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De dominee is een misdaadfilm over trouw en
vriendschap in het criminele circuit van de jaren ‘70
en ‘80, geïnspireerd op het leven van Klaas Bruinsma
en het boek De Dominee van Bart Middelburg. In de
wereld van de drugshandel, waar het uitsluitend om
geld draait, is trouw en vriendschap het hoogste
goed. Juist dat wordt de ondergang van Klaas....
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Scenario: Gerrard Verhage (geïnspireerd op het boek
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Peter Paul Muller, Frank Lammers, Chantal Janzen

2

De Dominee
Synopsis
De Dominee is een film over vriendschap, loyaliteit en verraad binnen de criminele
wereld.
In het nog redelijk naïeve Nederland van het hippietijdperk in de jaren zeventig,
hebben harde criminelen zich ontfermd over de opbloeiende hasjhandel.
Klaas, zoon van een gevoelloze maar financieel zeer geslaagd zakenman, besluit zich
ook geheel te wijden aan deze gemakkelijke geldmachine. Hij wil de grootste zijn
voordat de hasj gelegaliseerd wordt, wat volgens hem nog maar enkele jaren zal
duren. Bovenal wil hij rijker worden dan zijn gehate vader.
Samen met zijn beste maatje de kickbokser Adri en zijn grote liefde Annet lukt het hem
de hasjhandel in zijn greep te krijgen. Hij is zelfs even de grootste van Nederland en
baadt in geld en luxe.
Maar de hasj wordt niet gelegaliseerd en langzaam maar zeker wordt Klaas gegrepen
door het geweld, hoezeer hij ook meent erboven te kunnen staan. Het geweld keert
zich tegen de mensen waarmee hij werkt, tegen zijn beste vrienden en ten slotte tegen
zichzelf. Door een aantal verkeerde beslissingen zal Klaas alles wat hij liefheeft verliezen.
Het besef dat hij daarvoor zelf verantwoordelijk is, is teveel om mee te leven.

Vriendelijk verzoek aan de pers:
Aan het einde van film brengt de hoofdpersoon een paar van zijn beste vrienden om
het leven. Omwille van de verrassing voor de kijkers verzoeken wij u vriendelijk om de
namen van deze vrienden in uw recensies en artikelen over de film niet te noemen.
We hopen op uw begrip en medewerking.
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De voorgeschiedenis
Het initiatief komt van regisseur en schrijver en Gerrard Verhage. In februari 1993
was hij enthousiast geworden over De Dominee van Bart Middelburg, het boek
over de maffiaorganisatie van Klaas Bruinsma.
Voor informatie over de verfilmingsrechten benaderde Gerrard uitgeverij L.J.
Veen. Daar kreeg hij te horen dat er nog twee partijen waren die interesse
hadden getoond en indien hij echt geïnteresseerd was, moest hij de volgende
dag, voor 10.00 uur ochtends, met een serieus financieel voorstel komen.
Hiervoor nam Verhage contact op met René Huybrechtse, producent van
Theorema Films. Het enthousiasme waarmee Verhage over zijn idee praatte
werkte aanstekelijk en dezelfde middag lag er een plan: een driedelige
televisiedramaserie die in een documentaireachtige stijl een realistische beeld gaf
van de, voor veel Nederlanders, toen nog volstrekt onbekende en keiharde
Nederlandse onderwereld.
Om het voorstel meer ‘body’ te geven was Huybrechtse van mening dat er een
omroep aan het voorstel gekoppeld moest worden. Dezelfde dag nog faxte
Huybrechtse een voorstel naar de Tros televisie waarin hij de Tros om
medewerking vroeg in het ontwikkelen van een driedelige dramaserie over Klaas
Bruinsma. Thom Hoffman moest de rol van Bruinsma spelen. De Tros reageerde
alert: de volgende dag en voor 10.00 uur ochtends, kon Huybrechtse uitgeverij L.J.
Veen een financieel voorstel aanbieden.
Zo snel als het regelen van de rechten en het vinden van een omroep was
gegaan, zo lang zou de uiteindelijke realisering van dit project op zich laten
wachten: 11 jaar.
In de tussenliggende periode is het project van de Tros naar de VARA verhuisd,
hebben er vijf verschilenden schrijvers aan gewerkt, is het idee van een driedelige
tv-serie verschoven naar een speelfilm én een driedelige tv-serie, heeft Verhage
de televisiefilm Dichter op de Zeedijk en een aantal dramaseries voor de NPS en
KRO geregisseerd en is ten slotte in 1999, besloten dat Verhage het scenario van
De Dominee zelf moest gaan schrijven.
