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New projec t

Niet iedereen beseft dit,  maar onze identiteit is de belangrijkste

schatkist die we bij ons dragen. Je zou kunnen zeggen: 'Identiteit is

onze geestelijke ruggengraad.' Vanuit die identiteit wordt ook onze

purpose geboren met onze zielenmissie. Daaruit groeit intentie om het

leven precies de inhoud te geven waar je als mens voor geboren bent. 

Als makers van biografische fi lms zien wij  dat steeds terugkomen in de

verhalen die mensen over hun leven vertellen. Sommige mensen  beginnen

pas laat aan het werken aan hun identiteit . Maar een goed gezegde luidt:

beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Mensen met een sterke

identiteit  komen alt i jd weer boven dri jven, welke tol het leven soms ook

eist.

Voorwoord

Wie weinig zelfbesef heeft, levert in op zowel potentie als identiteit , en

voor die mensen is de kans groot dat de levensloop sterk wordt bepaald

door wat  de buitenwereld daar van maakt. Niemand heeft zi jn levenskoers

100% zelf in de hand, dat zullen wij  ook niet beweren,  maar de eigen

invloed daarop wordt aanzienli jk groter als iemand zich bewust is van zi jn

identiteit  en die bewust tot wasdom brengt.
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Het leven is te mooi om zomaar voorbij  te laten gaan. Iedere seconde die

voorbij  t ikt biedt kansen om te werken aan het eigen levensverhaal.

Tegeli jkerti jd hebben we alleen het  Mensen met een sterke identiteit  

leven in het nu, met een blik op de toekomst en lerend van gebeurtenissen

uit het verleden.

nu.

Met een sterke identiteit  bepaal je zelf je levensdoelen, omdat die inherent

zi jn aan de identiteit . Je beweegt daar als het ware naar toe, op de golven

van het leven. En natuurli jk kri jg je zo nu en dan de wind tegen, soms zelfs

een orkaan. Maar mensen met een sterke identiteit  kunnen daar goed mee

omgaan, ze staan alt i jd weer op, tonen veerkracht en hervatten hun doelen

of stellen die bi j .

Als biograaf heeft deze auteur er geen oordeel over, dit  is meer een

constatering. Iedere persoon, ongeacht de sterkte of slapte van de

identiteit , die bi j  ons zi jn levensverhaal wil laten fi lmen is welkom. En ik

weet zeker dat ik op dit punt namens al mijn collega’s in deze sector

spreek. Ieder mensenleven heeft een geschiedenis dat verteld en

doorgegeven mag worden. Alle biografen die zich bezighouden met het

maken van biografische fi lms staan klaar om daar iets heel moois van te

maken.  Volledig naar waarheid en zo authentiek als maar kan, maar, als het

even kan, wel met de cinematografische vri jheid om daar als fi lmmaker

een creatieve draai aan te geven.
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Rob Overgaauw

Zo maken de biograaf/fi lmmaker en de klant, die bi j  ons alt i jd alt i jd de

hoofdrolspeler is, er een ècht levenswerk van, dat het dubbel en dwars

waard is om bekeken te worden. En voor straks om door te geven. 
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Het lijkt er op dat de belangstelling voor het biografisch werk toeneemt.

De pandemie en de maatregelen,  die veel mensen gedurende de

lockdown terugwierp tussen vier muren, zouden daar weleens veel mee

te maken kunnen hebben. Er was opeens veel meer tijd om na te

denken, veel zekerheden en dingen die we vanzelfsprekend vonden,

vielen pardoes weg. Het bestaan en het het leven zelf werden

interessanter dan ooit. En daarmee werd een voedingsbodem gelegd

voor het werken aan menig biografie. 

Naast een reeks andere voordelen, is biografisch werk een geweldige

manier om jezelf beter te leren kennen. Biografische werk doen houdt in:

research, reflectie, contemplatie en vastleggen. Er zi jn drie

hoofdrichtingen waarin biografische verhalen kunnen worden vastgelegd: 1)

opschri jven 2) opnemen met een geluidsopname of 3) laten fi lmen. Deze

whitepaper gaat over 3): het vastleggen op fi lm. 

0. Inleiding

Hoe dat in zi jn werk gaat leest vindt u terug in deze whitepaper. Zo gaan

we dieper in op: wat een biografische fi lm is, welke varianten er zi jn, hoe

het proces in zi jn werk gaat, welk belang mensen kunnen hebben om het

te gaan doen, met welke kosten u rekening moet houden, wat het werk

van  
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de biograaf precies inhoudt, welke formats er bestaan,  welke biografische

toppics vaak gekozen worden, welke punten u op uw checklist zou kunnen

noteren voor als u zich oriënteert op een producent.

Het doorlezen van deze whitepaper zal u helpen om te bepalen of het laten

maken van een biografische fi lm voor u interessant is. En mocht u 

besluiten er aan te beginnen dan treft u t ips en achtergrondinformatie die

u helpen met de voorbereiding.  

Deze whitepaper is gebaseerd op ervaringsdeskundigheid van Rob

Overgaauw. Vanaf 2012 is hi j  actief met het interviewen en fi lmen van

mensen die hun levensverhaal op fi lm willen laten vastleggen. Behalve met

puur de uitvoering houdt hi j  zich ook bezig met het ontwikkelen van

concepten en formats om biografische fi lms naar een breder en hoger

niveau te t i llen. De èchte markt moet qua volume nog veroverd worden,

dat is volgens Rob Overgaauw een kwestie van ti jd en als het aan hem ligt

niet al te lang meer. Hi j  is eigenaar van de biografische fi lmmaatschappij

defi lmvanjeleven.com en heeft vele t ientallen producties op zi jn naam

staan.
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Puur voor het praktisch leesgemak is in deze whitepaper gekozen voor de

manneli jke vorm, nadrukkeli jk zonder daarmee enige andere geslachts- of

identiteitsvariant te willen uitsluiten. 

In 2022 is hi j  begonnen met het opleiden van mensen die interesse hebben

om biografische fi lms te maken en die voor zi jn fi lmmaatschappij  kunnen

worden ingezet.  

Verder wordt er in deze whitepaper gesproken over ' , of

' '  waarmee wordt bedoeld de persoon die onderwerp is

van de biografische fi lm. In principe kan dit iemand anders zi jn dan de

opdrachtgever. 

de hoofdpersoon'

de hoofdrolspeler
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Een biografie betekent letterlijk: beschrijving van het leven. De vorm

waarin dit genre de meeste bekendheid geniet is de boekvorm. Een

biografische film is daar de tegenhanger van. In dit hoofdstuk leest u in

grote lijnen wat het fenomeen biografische film inhoudt.

De biografische fi lm is in de kern een fi lmverslag waarin het leven van de

hoofdpersoon centraal staat. Zi jn leven wordt vanuit verschillende

perspectieven bekeken en belicht. Meestal is het de hoofdpersoon zelf die

aan het woord is en terugblikt op zi jn leven. In de meeste gevallen gebeurt

dat op basis van een interview, met een voor dit doel bekwaam iemand, de

biograaf. Betekenisvolle episodes worden opgerakeld en uitgerafeld. Al

vertellende worden de verhalen en herinneringen op video vastgelegd,

inclusief de non-verbale signalen want die maken de beeldvorming

compleet. De kunst is om een waarheidsgetrouw beeld te creëren over de

hoofdpersoon.  

1. Wat is een biogra�sche �lm

Een biografische fi lm is geslaagd als deze beantwoordt aan het doel van de 

hoofdpersoon en de verwachtingen die hi j  er vooraf aan stelde.  
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Iemand kan er bi jvoorbeeld voor kiezen om indringend in te gaan op

hoogte- en dieptepunten in zi jn leven. Iemand anders kiest liever voor een

lichtvoetige variant, waarin vooral aandacht wordt besteed aan alledaagse

dingen. Weer een ander kiest er voor om zi jn levensloop zo feiteli jk

mogeli jk te beschri jven, waardoor het meer een documentaire vorm

krijgt. Mensen die het liever simpel houden kunnen op speelse wijze,

bi jvoorbeeld met behulp van kaarten met daarop spreuken of wijsheden,

aangespoord worden om iets te vertellen. Zoveel mensen zoveel smaken. 

