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'Film is
klotiger dan tv'

esi$eu6 zijn ijdeltunen, maar sce
na.ioschrljvers ziin aardigebcschei
den mensen. Zo lcmoorddeJcaD
va. de velde eei àantaljaar geleden

in HP/DL'Ili.lhaÍ clichébeeld. Wat is dàaÍ

!'raok Houtàppels (ironisch), "Nou, dat
klopt wel. \tiendeliik ziin welOfwedocD
alsol in iedeÍ gcval. BeleeÍà, voorkomend.
I.ln soms ook besr wel knap,jat

tiank Ketel:ra. (serieur: SceDario
schrijvere hebber vaak ee! iets minder
groot ego dan een regisseur dat klopr
wel. O.s we* is in principc halliàb.ikàat.
Er gaat nogeen regisseur oveÍheeot'

Roben ÀlberdingkThijm (verontwaar
digd): "rIalíIàbrikaat? Wl maken compo-

Ketclaar: "Dàt vind ik te vecl eer vooÍ
een scenarist. Drt mcer ik seÍieus. Ik re
si$eer ook rveleens, en dan merk ik s,at
jc, alleen in de nronrage à1. kunt verandc-
ren aan tooó, gevocl, spanningsopbouiv en
hufr.rr Dat soort elcmenten kunjemaken
en tyekcD, veel mee. danje deókr als.je het

Een jaar oÍ tien geleden

dacht het grote publiek nog
dat acteurs zelÍ hun

teksten schreven. Maar
meer en meer beginnen

Íilms en series een
'schrÍiversgezicht' le

krijgen. ln gesprek met drie
schriivers van het hetere
script: Robert Alberdingk
Thijm, Frank Houtappels

en Frank Ketelaar.

door Hilde Postma,
foto's Elsbeth fijssen
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Alberdingk Thijm: "Nou, ik bcn me rij
dens het schÍijven van een soipr loch wel
bervust van hoe het <lrama verloopt.Juist
met minuscule dingeljes gcefje aan hoe de
spànning, humor, on1Íoering verloopl. Ik
ben ahijd vcrrast als ik her teruszie, me.r
ik denknooit: hct is anders geworden dan

Ketelaar: Als je hetzelfde scripi laàt
yerfilmeó door Norbert (ter Hall. red.),Jo
ram (Liinen) ofje (!an de \rrdc). krijs
je echt héélanderc nlns. Bljde eco wordr
hct geestig, bij de andcr ner ríerl'

Ho\Íappels: t Stta,? in slu)ía
had àcht .devernrse., vier vcrschillende

Ketelaar: "Dàt is toch andes. wànt dàar
is destijlalsezet, enjewcrkt met helzelÍile
decor, dczclfde carDeÍanln en dezellÈe
acteum die hun rol ber'àken..l

Houtappels: .la - en met dczellàe

Kelelaar: "Dan kdjgje loch al s,el één

rubeÍdi.gk' rijm: "Een Ícsiseur voeet
zijn eigen tctrpcrament à.n een scripftoe >



Het is als een liedje dàt door verschillende
mensen gecoverd woÍdi. Het kunnen to
taal veíschiuende liedjes worde., na de
kÍacht vàí het liedje zit 'm in de tekst en

Houtappels: "Een goed scenàrio is ioch
debasis. Eo meeÍ: he! is hei kloppend hart.

Roàe,Í, ji z.{1: Il Àcà 
"og 

ooit tutrs.
naak lat 'l ni, reMnb 

"ieí 
lleÀ.nde ,il

u iln. BctuAed dal nn alnjd goed ait.k

Alberdin,.k Thiim: là, famastisch.
Het is àltijd mooieÍ d1n ik me had kun
nen vooBtellen. Omdat wai een regisseur
en a.teu6 kunnen - het in beeld brengeo

liet is war ik voor me zie als ik schrijl'
Ketelaar: Dat is toch niet àltijd wààr

De helft v]n de keren zak ikdoordebank

MetFtu t, i ddt i?t het aentÀil: datii
@tftsird, alltelàeeUo titu?