Belangrijkste en tevens moeilijkste beslissing tijdens het ontwikkelen van het
scenario was de keuze van het POV: wie vertelt het verhaal, met wie beleef je het
verhaal mee.
Het boek van Bart Middelburg beschrijft uitvoerig de ontstaansgeschiedenis en
werkwijze van de maffiaorganisatie van Bruinsma. Maar over de man zelf, zijn
leven, zijn persoonlijke motieven, was, op een aantal leuke anekdotes na, weinig
te vinden.
Tijdens zijn eigen onderzoek voor het scenario raakte Verhage echter meer en
meer gefascineerd door het karakter van Bruinsma.
Wat Klaas interessant maakt is zijn afkomst: een gegoed milieu, zijn gymnasiale
achtergrond, zijn intelligentie en charme waarmee hij mensen kon inpalmen,
maar bovenal zijn onstabiele karakter: Klaas' leven werd beheerst door een groot
psychologisch conflict met zijn vader. Vader Bruinsma was een keiharde
persoonlijkheid die zijn kinderen zonder enige warmte had opgevoed. Klaas
Engelse moeder was kort na de bevalling verdwenen. Een typerende anekdote is
dat Klaas op achtjarige leeftijd in een vliegende storm aan het stuurwiel van zijn
vaders zeiljacht wordt vastgebonden: hij moet het maar zien te redden terwijl zijn
vader beneden koffie gaat drinken.
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Zo is een karakter ontstaan dat levenslang strijd heeft gevoerd om zijn vader te
overtreffen, uitsluitend in machtscategorieën kon denken en in het geheel niet in
staat was om met liefde en vertrouwen om te gaan.
Zeker een interessant karakter om een film over te maken, echter lastig om het
daadwerkelijk uit te voeren. Allereerst betekende dit, dat wat tijdens het
onderzoek over het privé-leven van Bruinsma niet viel te achterhalen, verzonnen
diende te worden. De film zou geen feitelijke reconstructie meer worden, zoals de
bedoeling was, maar een verbeelding, een interpretatie op grond van een
aantal feiten.
Bovendien was Klaas geen makkelijk identificeerbare Robin Hood maar een
meedogenloze, kille moordenaar. Een uiterst negatief karakter. Over zo iemand
een toegankelijke, beleefbare film maken is geen eenvoudige opgave; zeker niet
in ons land waar het vertellen van verhalen over negatieve karakters in de
bioscoop en op televisie vrijwel geen traditie heeft. Want hoewel Nederland al
lange tijd een land is waarin veel gewelddadige misdaad voorkomt en die in de
zogenaamde ‘gele pers’ en op de commerciële televisie op sensationele wijze
wordt geëxploiteerd, blijkt dat als er sprake is van dramatisering van deze
misdaad, dit uitsluitende gebeurd vanuit het moreel correcte perspectief van de
politie. Dit in tegenstelling tot het buitenland, met name de USA, waar al geruime
tijd zeer succesvolle films en televisieseries gemaakt worden vanuit het perspectief
van de boeven.
Misschien is het een interessante opdracht voor een student Film en TV
wetenschappen, om eens uit te zoeken hoe het komt dat men in Nederland zo
veel moeite heeft een film te laten maken die verteld wordt vanuit de misdaad
zelf? Vanuit de wetsovertreder, vanuit de immoraliteit. Vele, vele gesprekken zijn
er nodig geweest om onze keuze te rechtvaardigen. Dat de speelfilm en de
televisieserie er uiteindelijk na al die jaren toch zijn gekomen, heeft vooral te
maken met onze overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en het vertrouwen
van met name de VARA Televisie.
We wilden een film maken waarvan in Nederland nog geen voorbeeld bestaat.
Een film die naast het geweld, vooral ook inzicht geeft in de psychologische
ontwikkeling van een man, die moord niet schuwt en er van overtuigd is dat hij
even gemakkelijk uit het criminele circuit kan stappen als hij er in was gestapt.