Er zi jn verschillende varianten in de uitvoering van biografische fi lms, net

zoals er verschillende aanleidingen, doelen en niveauverschillen bestaan. 

Het werken aan een biografische fi lm gebeurt fasegewijs. Voordat de

biografische fi lm kant en klaar wordt opgeleverd  zi jn er een aantal

stappen te maken. De opname van het interview is daar een belangri jke in.

De biograaf zit  dan tegenover de hoofdpersoon en leidt het gesprek aan de

hand van een script en draaiboek.  

De opdracht aan de producent is om de intenties en wensen van de klant

op een zo goed mogeli jke manier in beeld te brengen. Om die reden is het

voorbereidende gesprek, zo belangri jk. De producent maakt het traject zo

transparant en begri jpeli jk mogeli jk en stelt het nodige in werking om een

film te af te leveren die een ware weerspiegeling is van het leven van de

hoofdpersoon. 
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De firma's die biografische fi lmproducties aanbieden zi jn veelal

eenmansbedri jven en de eigenaar doet dan alles zelf. Het komt ook voor

dat er een aparte cameraman meekomt voor de beeldtechniek.  

Het proces van de fi lmopname en het interview is voor de meeste mensen

een aangenaam gebeuren. Tegeli jkerti jd kan het op momenten ook

intensief zi jn; het oprakelen van herinneringen roept emoties op en die

kunnen zowel vreugdevol als verdrietig zi jn. 

Iemand die alles zelf doet heeft als voordeel dat de klant met met één

persoon te maken kri jgt voor het hele traject. Komt er wel een aparte

cameraman mee dan zal dat doorgaans meer garantie bieden voor een

kwalitatief goed eindproduct. De  interviewer die het gesprek afneemt kan

zich in dat geval volledig concentreren op het gesprek met de

hoofdpersoon. Het nadeel is het hogere pri jskaartje, omdat de kosten van

de aparte cameraman worden doorberekend. Ook is er kans op iets meer

ruis en afleiding ti jdens de opname, omdat er meer mensen in de ruimte

zijn waar gefi lmd wordt.

Dat er zo nu en dan een traan wordt weggepinkt is dan ook heel normaal.

Een succesbepalende factor voor de biografische fi lm is dat de

hoofdpersoon zich onbevangen kan voelen zodat deze zoveel mogeli jk 

'zichzelf'  kan zi jn. 
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Voor de ki jker wordt de fi lm er indrukwekkender op als expliciete emoties

of andere authentieke lichaamstaal het verhaal ondersteunt. De persoon

geeft daarmee ècht een inki jkje in zichzelf en laat met meer dan met

woorden alleen zien wat gebeurtenissen met hem gedaan hebben (of

doen).
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Men zou zich kunnen afvragen of die biografische film nou wel voor

iedereen geschikt is. Moet je daar niet een bepaald type voor zijn en een

graag met jezelf te koop lopen...?  Het antwoord is ontnuchterend, lees

het in dit hoofdstuk.

Sterker nog, het merendeel van de mensen anno 2022 heeft er nog geen of

weinig animo voor. Dat heeft grotendeels te maken met onbekendheid van

dit product. En ook omdat het nog als een overbodige luxe wordt

beschouwd. Het idee om zoiets te doen staat voor de grote massa redeli jk

ver van de eigen realiteit . Het merendeel van de mensen bli jft  hangen in

belemmerende overtuigingen, zoals: 'wie zit  er nou op mijn fi lm te

wachten? Wat moet ik vertellen? Ben ik zo nieuwswaardig dan..? Best

confronterend trouwens, zeker met zo'n camera op je gericht...'

2. Voor wie?

In principe is de biografische fi lm voor iedereen geschikt, want ieder mens

heeft een leven achter de rug waarin verhalen op de een of andere manier

een rode draad vormen. En ieder mens is uniek, er zi jn geen twee mensen

op deze planeet met een exact identiek leven. Alleen wil dat natuurli jk niet

zeggen dat iedereen dan maar meteen enthousiast moet worden van het

idee om zi jn levensverhaal op fi lm te laten vast leggen. 
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Gelukkig voor deze sector zi jn er toch al de nodige mensen die het al

gedaan hebben of er wel posit ief tegenover staan. Wat we als fi lmmakers

zien is dat de mensen die nu opteren voor een biografische fi lm, bewust in

het leven staan. Ze zi jn open minded en voelen zich sterk in de

maatschappij  staan. Dit type persoon ziet in dat het leiden van een goed

leven behoort tot iets wat je als ' levenskunst kunt zien. De nodige trauma's

en crises zi jn doorleefd en hebben een plekje ín hun bestaan gekregen. De

diepste wonden zi jn geheeld. Het leven heeft littekens achtergelaten, maar

er kan hoe dan ook met een zekere dankbaarheid op worden

teruggekeken. Het zi jn de mensen die vanuit dat perspectief vri j  snel de

waarde inzien van een biografische fi lm.

Een segment in fi lmproducties die het al wel goed doet is die in de

bruiloft- en uitvaartsfeer. Een bruiloft laten fi lmen door een videograaf is

intussen mainstream geworden. Mensen betalen zonder probleem €

1.500,00 en meer voor een gefi lmde huweli jksreportage. Hetzelfde geldt

voor uitvaartdiensten waar streaming en videodiensten inmiddels usance

zijn. De biografische fi lm voor particulieren komt daar bi j  verre nog niet bi j

in de buurt en zit  dus nog duideli jk aan het begin van de groeicurve.

Anders is dat met de geschreven variant, de biografie in boekvorm, die de

meeste obstakels al overwonnen heeft. Daar wordt inmiddels in grote

getale gebruik van gemaakt, zowel individueel als met de hulp van een

schri jfcoach. 
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Een biografische fi lm kun je natuurli jk ook cadeau kri jgen. De vraag is dan

alleen of de ontvangende parti j  bereid is daar aan mee te werken en zo ja,

hoe dan?  Daar gaat het volgende hoofdstuk over.

Een biografische film cadeau krijgen

Voor hen is het duideli jk dat zo’n fi lm ook waarde heeft voor hun geliefden,

dierbaren, en later, de nakomende generaties. De historische, emotionele

en informatieve waarde ervan wordt begrepen en gewaardeerd.

Een biografische fi lm kunt u ook zomaar cadeau doen of kri jgen van een

dierbare die je wil verrassen. Voor de mensen die het cadeau kri jgen raden

wij aan:  laat je inderdaad 'gewoon' verrassen. Ga er maar vanuit dat de

biograaf die dit gaat maken weet hoe hi j  om moet gaan met zulke

situaties.  is dan het beste advies.

Het doorsturen van deze whitepaper aan de persoon die het cadeau

ontvangt is wellicht het  advies in deze gevallen. 

Go with the flow

second best

Zonder moeite kunnen zi j  meerdere argumenten opnoemen waarom het

iets is waar ze graag aan willen beginnen. 
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Een ander idee is om contact op te nemen met een persoon die dit al

achter de rug heeft. In de meeste gevallen is dat via de producent te

regelen. En die zou voorbeelden kunnen laten zien van fi lms die al zi jn

opgeleverd (uiteraard met instemming van de desbetreffende persoon) 

Is de biografische film voor iedereen geschikt?