Albcrdinsk Th,jm: ïÀ dà! denk ik wel.
Ik zie s.'en shots vooÍ me als ik schrljf

Ket€laàÍ: ïa, dat is waàr: ik zie dai wel.
Ik woÍd heel vrek positiefvera«, maar
toch ook laak nesatieÍ Hocwel dat de
laatstejarer mindeÍ wordt, omdat ik te
genrïooÍdig met heel goede regisseure

Alberdi.gk Thllm: "Ik mag ook niet kla-
gen. Ik werk met Dma Nechushtao, Rita
Horst, Norbert ter Hall,Jean lan de Velde.

Ikvind het hcelprettigom echt samen re

werken met ee. Íegi$eor Dxt je sómen
iets maakt. Afen toe gebeurt dat niet, dan
zegt een regi$eur: laat mij maar, ik doc
het, je ziet het wel als het afis. In zo n gevàl

ben ik wele.s teleursesteld, ial'
Ird n etleuldaa §. tanot.Àn;ie ?

KetelaaÍ: He! is het leu[sre wat er is.Je
doet het inje eigen t!jd,jebent eigenbaas.

Je kunt alles doen Íatje wilt,je bent god
van het verhaal. Als je 26.000 helikopters
voorbljwilt latcn vliegen, dan doeje dat.

Nouja, dat is wàt on.eàlistisch maarje
!,í hd wélhedenken:

Alberdinsk Thijm: Je bent de eeÍsle
die alles ziet, de enise prcmiè.egas! opje

Houtappels: :le kuntje meest stiekeme

fantasieën veÍbeelde.. Nlensen laten zeg-
gen en doen watjí wilt. Wmak nemen op
mensen. Ah je diDsen hebt bedàcht eíje
ziet ze terug, is dat in alle bescheidenheid

Albe.di.gk Thijm: "Het leuke van
schriive. is dÀt ie nos .ier weet wat het
g.aat worden. Àhje typt, wilje óókjezelf

Ketelaar: 'lkheb inmiddels een behoor
liike eNari.s, maàr iedere ker alsje besint
àan een scÍipt, stajeweer net zo inje blote

Alberdirgk Thím: "Het is ook altid
zo gènant alsje moet uitlcggen wààr het

over gaat in hetbegin, dan stajeweerhak'
kelend bij zo' omÍoep: Ja, het gaat dus

over.l Dan begin je te vertellen en teNtl
jejczclfhoon praten, derkje,dit zrl xel

Houtappels: "Ik heb weleens een cur
sus senarioschrijve. sedaan bij het Binger
Instituut bii AmeÍikaanse gastdocentcn. 's

Ochtends bedrchtje ee. lerhaal. datie's
middqs voor de klas moest pitchen. Dat

houd! in datje in drie zinnen moe! zeg
gen w.ar het oler gaat. Dlt moest dan ook
nog in het Engels. AIsje dan ki:'WtI, d$,
ih, ny noëi iÍ aàon d gi,í a d a l»r, @0-
tits in .t .vQendltrt a uÀ..i dan riep de

docent al: '-Brr;?.(./ Het klopt ook wel. Als
jejeidee nieibinnen driezinnen in een /,.{
,»kan samenratten, is het sowieso Diksl'

/aar beg,,/ iet idee?

Houtappeh: i{k het geld op is, natuuÍ
rijk:

Àberdinsk Thijm: Blj dorstl" (lacht)
Ketelaar: "Hct kàn op heel veel manie-

ren. Met een regeltie in de kadt, met een

zieke sedàchte in je eigen brein. Met iets

wat oom Louis vroeger zei, het kan ook
van àndere mensen komcn, of van een

Ketelaar "llr zijn van die ideeën die elk
jaar wcrr een keertje lanskomen: een co
mcdy op een huweliiksbureau, iets mei
deíigeÍsl"

Houtappels: "DinseD hangen in de
lucht. Dan beh iedcrcen opeens:we saan
eer gïachtengordelserie nakenl