Het grote voorbereidende werk voor de uiteindelijke realisering van de film is
geweest om de onderliggende thematiek, de emoties en tragiek van Bruinsma,
zichtbaar te maken en vervolgens het verhaal ook zo te vertellen dat je als kijker
geïnteresseerd blijft, de tragiek van het personage beleeft zonder te vervallen in
‘excuus dramaturgie’ als ‘het komt allemaal door zijn ongelukkige jeugd’.
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Productions notes
Gangsterfilms als genre hebben geen enkele traditie in Nederland. We hebben
het voortreffelijke “Van God Los” maar dat gaat eerder over een meeloper dan
dat de hoofdpersoon een regelrechte gangster is. En we hebben – lang, lang
geleden – Het Gangstermeisje van Frans Weisz. Ook een meeloop(st)er. Dat is het
bij mijn weten. Misschien dat ik een film als “Naakt over de schutting” of zo nu
vergeet. Voorzover er gangsters (of ‘boeven’) voorkomen in Nederlandse films zijn
het pittoreske karikaturen, volkomen ongevaarlijke sjablonen die bij voorkeur als
dom worden voorgesteld. Misdaad en heldendom zijn een combinatie die niet
voorkomt. Ik heb dat gemerkt bij het regisseren van De Dominee. Vasthouden
aan een positief tragische kijk op Klaas, wat voor gruwelijkheden hij ook uithaalde,
was een strijd, vaak tegen mezelf, vaker nog tegen de acteurs die, ongewild
meestal, toch ook liever op moreelcorrecte grond staan en dus de veroordeling
van het karakter ‘meespelen’. Een soort zelfcensuur zou je het kunnen noemen.
Keer op keer moest ik vertellen dat wij die veroordeling niet hoeven te geven
want dat het verhaal dat doet. Een echte ‘instinker’.
Een andere uitdaging was het geloofwaardig maken van de wereld om de
primaire karakters heen. Door de bezetting van de drie centrale rollen met Peter
Paul, Frank en Chantal had ik wel vertrouwen dat die karakters zouden overtuigen
maar de criminele ‘Umwelt’ zou toch vooral aangegeven moeten worden met
personages als Hugo Duval, Jutka, Pim, Pietje, Broer Hansen en de lijfwachten. Ga
je die wereld geloven? Of zie je cliché’s waartegen je je gaat verzetten? Goede
acteurs nemen, wel een soort typecasting toepassen maar het daarbij niet laten.
Ik verbeeld me dat we een heel eind zijn gekomen.
De film is helemaal ‘periode’, deels jaren zeventig, deels jaren tachtig. Er is ooit
overwogen, ook om budgettaire redenen, om de film helemaal in een soort van
‘Nu’ te laten spelen maar uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen aan het
historische perspectief vast te houden. De tragiek van Klaas is nogal verweven
met opkomst in de anarchistische jaren zeventig toen legalisatie van softdrugs
nog een geloofwaardig perspectief was en verharding in de jaren tachtig toen
dat perspectief verdween. Praktisch probleem bij het vinden van locaties voor de
jaren zeventig was dat we merkten dat het verval dat zo kenmerkend was voor
die tijd ( verloederde 19e eeuwse wijken, grachtenpanden met stutten, veel
afgebladderde verf) vrijwel nergens meer te vinden is. Niet alleen niet in
Amsterdam maar in heel Nederland. Ons land is een soort Zwitserland geworden,
alles is opgeknapt, is schoongespoten, glimt, staat stevig in de verf. Voor ons was
dat een nachtmerrie. Alleen al de bedragen die we hebben moeten uitgeven
aan het verwijderen van die driewerf vervloekte ‘Amsterdammertjes’...
Een van de grootste moeilijkheden is geweest om medewerking te krijgen van
locatiehouders, gemeentelijke diensten, gevangenissen etc. Hoe vaak het
productieteam niet te horen gekregen: ‘Aan een film over Klaas Bruinsma werken
wij niet mee’.
Ook hier weer speelde onbekendheid met het genre en het Hollands moralisme.
Het pijnlijkst en het verwerpelijkst vond ik de weigering van het Ministerie van
Justitie, de baas van de Nederlandse gevangenissen zogezegd, om medewerking
te verlenen aan opnames in een van de gevangenissen. Ook hier weer
koudwatervrees en de behoefte om op moreel vaste grond te staan – en geen
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enkel gevoel voor het maatschappelijke belang van een film juist over een zware
misdadiger.