Hoewel eerder in dit hoofdstuk gesteld is dat iedereen in aanmerking zou

moeten kunnen komen voor een biografische fi lm, zi jn er toch ook

uitzonderingen. Het is in zi jn algemeenheid nameli jk sterk te ontraden voor

mensen die li jden aan een bipolaire gedragsstoornis. De emoties die t i jdens

een interview opgerakeld kunnen worden hebben een sterk effect op

mensen met deze diagnose en dan bestaat er een reëel risico dat de

persoon in een depressie schiet. De auteur van deze whitepaper heeft een

ervaring met een potentiële aanvraag van iemand die aan deze ziekte li jdt

en heeft een en ander uitgezocht. Mogeli jk zi jn er ook andere psychische

aandoeningen geregistreerd in de DSM IV en/of V waarbij  sterke emoties

door intensieve pogingen om herinneringen op te roepen tot manische of

depressieve effecten kunnen leiden. Bi j  twijfel dient alt i jd een deskundige

op gebied van geestesziekten geraadpleegd te worden.
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In het vorige hoofdstuk is grofweg een beeld geschetst van het type

mens dat er nu aan begint,  in dit hoofdstuk gaan we dieper in op het

nut en het belang. Waarom zou iemand een biografische film laten

maken?

3. Aanleiding, nut en doelen

Het noteren van levensverhalen in de vorm van een biografie is al ver in de

geschiedenis teruggevonden. Dit soort verhalen wordt gezien als de

bouwstenen van iemands bestaan. Op basis van deze verhalen vormt zich

het beeld van de hoofdpersoon. Door die levensgebeurtenissen hardop te

memoreren, of deze later terug te horen en te zien in de fi lm, komen ze

tot leven. Ze brengen een indringend besef mee van het leven dat de

hoofdpersoon achter zich heeft, als ook hoe deze nu in het leven staat en

welke toekomst hi j  voor zich ziet. Voorop staat dat iemand belangstelling

moet hebben voor het biografisch werk en vanuit dat perspectief bereid is

zi jn eigen levensloop onder de loep te (laten) nemen. Dat is leerzaam,

interessant en plezierig en natuurli jk soms ook een beetje

confronterend. Je moet er klaar voor zi jn. 

De biografische fi lm biedt om die reden een sterk houvast in de zoektocht

naar wie we ten diepste zi jn. In dit soort nieuwsgierigheid brandt bi j

menigeen het verlangen om de betekenis van het leven eens goed te
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Zonder hier nu meteen in de diepte op in te gaan hebben we de meest

voorkomende aanleidingen, om te beginnen aan de biografische fi lm, op

een ri jt je gezet:

Naast het hebben van een aanleiding bestaat er ook nog zoiets als een doel

wat iemand er mee voor ogen heeft. Daar gaat het volgende hoofdstuk

over.

een doorverwijzing van een zorgprofessional/coach/therapeut

een aanvull ing of voorbereiding op een eerder geschreven autobiografie

het bereiken van een bepaalde (gedenkwaardige) leeftijd

een ingrijpende verandering in het leven zoals een pensionering, afscheid,

emigratie of jubileum

een ernstige medische diagnose of opname in een zorginstell ing

het cadeau krijgen

3.1 Aandacht

doorgronden. Vooral voor de mensen voor wie het antwoord op deze

prangende vraag duideli jk is wordt de biografische fi lm extra interessant.

Er zit  dan ook meteen een antwoord in de fi lm die meestal met volle

teugen wordt beschreven.

Zoals in het voorwoord al aangegeven is onze identiteit  een fenomeen dat

gepaard gaat met zeer intieme gedachten, gevoelens en verlangens. De

meeste mensen praten daar alleen met hun geliefde over, of met een
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 goede vriend(in) en soms met een psycholoog. U kunt zich misschien zelfs

afvragen of degene die u het meest liefhebt echt alles van u weet, of

liever, of u hen alles verteld hebt wat u zou willen delen. Wat die

psycholoog betreft, ja het is heel prettig dat ze er zi jn als de

omstandigheden een consult met zo'n professional nodig maken. Maar u

zou misschien heel graag willen dat er ook geluisterd wordt naar uw

verhaal, echt geluisterd, zonder dat daar een doorverwijzing van een arts

voor nodig is. En in dat geval is een biograaf, die met u in gesprek gaat over

uw leven, een geweldig alternatief. De realiteit  leert ons dat er aan een

biograaf meer verteld wordt over het leven dan aan wie dan ook. Meer

zelfs dan aan geliefden of nauwe familierelaties, met wie de hoofdpersoon

jarenlang een sterke band heeft.

Het in gesprek komen over uw leven met iemand die biografisch onderlegd

is en daar zi jn vak van gemaakt heeft kan heel veel betekenen. Door te

praten met een professional over het eigen leven, kan de zin in het leven

beter gezien en begrepen worden, soms zelfs wakker geschud worden. Een

op dit terrein gespecialiseerde professional voelt u wat dat betreft haarfi jn

aan en zal deze taak respectvol uitvoeren. De klant kan en mag dit

momentum ‘uitbuiten’ en het luisterend oor en de aandacht die hi j

ontvangt volledig benutten. De belevenis alleen al van het gezelschap van

iemand die ècht actief en inlevend kan luisteren levert voor menigeen een

zeldzaam genoegen op. 
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3.2 Vervulling

Er zi jn nogal wat mensen die op enig moment in hun leven een leegte 

ervaren. De vragen die dan opkomen liggen op een diep niveau van het

bestaan,  zoals:  "Waar gaat het leven over? Waar gaat  leven over?

Welke betekenis heb ik? Wat heb ik nou eigenli jk bereikt met al mijn

goede bedoelingen? Waar heb ik me al die jaren druk om gemaakt?

Waarom vond ik dat toen en toen zo belangri jk? Waarom heb ik toen die

ene beslissing genomen en niet die andere? Alles li jkt achteraf ineens zo

relatief, soms nutteloos, leeg of doelloos.

mijn

Dat gevoel kan in een bepaalde levensfase, door bi jvoorbeeld een

persoonli jke crisis, worden veroorzaakt. Er zi jn talri jke oorzaken die aan

zo'n crisis vooraf kunnen gaan, zoals het overli jden van een dierbare, een

ontslag, een ongeval, een misdri jf, een ernstig falen, een conflict , een

noodgedwongen verhuizing. En het komt ook voor dat er geen duideli jk

aanwijsbare aanleiding is. Hoe dan ook, het loskomen of oplossen van een

leegtegevoel is een uiterst plausibele reden om te beginnen aan de

biografische fi lm. Bi j  het terugzien en beluisteren van het eigen

levensverhaal, is de kans heel groot dat de hoofdpersoon inziet dat zi jn

leven wel degeli jk ergens over gaat. Dat zou kunnen zi jn op een ietwat

andere manier dan hi j  het al die jaren had gedacht, maar dat zi jn leven nut

heeft gehad wordt met de fi lm evident. 



page 22

3.3 Van je hart geen moordkuil maken

Er zi jn ook mensen die al lange ti jd met iets rondlopen. Een big issue. Iets

dat ze nog niet eerder hebben kunnen delen. Zoiets kan op den duur gaan

voelen als een zware last. De biografische fi lm biedt de mogeli jkheid om

datgene wat ze al lang hadden willen zeggen, eindeli jk een keer in de

wereld te brengen. Van de biograaf mag verwacht worden dat deze

discreet met dergeli jke ontboezemingen omgaat. Dat kan zelfs vooraf

schrifteli jk worden geclausuleerd.

Het maken van een fi lm met dit specifieke doel, kan een ware opluchting

betekenen. Het hoge woord is er dan eindeli jk uit . Ook het idee dat de

hoofdpersoon zelf controle heeft over het moment waarop die fi lm wordt

vri jgegeven, kan een geruststellende gedachte opleveren.

