op je medemens? Vanuit deze blik kan je toch
weinig anders dan jezelf, je normen en waarden, je ego, boven alles en iedereen te
stellen? Of toch niet…
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Vechten om geluk

Hoewel we niet verwachten in onze tijd de wereld te zullen zien veranderen in de
prachtige groene en sociale planeet die we weten dat het kan ook zijn, weigeren we te
geloven dat het onmogelijk is. De een zal zeggen: een idealistische, naïeve hoop. De ander
zal zeggen: hoop doet leven. En om tegenwicht te geven aan al het gedoe in de wereld,
willen we verhalen vertellen die laten zien hoe om te gaan met elkaar op een
constructieve manier. Een manier die je staande houdt temidden van het geweld. Om te
overleven en te leven zonder wrok, in positiviteit en in geluk. Wil niet iedereen
uiteindelijk gelukkig zijn? Zou dat zijn waarvoor iedereen zo hard vecht?
Verdraagzaamheid kan je helpen

Een sleutelwoord om gelukkig oud te worden wat er ook gebeurt is wat ons betreft
verdragen. Verdragen dat het is zoals het is. Dat er tegenstanders zijn. Dat zij anders
denken en voelen. En dat je dit niet hoeft te veranderen.
Het verhaal van Dick

Dick Buchel van Steenbergen is 98 jaar oud. Hij weet maar al te goed wat strijd is, hoe dat
voelt. Een groot deel van zijn leven bevond hij zich te midden van de grootste gevechten
van de 20e eeuw. Uit gemengd bloed is hij geboren in de kolonie Nederlands Indië
(met de Nederlandse nationaliteit). Als KNIL soldaat heeft hij het Fukuoka
Jappenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefd, met de Nagasaki atoombom
op zijn kamp als ongenadige bevrijding. Vervolgens ging hij direct door in de
onafhankelijkheidsstrijd in geboorteland Indonesië. Uiteindelijk werd het hoofdstuk
Indonesië afgesloten met een moeizame ‘repatriëring’ naar Nederland, het land dat
hij tot dat moment alleen uit de schoolboeken kende.
Dick weet ook alles over verdragen. Aanpassen, elkaar aanhoren, proberen te
begrijpen en respecteren is belangrijk legt hij ons uit. Verdragen om te overleven en
verdragen om niet te verbitteren. Het is deze levenswijsheid die hem wat ons betreft zo
lang gezond en in leven houd.
Maatschappelijk belang

De generatie die kan spreken over Nederlands Indië is in rap tempo aan het wegvallen.
Het is kenmerkend voor deze generatie dat velen van hen pas op late leeftijd hun boekje
wilden opendoen waardoor er helaas al veel verhalen verloren zijn gegaan. Daarnaast is
Dick de laatste levende Nederlander die de atoombom van Nagasaki heeft overleeft.
Dick is meerdere malen onderwerp van verhalen in de media geweest, waarbij
het vaak is gegaan over de atoombom, maar nog nooit in relatie tot de rest van zijn
geschiedenis. Terwijl zijn verhaal over het meemaken van de bom nog veel waardevoller
wordt als de rest eromheen ook vertelt wordt.
Tot slot nadert het jaar 2020, waarin het 75 jaar geleden zal zijn dat de Tweede
Wereldoorlog eindigde. Daar zal veel bij stil gestaan worden, want niemand wil
natuurlijk een derde wereldoorlog meemaken. Het is van groot belang om deze verhalen
vast te leggen, keer op keer te blijven vertellen en onze link met deze weinig vertelde
geschiedenis niet te verliezen. Omdat volgende generaties ervan kunnen leren. Opdat wij
niet vergeten.
Julian Breen
+31 (0)6 497 125 96
Lotte Stalman
+31 (0)6 339 842 11
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Waarom en welke film wij willen maken
Herkenning

In het moment van de eerste ontmoeting met Dick voelden we onmiddellijk een
bewondering voor zijn kijk op het leven. Pas daarna realiseerde we ons dat we onszelf
herkenden in hem. In zijn kijk op de wereld en hoe om te gaan met andere mensen. Maar
we zijn nog maar jonge mensen (30 en 32), komen net kijken. Geen flauw benul van hoe
het voelt om te overleven in een strijd van wereldformaat. Daarom zijn we benieuwd
naar zijn verhaal. We hebben respect voor zijn wijsheid. En willen graag naar hem
luisteren. Dick kan beter dan wij verwoorden wat we zo graag willen zeggen. Hij heeft
door zijn leeftijd en achtergrond, in onze ogen, wat meer ‘recht van spreken’ en maakt
daarmee de perfecte hoofdpersoon voor een film. Alsof we via hem kunnen delen wat we
belangrijk vinden.
Picture this…