Voor een regisseur die vooral ‘het beter tv drama’ en ‘artistieke films’ op zijn conto
heeft staan en weinig ‘actie’ heeft gedaan, waren de special effects en de stunts
in deze film een relevatie. Ik vond het feest! Het vergt een hoop voorbereiding en
minutieus gepriegel waarbij je soms niet meer weet waarvoor je het doet maar als
ik nu sommige scènes zie voorbijtrekken dan is het genieten. De schietpartij op de
Wakkerstraat tussen Klaas en Piet en zijn kompanen is wel mijn favoriet: de balans
daar tussen Hollandse lulligheid en geloofwaardig geweld vind ik goed getroffen.
Wat te zeggen over de casting? Het was feest om te werken met de Gosschalk’s
van Kemna Casting. Als ze niet in de casting zaten, zouden ze zo kunnen
aanschuiven bij hedendaagse collega’s van Klaas Bruinsma, zo grondig gaan
deze Broertjes te werk. Geen moeite was hun teveel om de juiste acteur op de
juiste rol te krijgen. Eindeloos veel screentests heb ik met ze gedaan, eerst voor de
centrale rollen, vooral voor Klaas en ook voor de rol van Annet. (Frank Lammers
voor de rol van Adri was meteen al een uitgemaakte zaak). Vervolgens voor de
secundaire rollen en ten slotte voor sommige lijfwachten. Onze leidraad was
steeds de beste acteur voor de rol, en geen platte typecasting – ik ben trots op
het resultaat.
Gerrard Verhage
(regisseur)
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Camerawerk
Theo Bierkens was verantwoordelijk voor het camerawerk van De Dominee en
talrijke andere speelfilms in Nederland en daarbuiten. Hij ontving hiervoor
cameraprijzen op het Chicago International Filmfestival, het Madrid Imagen,
Deutscher Kamerapreis en Der Deutsche Fernsehpreis.
Theo Bierkens: ‘Bij de gebruikmaking van licht, kleur en beweging wilde ik voor De
Dominee twee kruisende lijnen voelbaar maken. Horizontaal loopt de chronologie
van de vertelling: van het milde en beweeglijke idealisme in de 70er jaren, naar
de kilte en de kitsch van het materialisme in de 80er jaren. Tegelijkertijd leeft
verticaal de diffuse overgang van de bovenwereld naar de onderwereld,
permanent aanwezig en dreigend.
In de fotografie van “De Dominee” zocht ik ernaar de acteurs in de ruimte tussen
licht en donker te laten bewegen, als balancerend langs de afgrond. Helder licht
wordt verblindende overstraling, duisternis wordt zo donker dat geen detail meer
is te bekennen in het zwart.’
Vormgeving
Marco Rooth
De film overbrugt een periode van bijna 15 jaar, van de vroege jaren zeventig tot
het begin van de jaren negentig. Wat we hebben geprobeerd is, zonder dat de
art direction al te dwingend aanwezig is, om met eenvoudige middelen een paar
heel herkenbare tijdsbeelden neer te zetten.
Het begin van de film toont een vrolijk, rommelig straatbeeld van de jaren
zeventig: plezier, anarchie, lef en onbevangenheid. De stadsrenovatie moest nog
beginnen dus we zien Amsterdam in de stutten staan, een streng parkeerbeleid
was er niet en auto’s staan dan ook her en der geparkeerd. Op straten en trottoirs
ligt veel troep en afval, ook de milieu-inspectiedienst bestond nog niet. De kleding
is kleurrijk evenals de interieurs. De huizen, met name die van de ouders van de
vrienden van Klaas, dateren nog duidelijk van vele jaren daarvoor. Er is sprake
van naoorlogse soberheid met een grote arbeidersethiek. Hier tegenover staan
de grote, kapitale huizen van de familie van Klaas, zij vertegenwoordigen het
klassieke beeld van ‘oud geld’
In het begin van de film is het beeld licht en contrastrijk. Als er jaren zijn verstreken
en Klaas zich niet aan de harde criminaliteit heeft kunnen onttrekken slaat het
beeld om. Zijn hoofdkwartier wordt voorzien van tralies en bewakingcamera’s. Het
plezier, de onbevangenheid van de jaren 70 slaat om naar een kille berekenende
criminaliteit. Het beeld wordt grimmiger, harder en kouder. De vormgeving wordt
dan strakker, bijna steriel. De kleuren donker, soms zelfs bijna zwart-wit. De jaren
tachtig als een sombere “kille” periode met veel coke en drank.