3.4 Doorgeven van levensgeschiedenis

Er kunnen allerlei  redenen zi jn om een stukje persoonli jke geschiedenis te

willen doorgeven aan nakomende generaties. Dat gebeurt nu al vaak door

fotoboeken, social media, of een geschreven autobiografie. Een

biografische verslaglegging op video, waarin de betreffende persoon zelf

aan het woord is, voegt daar een flinke extra waarde aan toe. 
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Met name voor mensen met een sterke familieband is dit  type fi lm een

waardevolle manier van vastlegging. Voor de nakomende generaties is het

een mooi naslagwerk, waar ze dankbaar voor zullen zi jn. 

Dat dit ècht zo is zie je bi jvoorbeeld aan hoe gretig sommige kinderen al op

jeugdige leefti jd oude fotoboeken doorbladeren en daar belangstellend

allerlei  vragen over stellen. Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te

stellen dat het terugkijken van een fi lm van een dierbaar familielid een nog

sterker effect heeft. 

Dit type biografische fi lm is bi j  uitstek een mooi afscheidscadeau wat een

werkgever zou kunnen aanbieden. In deze variant zi jn diverse draaiboeken

denkbaar, zoals:

 • Collega’s met wie de hoofdpersoon lang heeft samengewerkt

 • Klanten of leveranciers die iets vertellen over hun ervaring met de

hoofdpersoon

 • De directie en/of MT leden die de hoofdpersoon toespreken of leuke

anekdotes memoreren

 • Een OR lid die met de persoon heeft samengewerkt in de raad

 • De hoofdpersoon zelf die de herinneringen aan zi jn loopbaan memoreert

• Een werkplek shoot, waarin behalve de werkplek waar iemand jaren heeft

gewerkt ook enkele relevante details worden gefi lmd.

3.5 Werkgevers�lm bij afscheid/jubileum
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4. Sferen in de biogra�sche �lm

Behalve de in het vorige hoofdstuk beschreven potentiële aanleidingen

en (sub)doelen om te beginnen aan een biografische film, kan er ook

een onderscheid worden gemaakt in de diverse sferen waarin zo'n film

kan worden gemaakt. De klant heeft daarin diverse keuzen. 

Een fi lm met veel emotionele bewogenheid bi jvoorbeeld biedt een andere

sfeer dan een fi lm waarin de hoofdrolspeler zi jn verhaal meer feiteli jk, of

beschouwend vertelt . De volgende voorbeelden zullen al snel duideli jk

maken wat hier precies mee bedoeld wordt.

4.1 Documentaire stijl

Een fi lmverslag over het leven van een persoon waarin feiteli jke

beschri jvingen de boventoon voeren, gaat de kant op van een

beschouwende en inhoudeli jke fi lm. Het heeft de kenmerken van een

documentaire, waarin de beschri jving van het leven vanuit een biografisch

oogpunt belicht worden. Verdieping in de identiteit  van de persoon is

weliswaar belangri jk, maar bli jft  meer secundair. Primair wordt getracht 

een zo representatief mogeli jke weergave te geven van de feiteli jke

gebeurtenissen in het leven van de hoofdpersoon. Je zou kunnen stellen

dat een correcte geschiedschri jving hier het voornaamste doel is. 
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Ook interessant is om te fi lmen op plekken die voor de hoofdpersoon een

biografische betekenis hebben, zoals de woonplaatsen waar iemand

gewoond heeft, de scholen die iemand bezocht heeft, kerken of andere

belangri jke plekken, zoals kantoren of fabrieken waar vroeger gewerkt

werd. De keuzeli jst op dit vlak kent vri jwel geen grenzen.

In deze variant kunnen ook andere personen dan de hoofdpersoon aan het

woord komen. Denk hierbij  aan mensen die vanuit hun kennis van zaken, of

vanuit hun persoonli jk relevante perspectief, waardevolle aanvullingen

kunnen geven of nuances aanbrengen. 

4.2 Karakter�lm

In dit type fi lm staat de personage van de hoofdpersoon volledig op de

voorgrond. Iemands identiteit  en de rode draad (of draden) van zi jn leven

vormen de hoofdmoot. Dat gebeurt door het belichten van en inzoomen op

specifieke karaktertrekken die kenbaar worden bi j  terugblikken en

memoreren van betekenisvolle gebeurtenissen of situaties. De

wisselwerking tussen de verhalen die verteld worden en de daarbij  horende

onderliggende emoties leveren vri jwel alt i jd een intrigerend beeld over de

hoofdpersoon op.
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4.3 Levensloop gerelateerde �lm

Die combinatie van hoe iemand iets vertelt over een gebeurtenis en diens

non verbale expressie geven inhoud en sfeer aan de fi lm. De biograaf

gebruikt hiervoor het diepte-interview in combinatie met de non-

directieve interview sti j l. Deze manier van vragen stellen werkt

uitnodigend en biedt tegeli jk veel ruimte om na te denken. Wanneer de

hoofdpersoon hierbij  dan ook nog eens de kunst van storytelling goed

machtig is, kan dit een hele bi jzondere beleving opleveren. Wie daarbij

geholpen wil worden kan bi j  een allround biograaf meestal prima terecht,

want 'storytelling' mag tot zi jn vakgebied gerekend worden.  

Het leven van de hoofdpersoon wordt in deze variant opgedeeld in

zogenaamde levensfasen, bi jvoorbeeld in vaak gekozen afbakeningen van 7

of 10 jaar. Iemand die op dit gebied veel en dankbaar onderzoek heeft

verricht is dr. Bernard Lievegoed. Veel biografisch geschoolde mensen

koesteren zi jn ri jke vakliteratuur. De ontwikkeling van de hoofdpersoon

staat in deze aanpak centraal: per levensfase wordt ingezoomd op de

vragen die ingaan op wat er van de betreffende periode gemaakt is. Hoe

heeft de hoofdpersoon de betreffende fase doorlopen? Waar zitten de

hoogte- en dieptepunten? Wat waren typische omslagmomenten? Welke

gebeurtenissen hadden impact?  Is te zien hoe de persoon zich door de

fasen heen als mens ontwikkelde en levensri jpheid opdeed? Of juist niet? 
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Het zi jn niet perse de gebeurtenissen en verhalen die hier de boventoon

moeten voeren, het gaat meer om de vraag hoe de hoofdpersoon zich als

mens ontwikkelde. 

Welke overwinningen heeft hi j  op het leven geboekt? Van welke prestaties

uit eigen werk werd hi j  bli j? Tegen welke uitdagingen liep hi j  aan? Wat

heeft hi j  moeten inleveren? Heeft dit  zi jn moraliteit  veranderd? Worden

dri jfveren sterker of juist zwakker? etc. 

4.4 Een speci�eke boodschap

Iemand kan om bepaalde redenen een specifieke boodschap willen richten

tot een bepaald persoon of een groep personen. De boodschap is

biografisch van aard en kan bi jvoorbeeld betrekking hebben op een

onthulling van iets met een zekere nieuwswaarde, zoals een

familiegeheim, een openbaring over zi jn leven, een wetenswaardigheid

etc. 

Daarna volgt, als dat gepast is, een toelichting of instructie, een verzoek

etc. De hoofdrolspeler heeft vooraf goed over zi jn doel nagedacht en heeft

een duideli jk idee over wat hi j  precies wil zeggen. Deze variant ligt

watverder uit de richting van de conventionele biografische fi lms, maar kan

toch, vanuit de hier beschreven intentie, een mooi doel verwezenli jken of

een behoefte van de hoofdpersoon vervullen.
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Niet het meest voor de hand liggende doel, maar zeker een die genoemd

moet worden, is het helend effect dat de biografische fi lm kan opleveren.

Dan doelen we op de welzi jnsgerichte toepassing vanuit het vakgebied van

de Biografiek, toegepast in de fi lm .  Het helpt de hoofdpersoon om de

betekenis van zi jn leven, de plek in het bestaan, de zingeving terug te

kri jgen en/of weer richting te geven.  Deze fi lms kunnen, zoals uit het

voorstaande al kan worden opgemaakt,  alleen gedaan worden door

biografisch fi lmers of interviewers die geschoold zi jn in het vakgebied

Biografiek (op post-academisch niveau) zoals biografisch counselors.   