KetelaaÍ: ïe moet goed in het bunen
lànd kljken wat geluki is. Allcv.ouwense
Íies hier ziln in w%n een spi. oÍf ,an Scr
and ttu Ciry. Als ERherheel goed doet,
dan weetje datje een paar seizoenen latcr
ziekcnhuisseÍies 1e zien kljst:

Mad ail j. ld rt 
"d" 

utsbtirol
noberl Alberdingk ThÍm
(1965) volgde een studie

rechten aan de llvÀ, waaÍna

hii scenaÍioschriiveÍ wÈrd. Hii

heeÍtvele series op zijn naam

slaat l0e 0allons, owya &

Desie. Wzltàwa?rvat ne

meÈíe in de priizen vielen ol
daar nominalaes vooÍ kregen,

0olí schreef hij het script
yanfilnsals lloÍte Carlo en

Durya & 0eie, de frllÍ,-

tran* l(el€laar (1960) volgde

de filmacàdemie en sludeeÍde

aÍ in de richlingen scenario

en regie. Vanal lg92 is hrj

vooÍfl amelÍk als §cenaÍio-

schÍiiveÍ acliel en incidenteel

als regisseuÍ Iloor hefi
geschreven werk weÍd talloze

malen bekroond, onder meeÍ

met Gouden l(alveÍ€n, tYee

*eeÍ een nomÍralie voor de

LIRÀ-pÍijs ei de Prix Europa.

Hii schreeí (tele),ilms ah /,
0raije, Esc ort, 0e uítvqrkore-

ne el Cozch- 1okle seÍiès gij

ons ih de loÍdaen en Vuurzee

I en ll ziifinziin land-

Frank HoutaDteh (1960)

sludeerde in 1992 aÍ aar de

AmíeÍdamse toneehchool.

Hij schÍiirl toneehtukken

lo er fieet Uil lieíÍlè, Erak
llotel atkntico) et scenatio's

voot filli,i lJa zuctea ÍEe zuí
le ö el lele\isie ( H e ÍE n* a n p,

Eooische !Íouwen, t schaep

net de 5 pooten, t Yriie

Schaep:). De setie lleÍlenkanp
won een Couden l(rlí, ï Yrre

§rrrrp de ÍipkoiYschijÍ.

Ketelaar: "Er is op zich helemaal niks
tegen - het gaat eÍ màà. om §atje ermcc

ÀlbeÍdingk Thijm: "Dat is hct veÍschil

tussen het ondeNerp en he! idee. Her on
deNerp kan ziin: upperclàssvroul,en iD

het Gooi, tuààr de unwerking, dc i.onie
eraan, dat is wat eer serie ooderscheidend

Houtappels:"lk heb nooit làsr van het
idee dat ik origineel tuoet zljil' (lacho

Kctelaar: Ik ook,ier dat idce heb ik
àl heel ver àchter me gelaten:

Houtàppels: 'Je kunt van àlles aggen:
dat is al een keer gedaan. Dan denk ik ja
dat is zo maar niet door mij]
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li I k t j u I i. na a tt c n4t i k n hn n z ij, ?

Houtappels: "Ik niet. Ik heb alleen mljn
eigen engàglment. Ik ag laatst Ko van de
Bosch op Oeroltv - hij màakt nu ecn stuk
orer de kedielcrisis -en het giore glaaicn
van de topmànien bij de bank. Dàn be-
kruipt me alttd een onglmakkellk gevoel.
dàt ik dcDk: Ooohhhh, dat doe ik Diet, w.l
ben ik slechtll\,laar daarna bedenk ik me:
ikben weer eoed iD andere dingen.lksil
gràag iemand beschrijven die eenzaxm is,

ofongelukkis in de liefde, ofwruakwil. E.
dan vert.ouw ik er maai op dat alsje orer
tien jxar te.ugkiikt, het met de riidaeest te
maken blllkt te hebben wat je gedaà. hebt

heer dan met de à.:tualitcitl
Albeidinek Thijm: "Eneagcment heb

je metjezelt Ah ic eerlijk en ivatàchtig
vaDuit jezelÍ durft te schriiven, leíel ie
daarmce ook altijd iets overje rljd en de