Het doel is om Dick zijn verhaal te vangen in een korte film die af zal zijn vóór 2020.
Inmiddels heeft We Wander zonder financiële middelen of projectplan al vijf uur
interview met Dick opgenomen. Want we wilden geen tijd verliezen gezien Dick’s leeftijd.
Dit waardevolle gesprek is nu veilig en klaar voor de volgende fase. Over de ontwikkeling
en welke hulp we daarbij zoeken later meer. Want, stel je steunt ons, wat gaat het dan
uiteindelijk worden waar jij aan bijdraagt?
In de film schetsen we twee perspectieven: die van de wereldgeschiedenis en die
van één persoon: Dick. We zetten het kleinste en grootste perspectief tegenover elkaar in
twee verhaallijnen. Het speelt zich af in de periode van Dicks jongere leven. Zo wordt de
kijker in het wereldperspectief meegenomen in wat er allemaal gebeurd is tussen 19201975 in koloniaal Nederlandse Indië, in Japan in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de
onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië en in post koloniaal Nederland.
In het perspectief van Dick wordt de kijker meegenomen in de gevoelswereld
van iemand die terugkijkt op zijn leven te midden van dit geweld. Op deze manier willen
we laten voelen hoe dat geweest moet zijn. In de verhaallijn van Dick zal het thema
verdraagzaamheid steeds terugkomen en hoe hij dit heeft toegepast in zijn leven. Als
motivatie voor zijn daden, zijn overlevingsdrang, maar ook als boodschap voor de kijker.
Waar je zou kunnen verwachten dat Dick haatdragend zou worden naar de volkeren,
landen en mensen die hem hebben laten lijden, gebeurde dit niet. Hij heeft altijd gewoon
de mensen om zich heen gezien voor mensen. Hij heeft ze gehoord om ze te willen
begrijpen. En verdragen.

Project ontwikkeling
Onderzoeksfase

Julian Breen
+31 (0)6 497 125 96
Lotte Stalman
+31 (0)6 339 842 11

Wij willen nu het project verder uitwerken, met als eerste stap een vormonderzoek. Er
ligt een mooi interview in de basis, maar om van dit verhaal een beleving te maken waar
de kijker over na wilt denken, moeten we het door ontwikkelen. Ook de exacte inhoud
moet nog worden vastgelegd en misschien zelfs uitgebreid. Misschien moet er nog een
aanvullend gesprek met Dick worden opgenomen. Misschien willen we op zoek naar
archiefmateriaal om het verhaal beeldender te maken. Misschien willen we onderzoeken
hoe geanimeerde beelden zijn verhaal invoelbaar kan maken…
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Om dit vormonderzoek te kunnen uitvoeren zijn we op zoek naar steun in de
vorm van middelen: financiële donaties (om een team te kunnen betalen hier
professioneel aan te werken) en/of project ondersteunende dienstverlening
(bijvoorbeeld een animator die vrijwillig wil meewerken in het vormonderzoek).
Help wanted

Om deze film af te maken zetten we breed in. Zelf steken we er veel arbeid en middelen
in, we vragen steun aan bij fondsen en we zoeken de samenwerking op met (belangen)
organisaties die zich in de boodschap of het onderwerp van de film herkennen. Dat
laatste is heel belangrijk, want naast dat we middelen en diensten zoeken om het project
uit te voeren zoeken we ook een publiek. Wat is een film zonder dat deze gezien zal
worden! Filmhuizen en filmfestivals bieden mogelijkheden voor de film die we kunnen
onderzoeken wanneer het resultaat af is, eerder heeft dat geen kans. Maar organisaties
die onze inhoud kunnen steunen zijn erg belangrijk in dit stadium. Als we op die manier
al een toekomstig publiek kunnen aantonen, wordt het belang om deze film te maken
groter en kunnen we weer gemakkelijker om financiële steun vragen bij fondsen of bij
andere organisaties.
Hoe kan je ons helpen?

Concreet zijn we op zoek naar intentieverklaringen van derden rondom de verspreiding
(bijvoorbeeld via externe –online- communicatiekanalen of platforms), inzet
(bijvoorbeeld als onderdeel van educatieprogramma’s) of vertoning (bijvoorbeeld als
onderdeel van een evenement, expositie of themabijeenkomst). Een intentieverklaring
betekent niets meer dan de wil om de film eventueel in te zetten en wij ontlenen hier nu
en in de toekomst geen rechten aan. Je zit dus nergens aan vast.
Daarnaast zijn we op zoek naar organisaties die ons op andere manieren willen steunen.
Zoals bij het productieproces zelf, de financiering ervan of het eventueel
doorzetten/lobbyen bij andere organisaties die ons verder kunnen helpen.

Over we wander
Wij van We Wander werken in onze video- en filmprojecten altijd samen met organisaties
die zich inzetten voor een mooiere, socialere of duurzamere maatschappij en toekomst.
Denk daarbij aan de zorg, het onderwijs, kunst- en cultuurorganisaties en
duurzaamheidsinitiatieven. Dit doen we omdat ons gevoel hier ligt, we willen graag
bijdragen en meedenken aan de toekomst. En dit keer willen we het verhaal van Dick
vertellen, om precies diezelfde redenen.
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Lotte Stalman
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