4.5 Een therapeutisch doel
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U moet hierbij  wel bedenken dat niet iedere producent van biografische

fi lms zo'n achtergrond heeft; als dat niet zo is mag de producent deze

competentie en effecten niet claimen. Dat neemt niet weg dat ook met

een niet ter zake geschoolde biograaf dergeli jke effecten als 

weldegeli jk kunnen worden bereikt. 

bijvangst

De biografische fi lm in deze categorie helpt om de betekenis van het leven

duideli jker te maken vanuit therapeutisch perspectief, dus echt met het

idee om iemand die in een wat labielere omstandigheid verkeert meer

houvast te geven. Door een proces waarin zi jn leven onderwerp van een

fi lm is, kan hi j  zi jn leven met iets meer afstand bekijken. En dan kun je er

over mijmeren, reflecteren, dingen anders zien, tot andere

(constructievere) inzichten komen. Dat allemaal grotendeels in het nauwe

samenspel met de biograaf, maar ook zonder. De dingen die gebeurd zi jn

worden goed op een ri jt je gezet, waar nodig wordt ingezoomd op gevoelige

onderdelen die worden uitgerafeld. Zodoende wordt voor de

hoofdrolspeler  contemplatie mogeli jk, oftewel het doordenken of

doorvoelen van de gebeurtenis en vanuit de essentie tot de kern van het

gebeurde doordringen.
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Overigens laat een en ander onverlet dat ook in deze omstandigheden en

vanuit deze aanleiding het liefst de nodige ti jd aan voorbereiding wordt 

uitgetrokken; belangri jk is dat de hoofdpersoon mentaal klaar en

gemotiveerd is voor deze stap.

Goed om te weten is dat, als u ècht een counselor nodig heeft, er

producenten of biografen zi jn die juist in deze categorie gespecialiseerd

zi jn. Als dat voor u relevant is doet u er verstandig aan hiernaar te vragen in

een vroeg stadium van het project . 

4.6 Naderend levenseinde

Niet de meest opbeurende reden misschien om aan een biografische fi lm

te beginnen, maar we kri jgen er allemaal mee te maken als het moment 

wordt benaderd dat binnen niet heel lange ti jd het t i jdeli jke voor het

eeuwige zal worden ingewisseld. In deze categorie wordt het doel en/of de

aanleiding bepaald door een medische aanleiding, extreme ouderdom of

het gevoel van een voltooid leven. Een diagnose van een arts kan duideli jk

of aannemeli jk maken dat het levenseinde nadert.  Ook wanneer mensen

uitbehandeld zi jn, of palliatieve zorg genieten is het terugblikken en

vastleggen van het levensverhaal vaak een mooi project. Voor mensen die

aan een beginnende ziekte van Alzheimer li jden en nog over een goed

functionerend geheugen beschikken is het maken van een biografische

fi lm eveneens een serieuze overweging waard. 
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Er zi jn mensen voor wie die interviewtechnieken met diepte en feiteli jke

levensbeschouwingen veel te serieus of zwaarwichtig overkomen. Voor die

mensen kan beter naar een luchtiger manier worden gezocht, een wat

speelsere manier om in gesprek over het leven te komen. 

4.7 Speelse varianten

Gelukkig zi jn die methoden er ook. Een voorbeeld is die van een

biografisch kaartenspel. Dit soort producten zi jn in de handel te koop, maar

je kunt die met een beetje creativiteit  ook zelf maken. Als variant op

teksten of spreuken kan ook gebruik worden gemaakt van foto’s uit de

oude koffer of schoenendozen op zolder. Ook die worden willekeurig

getrokken, maar nu uit een stapel enveloppen. Stuk voor stuk worden die

foto's eerst netjes en onherkenbaar in de enveloppe gestoken en

dichtgeplakt. De hoofdrolspeler begint te vertellen over wat hi j  ziet, voelt

of herinnert naar aanleiding van de inhoud van de getrokken enveloppe.

Daarna volgt de volgende. Of de hoofdrolspeler wel of niet een reactie wil

geven is een vri je keuze. De antwoorden op deze laagdrempelige vragen,

die uiteraard naar hartenlust zi jn uit te breiden,  zullen het nodig plezier

opleveren en aanleiding geven  tot een uitweiding en memoreren van

herinneringen. 
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New projec t

Weer een andere variant in deze categorie zi jn, wat je kunt noemen, de

ankerpunten uit iemands geschiedenis, de specifieke persoonli jke dingen

die van betekenis waren in het leven. Bi jvoorbeeld: bepaalde muziek,

bioscoopfilms, boeken, musea, lekkere gerechten, vakanties, bekende

personen (helden of juist antihelden), cultureel erfgoed. Het idee is dat een

onderwerp uit dit  ri jt je naar voren wordt gebracht en gevraagd wordt

welke herinneringen dit oplevert. Dat verloopt spelenderwijs door eerst de

vraag simpel voor te leggen: bi jvoorbeeld: wat is uw favoriete

muziekgenre? Welke nummers zi jn u bi jgebleven? Wat vindt u er mooi

aan? Heeft u daar speciale herinneringen aan? Het spreekt voor zich dat in

plaats van 'muziekgenre' hier ieder ander thematisch onderwerp

(bioscoopfilms, boeken) genoemd kan worden. Aan dit soort

veelbetekenende geheugenankers zitten vaak hele mooie of

indrukwekkende verhalen vast   
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5. De receptuur van de �lm

De intensiteit en aantrekkelijkheid van het verhaal dat een

hoofdrolspeler neerzet is zondermeer de belangrijkste smaakmaker van

de biografische film. Maar als het hierbij zou blijven om een biografische

te laten excelleren zou het aanbod filmmakers in deze niche weleens

heel groot kunnen worden. Gelukkig voor hen komt er heel wat meer bij

kijken om een biografische film aantrekkelijk te maken. Er is veel ruimte

voor de filmmakers voor onderscheid,  al moeten we wel zo realistisch

zijn dat deze categorie niet snel voor de gouden kalf zal worden

genomineerd.

Een biografische fi lm is meer dan een pratend hoofd dat verhalen aan

elkaar breit . De fi lm moet idealiter ook afwisseling bieden, een

spanningsboog opleveren, voldoen aan bepaalde esthetische, entertainende

en cinematografische vereisten om aantrekkingskracht te

genereren. Daarom dragen ook de toegepaste beeld- montage en

geluidtechnieken sterk bi j  aan het totaalplaatje en de beleving. De wijze

waarop fragmenten worden afgewisseld bi jvoorbeeld is sterk bepalend

voor de spanningsboog.
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Uiteraard doet muziek ook veel met de ki jkbeleving. De kunst van de

producent of editor is om die op de juiste momenten in te monteren.

Sommige producenten vragen hun klant naar hun favoriete muziekgenre

en plaatsen enkele nummers op welgekozen momenten in de fi lm. 

Dat geldt ook voor de inbreng van sfeerbeelden die als zogenaamde b-roll

zi jn geschoten. Deze zorgen voor een prettige afwisseling en verhogen het

ki jkplezier. Andere sfeermakers die het goed doen zi jn korte intermezzo's

tussen twee inhoudeli jke fragmenten; ze geven de ki jker lucht, terwij l een

goed getimde  ook iets verri jkends toevoegt aan de beleving.voice over
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De belangrijkste persoon voor iemand die een biografische film laat

maken is vrijwel altijd de biograaf. Maar wat doet een biograaf precies,

wat is zijn rol en wat mag je van hem verwachten?