Houlàppels: "Ik heb jàrenlang bii L,.l
o ? gezeÍen, dàtyo[dikzó zwÀar Ik kon

gceo programmà ofkrànt zien zonderdar
ik dacht: o God. Rila ,egt weer eeos iets,
ik moet er iets meelDrt vintl ik zwaar Er
moet àhijd ccn haakje voor ccn link met

mezelf aan zitte.. Iets waardoor ik het
.aàr metoe k n trekken.Jcan van de velde
zeiooit tescn me: 'Schrllfover rvat je kent.
Dat weÍk! het bc«el Ikgeloofheml

Ketelaar: Goed drama zegt alrijd iets
over de actuàliteit. over mers etr mràt
schappij. AIs dat lukt, .! hct is soed dàn

Houtàppcls: "Ik heb ooil i. een zicken-
huis gelegen; dl]irrna dacht ik !àntrit die
kànt kaD ik wel een ziekcnhuisserie schrij
ven. Dat komt omdat ik er zelflig riet
omdatikmeberokken voel bit deqezord

Ketelààr "Hct ligt er ook axn waàr her
drama ligt. Ik ben nu bczig met het boek
D.y',/,; lan JeroeD Smit, oveÍ dc oDder

sang van AIIN Amro. Een geseldisboek
vol dram. da.ti zct ik sraag mljn lan
dco in. Door het ove. dicbankmannen te
hebbcn, veÍelje iels oveÍ dc krediercrisis.
Nlaar hct vertrekt lrnuir de kaEktere. Àl
tijd.IIet g.tàt alléón om het pesonase]

na zih jutl'e nu m t)Èl,q?
Aberdhsk Thljtu: "van mij is nu een

se c iD producrie: Zà,, à'.1,1, Amster
datr En Vele Ànderen. Een no,,]èkrFÍel

lins; cen serie var acht delen door de stàd
heen; ecn lictAeslerhaal. Dar wordt nu ge
maxkt. NÍet Èv! v1n de Wiideven er Teun
LuÍks, eenjonse àcteuÍ dic nct van de To-
0eclacademie i. \,IàaÍÍicht komtl'

Ketelaar: "Ik schrijt op dit ftoment
een opvolger voor Zzzza4 maàr !!el een
heel andeÍ so.rt serie onder.lè lveÍktnel
'Oyerspell Èn ve.der heb ik veFchillende
lilmprojecten lopen; nr àllerlei stadià. Er
wordt veel a4rewezeD de laxtste tijd. Alle
maal mooic projecte! die net niet door de

Arberdiigk'r'hijír: "vc6chrikkelijk, jat'
Ketelxar: "Bij film visje toch mer hon,

derd maD nr dezelae virge.hoed, teNiJI
er màÀr zon rcht mainstrean films per
jaar worden getuààkt. Dàt is somslaÍis]

Àlberdingk Thijm: Sotus is liln toch
klotiscrdan ftr Het rare h:speelfilm wordt
ontzettend gewaardeerd. IIet krijgt enorm
veel atrndacht. NIad tv is reel moeililker,
\eer reuker En vooÍ de schrijl,er veel uit
dasender Heel veel speelfilms mislukkcn
ciscnlijk. Nederlardse nlms zijn niet per

Xetelaar; "Ncderlandse lilm nier?"
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AlbeÍdingk Thllm: "\rind ik nietl'
Ketelaar: "Ik vind re de laatste vijftien

jaarjuist veelbeter seworden. Er komen
tesenwoordis ook elk jaar
kijken. Dàt is cen gocde ont$,ikkcli.g:

