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 Dit was de 2e clubavond van het seizoen op, 23 augustus hebben we het programma doorgenomen 
en deze avond stond in het teken van de Film “Herman”’ een film waar onze Jan van der Biezen 
had meegewerkt. Deze  film was geproduceerd door Stichting Evenementen Vlijmen waarvan twee 
dames aanwezig waren nl   Liesbeth Bergmans en Gerrie van Delst.  Na de opening door Dinie 
Smits nam Liesbeth het woord en vertelde hoe deze film tot stand was gekomen. De Stichting had 
in het verleden een groots toneelstuk over Vlijmen geproduceerd, met allemaal dorpsgenoten  en 
wilde dit project “Herman” ook op het toneel gaan zetten. Maar toen kwam corona en kon dat geen 
doorgang vinden. Omdat het stuk over eenzaamheid ging, vatte met het plan op om hierover een 
film te gaan maken, want bij het eerste toneelstuk bleek dat veel mensen de  repetitie avonden 
gezellig vonden om uit de eenzaamheid te zijn.  Het zou natuurlijk moeilijk worden omdat we nog 
in de coronatijd zaten .Maar  met vele testen tijdens de opnames is het toch gelukt. 

De film heeft dus als Thema eenzaamheid, deze heeft vele gezichten, sociale eenzaamheid en 
emotionele eenzaamheid en komt voor onder oud en jong.  De film is niet tragisch maar gewoon 
van deze tijd. Hierna kregen we film te zien.  

Het ging over een man die na zijn pensioen al snel zijn vrouw verliest, daar zit hij dan hij probeert 
het beste ervan te maken maar is toch eenzaam hij ontmoet via een ongeluk een jonge jongen, die 
ook in eenzaamheid verkeerd, hij worstelt met zijn identiteit ,de  vader is buiten beeld , en moeder 
heeft  het druk met haar nieuwe vriend . Er ontstaat een vriendschap tussen die twee, wat met vallen 
en opstaan leidt dat ze beide de eenzaamheid een plaats kunnen geven en verder kunnen gaan met 
hun leven. De film duurt 50 minuten  

Hierna konden we vragen stellen aan Liesbeth. De hoofdrolspeler was de enigste professioneel op 
de set en de film heeft 1 ½ jaar voorbereidingstijd gehad. Er is weer onder de inwoners gecast en 
het spel was geloofwaardig en goed, mede door het goede scenario .De film is vorige jaar in 3 
maanden tijd opgenomen en in april 2022 in première gegaan en de kosten waren 48000,-- euro, 
bijeengebracht door subsidies en sponsors. De gehele film is ondertiteld omdat de film veel wordt 
vertoond voor de ouderen en natuurlijk jongeren, want dit probleem is daar ook groot door de vele 
sociale media van tegenwoordig en de thuis situaties . 

In de pauze was het leuk om nog wat vragen te stellen aan Liesbeth en Gerrie, welke in het 
onderwijs werkzaam zijn en veel problemen van de jongeren herkenbaar  vond. 

Na de pauze kregen we de making off te zien deze duurde 45 minuten en we zagen vele mooie 
scenes op een andere manier en de moeilijkheden soms om iets op te nemen, zoals het ongeluk.  

Tegen 23 uur was de avond ten einde met dank aan Liesbeth, Gerrie en natuurlijk onze Jan , die had 
gezorgd dat we deze film konden zien. 
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