6. De rol van de biograaf

Als u een biografische fi lm laat maken komt er in de meeste gevallen

iemand tegenover u zitten die u gaat interviewen. Dat is geen wet van

meden of perzen want u kunt ook monologisch uw verhaal doen voor de

camera. In dat geval zou het nog wel handig zi jn als een professional de

regie in de gaten houdt. Kiest u voor een dialogische fi lm dan is die

biograaf/interviewer per definit ie nodig. 

De vraag is alleen, als die persoon zo belangri jk is, waar moet je dan op

letten? En hoe weet je nou van te voren of je de juiste aan de haak slaat?

Bij  dit  punt zi jn er meerdere invalshoeken van waaruit je een antwoord

kunt zoeken, maar twee erg voor de hand liggende zi jn: 

a. Is er een klik met de persoon? 

b. Is deze biograaf ter zake kundig? 



page 36

Of er een klik is, t ja, dat is een kwestie van smaak. Dat zult u in een eerste

telefoongesprek met hem al redeli jk snel kunnen bepalen. Maar we zeggen

er wel meteen bi j : van een mooie schaal alleen kun je niet eten. Het kan

ook super gezellig worden maar dat is nog geen garantie dat dit een goede

biografische fi lm oplevert. De professional zal ook zi jn vak moeten

verstaan. Wat betreft de toetsing op vakbekwaamheid zullen we een klein

boekje open doen. 

De biograaf is de professional die gespecialiseerd is in het voeren van

biografische gesprekken. In de context van deze whitepaper komt er nog

iets bi j : hi j  moet zi jn werk kunnen uitvoeren voor het creëren van een 

fi lmproduct. Hi j  is in dit geval dus ook de cineast en moet ook het

camerawerk snappen. Zoals al eerder gesteld is de kans groot dat hi j  het

camerawerk er bi j  doet. 

Hi j  is in ieder geval gericht is op het maken van biografische fi lms en doet

dat vanuit een journalistiek, esthetische en conceptuele invalshoek. Niet te

verwarren met de categorie mensen die voor hun beroep biografisch werk

verrichten in de welzi jnssector, zoals (life)coaches, welzi jnswerkers,

therapeuten, biografisch counselors, geesteli jke verzorgers e.d. Deze groep

professionals is wel bezig met het vakgebied Biografiek, maar maakt

beroepsmatig nameli jk geen fi lm, maar is volledig gericht op heling. 
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De belangri jkste competenties van de biograaf in het kader van deze

whitepaper zi jn: heel goed begri jpen waar een biografische fi lm qua inhoud

aan moet voldoen, empathisch kunnen luisteren, het kunnen afnemen van

diepte interviews,  meester zi jn in de non-directieve interviewtechniek,

een script en een draaiboek kunnen schri jven, de regie voeren, t ime

management beheersen, goed begri jpen en inspelen op wat een klant wil

(doel en intentie) . 

Tevens moet de biograaf voor het maken van een biografische fi lm een

goed gevoel moet hebben voor de samenhang gevonden tussen de diverse

onderdelen waarover de hoofdpersoon vertelt . Dit is de logica van de

biografie. 

De mensen die belangstelling hebben voor dit vak kunnen terecht bi j  de

auteur van deze whitepaper. Voor hen is er een aparte whitepaper die

aangevraagd kan worden, waarin dieper wordt ingegaan op vakinhoudeli jke

aspecten voor de biografisch georiënteerde fi lmmaker

Een andere kwaliteit  is dat de biograaf, zeker bi j  ouderen of mensen met

bijvoorbeeld een hersenziekte, hoe je met vraagtechniek iemands

geheugen kan stimuleren en de hoofdpersoon op weg helpt nieuwe, of in

ieder geval relevante elementen toe te voegen.
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7. Fasen in het maakproces 

Voordat een voltooide biografische film bij u op een usb stick wordt

afgeleverd zijn er een aantal stappen te maken. Dat gebeurt fasegewijs.

We zetten ze stuk voor stuk op een rijtje met toelichting. 

Met de uitleg per fase die hierna volgt wordt meteen duideli jker waarom

de pri js is wat die is. Aansluitend op de diverse stappen wordt ook nog

ingegaan op enkele praktische punten die van belang kunnen zi jn bi j  het

maken van een keuze.

Stap 1� De contractfase

Voordat deze fase aanvangt heeft u zich thuis al georienteerd en heeft u

enkele vragen voor u zelf genoteerd. Dan wordt het t i jd om met een

leverancier te gaan praten en antwoorden te kri jgen op die vragen.

Hiermee start de eerste fase. Deze fase is bedoeld om tot een contract te

komen.  

Na de zakeli jke en praktische punten die hier besproken worden is het ook

goed om over biografisch-technische dingen na te denken, zoals: wat zi jn

de belangri jke stukken uit mijn leven die ik in de fi lm tot uitdrukking wil

brengen? Wat dat betreft doet u er goed aan om voorafgaande aan de

opname al te beginnen met het mijmeren over uw leven, wat u wel en niet

wilt  vertellen. 
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Stap 2� De voorbereidingsfase

Het is raadzaam om dit schrifteli jk uit te werken, bi jvoorbeeld met een

ti jdli jn. Daarin vermeldt u belangri jke gebeurtenissen met de duiding of

iets een posit ieve of negatieve impact heeft gehad. 

De biograaf voert een voorbereidend gesprek met de hoofdpersoon waarin

in grote li jnen wordt besproken waar de hoofdpersoon rekening mee moet

houden. Ook worden er afspraken gemaakt, zowel wat de technische kant

van de fi lm betreft als voor het proces, zoals datum/ti jdstip en locatie voor

de fi lmopname, of er meer mensen bi j  betrokken zi jn.  De hoofdpersoon

laat weten of hi j  alleen in beeld wil komen of samen met de biograaf.  Kiest

u voor een monoloog of een dialoog in de fi lm? Bij  een monoloog is alleen

de hoofdpersoon aan het woord en in beeld, terwij l in de dialoogvorm ook

de beelden en stem van de biograaf zichtbaar en hoorbaar zi jn. Uitsluitend

de stem van de biograaf zonder beeld van de biograaf kan ook. De wensen

van de klant zi jn daarin leidend. Zo zi jn er diverse praktische zaken en

creatieve keuzes die met u besproken worden in deze fase. 
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Deze stap wordt vaak gecombineerd met de vorige, nameli jk een

voorbereidend gesprek over de inhoud van de fi lm, met name het deel dat

betrekking heeft op het biografisch scenario. In de meeste gevallen wordt

de levensli jn globaal doorgelopen en wordt in goed overleg gekeken naar

wat interessant is om in het interview te betrekken.  

Stap 3� Het script

Stap 4� De �lmopname (�lmshoot)

De informatie die dit oplevert gebruikt de biograaf voor het maken van een

script. Dat wordt meteen ook de handleiding die bi j  de fi lmopname wordt

gebruikt. De klant heeft meestal recht op inzage in dat script en mag daar

desgewenst wijzigingen op aanbrengen. Als het goed is zal het script

overeenkomen met wat u in het voorbereidende gesprek besproken

hebt. Het komt vaak voor dat er een tussenfase wordt ingelast waarin de

klant het concept script ter goedkeuring kri jgt voorgelegd. 

Dit is het grote moment waarop het allemaal gaat gebeuren: het verhaal

van de hoofdpersoon wordt vastgelegd. De biograaf en de eventuele andere

betrokken professionals gaan aan het werk op de afgesproken locatie. 
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Wat de keuze van de locatie betreft zullen de meeste producenten

adviseren om dit thuis bi j  de klant te doen. Maar dat kan in principe op

iedere andere plek die de hoofdpersoon wenst, bi jvoorbeeld in een

vakantieverbli jf, een historische plek die voor de hoofdrolspeler veel

betekenis heeft etc. Goed om hier te vermelden is dat er firma's zi jn die dit

werk met uitsluitend één professional doen (de biograaf die ook de

opname en vaak ook de montage regelt). Soms komt er een

biograaf/interviewer en een aparte cameraman. 