Houtappels: 'Met tv hebjehet meer ií
de hànd.Je hoeft niet langs het Filmfonds,
er zljn meer zende6, er moet Ilink rvat se-
maakt worden. Er is meergeld voortl lk
heb ook twee frlms in ontwiklcling. Het is

wel $appig, wr.t als wij àllemààl àànge
ven met 6lmsbezjgte zijn, ontstaateÍ mei
een ietsva.: anneeÍ dien jlj hem ;n, wan
neerjij? De sparnins is meiee! voelbaar
Dat is die vingerhoed waar we in zitten te
vissen. Met tv kan je hecl rclued denken:
doejij jedingdaàr, doejij ik mijo dinghie.
Erjsplekza!l'

Alberdi.gk Thljn: "lk vind Nededand
ook vrij soed in televisie maken. In alle

senres. Op telelisiesebied spelen we intcr-
nationaalecht een gÍote rol. Dàtwàt]oop
en Johrr hebben sedààn met E.demol,
dat is toch een gÍote prestatie. Net als wàt
Reinout Oerlemans doet. Dàt geldt op het
gebied van drama ook. G,, i.Ae aru@et ls

verkocht, .1// §ran is ovcr dc hcle wcreld
verkocht. Omdat wlj zo r,raÍ uijzinnig zijn
in Nededod,lopen i{e net ietsvooruit op

Houtappels: "Soms ook net iets té vrij-
zinnis hoor Alsje ziet hoeheÍ Ga,t'n)ie
!/o,.ua in Frankíjk is verg'àan; dat wàs
toch niet een overdonderend succes. Dàt
snàppeí ze dààr toch .iet helemaal. Een
scène waarin Linda de NIol door de buur-
vrourv betrapt wordt blj het pijpen bii-
voorbeeld: icts te vrijzinnig naar Franse

h Aet dnal onl.rhTtu?
Houtappels (ironisch): "Nee, daris heel

grappig, dan sprekeu de acteure ineens
héél soed l'rans. Ik was nct in !'.ànkriik.
ik heb dlar twee bole. gekoch!, ftàar die
heeft Lindà uit mijn hànden getÍokkeí.
Het ligt gewoon i! de supenatkr, Ja às
ScftbJe ziet er geen cent van terug, maar

B.hji bÈ19 n.r uh itae ei.aan'r
scÀaE?

Houtappels: "Nte, roordevolgende se-

tielan / Scltaqbcn ik nos aan het naden-
ken. Dat houdt in dat ik nadenk over wd
voor liedjes ik zou willen eebruiken. Ik ga
pN schrijven als het helemaal reker k dat
het doorgaat. Ik ben nu letterlljk bvig aan
de aller-aller-aller illerlaàtsteallcvcringvàn
G1oncÀe tmluvr: de Àchtste rlevering van
het vïlile seizoe.. En dm stopt he! oou'

Kctelaar: l{chtl Dat is zo'n misvàttiflg in
NedeÍlànd: korte series vàn àcht àfleve
íingen. SeÍies worden ook steeds koÍer.
Vroeger was dertien afleleringen stan
àaaÍd, Yu nu haà eÍ a,aalf, Gur\c/r oruu-
ara heeli er nu acht]

Houtàppels: .Ia, we ?ouden er tien ma
ken, maaÍ het is crisis. ËÍ worden geen

advertenties verkocht, dus k het terugge
schroeftl naar echt. Het kwam ons wel uit,
want we waren Dog niet zover We hebben
alleeD de sterkste ideeën uitdebrainstorm
gebruiktl'

Alberdinsk Thiim: "Bii Dz,r? €, Dr
r; schreeíik altljd zes alteverinsen. Dat is

ook geen serie. Het enigc is: als jc dèt
jaar najaar bt elkaar sprokkeh, hcbie er
wel ncgentien oftwintig. l)an hebje lrél
het volume om .aar he! buitenla.d te

Ketelaar: "Ik heb laatst de dvd-box van
Tli WnÍ Wigweet eens doorgekeken: 22
afleleriDsen per seizoen, dàn komje i. e€n

senel Dan gaàn tue.sen er ook op,Istem
me.: het is mlandàe. we g,anlelkeÍ W.st
,írrgkijken. Bij Nederlandse series weetje
net dat het er is, en dan is het als,eer jfge-