Bi j  de fi lmopname wordt niet alleen het interview opgenomen, er worden

ook beelden geschoten die in de montage als sfeerbeelden dienen. Er

wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde a-roll en de b-roll. De

a-roll bestaat uit fi lmbeelden (footage) van het interview, waarin het

gesprek met de hoofdpersoon het grootste deel inneemt. De beelden uit

de b-roll zi jn bedoeld als het zogenaamde invul beeldmateriaal Die dienen

om variatie aan de fi lm te geven en ondersteuning bi j  het creëren van sfeer

en context. Voorbeelden van b-roll: impressie opnames van het interieur,

de huishoudeli jke bezigheden van de hoofdpersoon, fotoboeken,

voorwerpen, typerende kunstvoorwerpen, de hoofdpersoon spelend in

beeld met een huisdier, het uitoefenen van een hobby, het zittend aan de

keukentafel doorbladeren van de krant of een ti jdschrift etc. 
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Een professionele producent of cameraman heeft daar zelf een prima ki jk

op en meestal wordt de hoofdpersoon zelf ook om suggesties gevraagd. 

Een andere mooie verfraai ing van de fi lm kan worden uitgevoerd met

drone opnames. Soms kunnen er drone opname van uw huis aan de fi lm

worden toegevoegd. Daar zit  vri jwel alt i jd een meerpri js op en er moet

goedkeuring zi jn van de Dienst Luchtverkeersveiligheid. Dat laatste is iets

aan de fi lmmaker om uit te zoeken.  

Natuurli jk zi jn er nog een aantal opties denkbaar waarmee een biografische

fi lm kan worden verfraaid, zoals beeldtekst, subtitles, een vertaling, een

geanimeerde handtekening van de hoofdpersoon of andere animaties.

Technisch is er steeds meer mogeli jk, het hangt er maar net vanaf hoe

creatief de producent is en wat de hoofdpersoon zelf wil. Het is alt i jd een

samenspel en het is een kwestie van budget, want al die extra's komen wel

op het uiteindeli jke tarief. 

Stap 5� De montage / voorbeschouwing

Na de fi lmopname wordt het ruwe fi lmmateriaal door de producent

gemonteerd. Er wordt in deze fase, al dan niet in afstemming met de

hoofdrolspeler, door de producent een selectie gemaakt van geschikte

fragmenten, en daarna gemonteerd. Vaak ook worden deze  voorzien van

beeldtekst, muziek en een aftiteling. 
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Heeft de hoofdpersoon wensen tot wijziging in de preview dan worden

deze in deze fase besproken.  De producent gaat nu aan de slag en zal de

opmerkingen verwerken in een volgende versie van de montage.  Het

aantal keren dat een opdrachtgever wijzigingen mag aanbrengen is

gelimiteerd en aan regels gebonden.

Stap 7� Oplevering van het eindproduct

Zodra u als klant het akkoord geeft, of zodra het aantal toegestane

wijzigingsverzoeken is uitgevoerd,  wordt de fi lm beschouwd als

'opgeleverd'. 

De klant ontvangt de definit ieve versie op de vooraf afgesproken wijze. De

meest voorkomende manieren van oplevering zi jn via usb stick per post,

via TransferXl of vergeli jkbare dienst, via Google Drive of een andere cloud

service. 

Van deze versie kri jgt u, meestal een of twee weken na de videoshoot, een

voorbeschouwing (preview) te zien met het verzoek om daar commentaar

op te leveren. 

Stap 6� Aanpassingen in de preview-versie
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Voor verzendingen, anders dan een fysieke usb, is het van belang dat de

klant weet hoe hi j  de download moet uitvoeren. Dat is niet ingewikkeld

maar iemand die dat nog nooit gedaan heeft zal doorgaans wel even hulp

kunnen gebruiken. Het verschil tussen windows gerelateerde footage en

Mac afspeelapparatuur kan nog wel eens complexiteit  opleveren.  De

servicegerichte producent zal daarover graag uitleg geven.

Een USB stick is het makkeli jkst, die kunnen direct op een flatscreen TV

met USB ingang worden afgespeeld.
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De meest belangrijke punten zijn nu wel behandeld. In dit hoofdstuk

volgen nog enkele resterende zaken van algemene en praktische aard.

Vragen als: wie heeft de regie? Hoe lang moet die film duren? Hoe wordt

er omgesprongen met mijn aanvullende wensen? Wie heeft de

filmrechten?  

9. Praktische zaken 

De lengte van de film

Bij  vri jwel alle producenten geldt:  hoe langer de fi lm hoe meer budget dat

vraagt. Een gemiddelde fi lmduur is 45 minuten. Met die fi lmlengte is het

prima mogeli jk om in te gaan op enkele belangri jke momenten en ook om

de identiteitsontwikkeling van de hoofdpersoon voldoende aandacht te

geven. Onvermijdeli jk is evenwel dat er een selectie moet worden gemaakt

van onderwerpen die aan bod komen, want in die afgebakende ti jd is het

onmogeli jk om alles wat er toe doet vast te leggen.  Daar moet overigens

niemand naar willen streven, het gaat in dit type fi lm niet om de

compleetheid, maar om een goede beschri jving van de hoofdpersoon en

wat die van het leven gemaakt heeft. Een selectie van enkele significante

gebeurtenissen volstaat. 
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Dit is een ingewikkelde kwestie. De meeste opdrachtgevers gaan er van uit

dat de rechten van een fi lm over hun leven toch ècht wel toebehoort aan

henzelf. Dit is echter alles behalve een vanzelfsprekendheid. De

Auteurswet regelt dat de artiest eigenaar bli jft  van het geleverde werk.

Een biografische fi lm valt onder de bepalingen van die wet en dus betekent

dat u als klant uitsluitend het vruchtgebruik kri jgt. Wilt  u de volledige

beschikking kri jgen over de rechten dan is dat in 9 van de 10 gevallen voor

een redeli jk bedrag af te kopen. Heel vaak worden die rechten overigens al

meteen mee verkocht en zitten die dus in de pri js die is afgesproken, maar

dan moet dat wel expliciet zi jn vermeld. Vraagt u er voor de zekerheid

alti jd naar. 

Vandaar dat de klant t i jdens de voorbereiding goed moet nadenken over

welke episodes/gebeurtenissen/levensthema’s/levensfasen hi j

betekenisvol vindt voor zi jn fi lm.

De Filmrechten

Een punt wat hiermee samenhangt is de footage (beeldmateriaal) dat niet

in de opgeleverde fi lm is gebruikt. Daar is soms sprake van en vooral als

dat scenes zi jn die niet terugkomen kunnen dit interessant zi jn om te

ontvangen. Ook dit is typisch zo'n punt wat alt i jd even overlegd moet

worden met de producent. En ook bi j  deze vraag goed checken waar de

fi lmrechten liggen. 
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De regie 

Een vraag die nogal eens gesteld wordt luidt: wie is er nu eigenli jk de

regisseur en wie heeft het laatste woord over de fi lm? Het antwoord is

dubbel, de biograaf/producent is verantwoordeli jk voor een esthetisch

correct fi lmproduct en vanuit dien hoofde zal hi j  de regie claimen.

Tegeli jkerti jd gaat het over het leven van de hoofdrolspeler en die heeft in

de meeste gevallen ook een mening over welke stukken wel en welke niet

gebruikt mogen worden. Je zou dus kunnen zeggen dat er sprake is van

een gedeelde verantwoordeli jkheid tussen producent en de klant of

hoofdrolspeler op het gebied van de regie. 

In de prakti jk zal het zo'n vaart niet lopen. De hoofdrolspeler heeft immers

vooraf al kenbaar gemaakt welke zaken hi j  belangri jk vindt en die komen

in het script.  Ti jdens het interview heeft de biograaf in ieder geval een

duideli jke leidende rol. Hi j  navigeert door het levensverhaal, soms

prikkelend om bepaalde aspecten een beetje sterker naar voren te laten

komen, soms ook juist afbuigend als een hoofdrolspeler te veel en te lang

doorgaat op een aspect dat fi lmtechnisch gezien minder interessant is. 
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De hoofdrolspeler vertrouwt in de meeste gevallen die rol aan de biograaf 

toe en doet er zelfs goed aan dit vraagstuk zoveel mogeli jk los te laten.

Het zou bovendien voor hem belastend zi jn als hi j , terwij l hi j  over zi jn leven

vertelt , ook nog eens de regie in de gaten moet houden. 

Als u een echt grote fi lmmaatschappij  inhuurt is bovendien de kans groot

dat er een aparte regisseur aan het proces wordt toegevoegd. In die

gevallen is er een interviewer, een regisseur en een cameraman en het kan

zelfs zi jn dat er nog een licht- en geluidstechnicus bi j  aanwezig is. Maar

voor dat soort producties moet u al snel denken aan een format dat voor

TV producties of een special dat aan een massapubliek vertoond gaat

worden. Dergeli jke producties zi jn niet wat met deze whitepaper bedoeld

is. Deze whitepaper is bedoeld voor de gemiddelde burger in Nederland die

zo'n fi lm in kleine kring wil gebruiken.
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Prijzen 

Het uurtarief van een cameraman, die behalve fi lmt ook ook interviewt, ligt

al snel rond de € 75,00 excl btw. Er zi jn ook goedkopere en zeker ook

duurdere. Of in die pri js de montage is inbegrepen verschilt  per leverancier.

Meestal zit  in het uurtarief de montage inbegrepen.  maar dat hoeft niet

alt i jd zo te zi jn. Vaak wordt er ook meerwerk tegen een meerpri js

geleverd, zoals ondertiteling, muziek, animaties, drone opnames. Wanneer

een biograaf en een cameraman afzonderli jk komen voor de opname zal

dat gevolgen hebben zowel voor de kwaliteit  als voor de kosten. Uw

producent zal de kosten van de aparte cameraman moeten doorrekenen in

de eindpri js 

Aan welk budget moet u denken als u aan dit avontuur begint?  Sommige

leveranciers vermelden hun pri jzen op de website. Er zi jn er ook bi j  waar u

een offerte dient aan te vragen. Het is goed om te weten hoe de pri js is

opgebouwd, bi jvoorbeeld of het een pakket is of een maatwerkproject. Bi j

een pakket kri jgt u de vooraf voorgeschreven, afgebakende en

gespecificeerde dienstverlening. Bi j  een project moet u denken aan een

maatwerk aanpak, waarin u als klant precies uw wensen aangeeft. Daarop

doet de leverancier vervolgens een pri jsopgave en zo nodig eventueel een

nacalculatie. 
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De standaard fi lmlengte ligt bi j  de meeste tussen de 30 en 60 minuten. Als

dat korter mag zi jn zal de pri js iets lager uitvallen. Het echte instaptarief

kent een bodemprijs van rond de € 550,00 Zoals met alles geldt dat ook

hier: goedkoop is duurkoop. Alle kwaliteit  naar uw geld.  Kwaliteit  zit  ‘m in

de deskundigheid van de biograaf, de kwaliteit  van de geschoten

fi lmbeelden, de belichting, het geluid,  afwisseling tussen b-roll en a-roll,

de overgangen tussen de scenes, de afwerking etc. 

Rekent u gemiddeld op een budget van rond de € 1.700,00 incl btw voor

een biografische fi lm. Voor dat bedrag heeft u interview van minimaal twee

uur en een fi lm met een lengte van 45 minuten en mag u premium beeld-

en montagekwaliteit  verwachten. De beelden waarin u uw verhaal doet

worden netjes afgewisseld met mooie authentieke sfeerbeelden.

Er zi jn aanbieders die pakketten aan u voorleggen. Daarin treft u

zogenaamde instaptarieven of budgetoplossingen, de medium en de

premiumoplossingen. In sommige gevallen is dat terug te lezen op hun

website. Laat u goed informeren over die specificaties als iets niet

duideli jk is.
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2. Wanneer is het product voor mij  geslaagd?

3. Wat wil ik wel en niet verteld hebben in mijn fi lm? Prioriteer in 'beslist

wel', 'waarschijnli jk '  en 'beslist niet '  

Uw checklist 

4. Welke foto's uit de oude fotoboeken kunnen u op weg helpen? Hou deze

paraat bi j  de shoot.

5. Hoeveel budget beschikbaar? 

Eventuele vragen en punten op uw checklist die u als klant waarschijnli jk

vooraf helder wilt  hebben zi jn de volgende:

6. Weet u wat u precies mag verwachten van de producent?

1. Welk doel heb ik met deze fi lm voor ogen 

7 Hoelang mag de fi lm worden? Wilt u afwijken van de gebruikeli jke 45

minuten?

8. Wie mogen straks mijn biografische fi lm zien?

9. Op welke locatie(s) wilt  u geïnterviewd worden, ?
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10. Wilt  u als extra drone opnames laten maken bi j  uw woning?

11. Wilt  u alleen in beeld of met meer personen ?

18. Wilt  u muziek onder de fi lm? Zo ja, welke? 

13. Heeft u een voorkeur voor manneli jk of een vrouweli jke interviewer?

19. Wilt  u de interviewer in beeld: zichtbaar on/of hoorbaar? 

14. Wilt  u de fi lm laten vertalen met ondertiteling?  

17. Heeft u recht op het verkri jgen van de niet gebruikte beelden? Zo nee,

wat gebeurt er mee na oplevering van uw fi lm ? 

15. Weet u hoe vaak u wijzigingen mag aanvragen in de previewfase?

20. Weet u op welke manier de fi lm wordt aangeleverd en hoe u die kunt

afspelen? 

16. Zi jn de fi lmrechten vri j? 

21. Waarborgt de producent uw persoonli jke gegevens? Kent u het privacy

reglement van uw leverancier?

12. Hoe diep en/of breed wilt  u gaan met uw levensverhaal? 
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22. Heeft u voor u zelf voldoende duideli jk welke onderwerpen (liever) 

aan bod komen? 

niet

23. Wanneer wilt  u de fi lm uiterli jk in huis hebben? De doorloopti jden

verschillen per producent. 

24. Heeft u inspraak in het script? 



Tot slot... 

Wij hopen dat u na het lezen van deze whitepaper veel   vragen over de

biografische film kan wegvinken en dat u beslagen ten ijs aan uw filmproject

kunt beginnen. Het laten maken van een biografische film is een bijzondere

gebeurtenis. Wij hebben al heel wat mensen na het bekijken van hun

biografische film horen zeggen dat het een geweldige impact heeft. Mensen

gaan het grotere verband zien tussen verschillende gebeurtenissen, de leuke

en minder leuke. Er zijn nogal wat zaken die u in uw biografische film toch net

weer even anders zou kunnen gaan zien.   

We leven nu in een tijd dat het technisch allemaal prima kan. En je hoeft echt

geen bekende Nederlander te zijn om, zoals je dat bijvoorbeeld zag bij tv-

programma's als Vil la Felderhof, de Geknipte Gast, of Boerderij van Dorst met

je verhaal op de film te komen. Iedere ook onbekende Nederlander heeft een

levensverhaal dat voor de eeuwigheid bewaard mag blijven. En dat is precies

wat de biografische film mogelijk maakt. 

Er zijn genoeg professionals die   uw levensverhaal aan de hand van een

interview mooi kunnen vastleggen.   Misschien moet u nog even wennen aan

het idee, maar wij zeggen: maak die drempel niet hoger dan nodig is. Hopelijk

heeft deze whitepaper de meeste voor u verlaagd. 