AlbeÍdinek Thijm: Ja maÍ, moet je
kijken met hoeleel ze dat da& schrijven.
Fmtstische tems, die met ziln allen erad
werker. wij moeten het loornamelljk in

Ketelààr: "Het is ook commercieel niet
handig. Alsje die acteurs er die locaties
kunt kllsen - dan kan je er bii wijre mn

Albcrdingk 'lhijm: Heel veel seÍies
hebben het .ét niet. Mààr eens in de tijd
hel, je een serie, aàls bij ? SàaQ oï Goal

sche mwot saarbij alles samenvalt. Dat
die series hits zijD, dat is hccl bijzondeÍ.
Heel veel tàlent dàt blj elkàaÍ komt, màar
ook pÍecies in die rijd, rbet die vom en die
humor Er wordt niet genoeg onderkend

hoe bijzonder dat n, en hoe zo.de het is
om daarràtwee seizoenen zlweer mee te

Houtappels: "In die zin hebben wll wei'
n;g;n de melk te brokkelea.Bij t S.taeÍ
wilje het toch per se met die aclcurs doen.
Dat Picrre Bokmà en Loes Lucx daar
stàa., is één van de pijlers vàn het succes.

M1ar die gààn nà de zomerrveer het the-
ater in. Daàr ligt hun hart. Dat is net zo bij
Gtd&n Mt@.": TjiÍsk ReidinÍla wil ook
gewoon het theater weer inl'

Ketelaar: "Daaraan zicje wel!ïeeÍ dài
Nedcriand ee, klein lànd is: iedereen doet

Houtàppels: "Enorm kleiol En jc wilt
allemaal met dezelfde mensen wcrken]

Ketelaar: "ln Amerika ben ie selvoon
tv'actetrr in een grote serie- In Nederlànd
doen me.sen dat in de zomer, tussen
twee toneelproducties dooi Dat is jam'
mer want alsjeeen serie schrijft, wilje ee.
venolg heel graag met dezelfde mensen

doe.. Maar acteurs hten zich heel moeilijk
vasdesgen voor twee, drie, vier, lilfseizoe
nen. En geef,É ee.s onselijkl

Frakt. ji ei"nl Jt o? @r de /)tdse/k,

Kctelaar "We hebbe. in Nederland al
jaÍen temaken met dalende budgetten.In
1998 zat ik zelfàls resisseur bljde eerete

Íonde Telefrlms. \\re zÍn.u tienjaarlater;
er is geen dubbelíe bijsekomen, tcÍwljl de
kosten ziin seëxplodcerd. Scries moelen
in zo'n àchteÍlijk lempo lvorden opge-
romen! Dat heeft ookonsequenties voor
schrijvere. Als je series maakt lvaarin je
geen nachten mag schrijveo - otrdàt dàt
te duur is - bepaalt dàt je !ïeÍk wel. Her
aantal bij6guren en g'àstÍollen is he el be
perkt. Ik heb .og aan àdvoetenseries se-
werkt waarin maar één das rechtbank be
schikbaar was. Waar moetie dàn naaíoe

Houtappekr "Dàt is wel t,;'r;'& jx. Dan
wilje ah schrijveí het liefstje pemetÈ q
bij neeísooien. Toch zijn mijn kvoriete
scènes blj 7s.tu4 loortsekomcn uit het
feit dat het geld op wa' ln een eerste be
werking had ik eruit geflikkerd wet ik niet
goed vo.d aan het origineel. Daardoor
waren mijn aneveringer te kort. Dus ik
moest lengte maken. Daaryoor had ik een

nieuwe set nodig. Maar alle sets wàren net

sebouwd, het geld was opi dus ik krees
gee. exiÍà set. Toen dacht ik dan wil ik
iets heel simpels: een bedhooÍà, ecn àch
teNand dar kon nos netl Dat ziin Riek
en Arie in bed sewordcnl l
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