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Financiering
De dominee is geproduceerd in het kader van het Telescoopproject. Een
samenwerking tussen het Nederlandse Fonds voor de Film, de Publieke Omroep
en het CoBO Fonds, En gesteund door het ministerie van OC&W. Het project is
erop gericht om de productie van Nederlandstalige speelfilms voor een breed
publiek te stimuleren. Naast De dominee werden o.a. speelfilms als Minoes, Nynke,
Grimm, Phileine zegt sorry, In oranje en Floris gesteund.
Naast de Telescoop bijdrage, een minimumgarantie van A Film (de distributeur),
een extra investering van de VARA en een eigen investering van de Theorema
Films werd gezocht naar coproductiepartners in het buitenland om het budget
van 3.7 miljoen EURO rond te krijgen. Deze partners werden gevonden in
Luxemburg (Samsa Films) en Engeland (David P. Kelly Films) en de film werd
geproduceerd onder het Europese Coproductie Verdrag.
In Luxemburg werd gebruik van het Audiovisual Investment Certificate Program
dat erop is gericht risicodragend kapitaal aan te trekken voor de audio-visuele
sector. De hoogte van het bedrag bedraagt ruwweg 25% van de kosten die in
Luxemburg gemaakt worden waarbij als voorwaarde gesteld wordt dat 50% van
de draaiperiode in het Luxemburg plaatsvindt. Zo is geschied. De hele
Nederlandse crew en cast, aangevuld met Luxemburgse technici heeft meer dan
22 dagen doorgebracht in het land, waarbij de nodige inventiviteit aan de dag
moest worden gelegd omdat het landschap en de locaties weinig
overeenkomsten vertonen met Amsterdam en omgeving waarin De dominee zich
afspeelt. Voornamelijk zijn dan ook interieurs gedraaid zoals de gevangenis en de
nachtclub.
De Engelse coproducent heeft de film ondergebracht in een partnership met
Invicta, een financiële arrangeur die private beleggers heeft aangetrokken die
gebruik willen maken van een belastingfaciliteit, de zogeheten “Sale en
leaseback” constructie. Een methode van financiering waarbij de film verkocht
wordt aan het partnership en teruggeleased wordt aan de producenten over een
periode van vijftien jaar. Wel was het een vereiste dat de DCMS (Department for
Culture Media and Sports) zijn goedkeuring hechtte aan de film, waarbij als
richtlijn geldt dat minimaal 10% van het budget moet worden uitgegeven in
Engeland aan zowel faciliteiten als creatieve inbreng. In ons geval werd de film
afgewerkt in een Engels laboratorium (Technicolor) en werd het
kostuumdepartment geleid door Engelsen. Uiteindelijk heeft Engeland 13,5%
bijgedragen aan het budget.
Een Internationale coproductie van deze omvang blijft een complexe zaak,
waarbij de verschillende rechtssystemen, regels en culturen elkaar regelmatig in
de weg zitten, ondanks een Verenigd Europa. Daarbij werkt een samenwerking
met verschillende partners aanzienlijk kostenverhogend.

9

De Dominee

De acteurs
Peter Paul Muller studeerde in 1991 af aan de Toneelacademie Maastricht. Sinds
zijn afstuderen is hij verbonden aan de toneelgroep Hollandia, waar hij onder
andere de stukken 'Platting', 'Woyzeck', 'Othello' en 'De laars en z'n sok' speelde.
Verder was hij te zien in de serie 'Zwarte sneeuw', in de kinderserie 'Dag Juf tot
morgen' en 'Katz & Co'. Peter Paul speelde de hoofdrol in de speelfilm ‘De
Passievrucht’ en speelde de rol van Mark in 'All Stars'.
Frank Lammers. Nadat hij in 1995 afstudeerde aan de toneelschool Amsterdam
speelde hij bij diverse theatergezelschappen, waaronder het RO Theater en het
Noord Nederlands Toneel (NNT). Tegenwoordig werkt hij als freelance acteur.
Op televisie speelde Frank hoofdrollen in onder andere 'All Stars' en 'De Enclave'.
Voor die laatste rol kreeg hij in 2002 een Gouden Beeld. Ook speelde Frank een
hoofdrol in de speelfilm 'Wilde Mossels'. Op toneel was hij onder andere te zien in
'Onder Mannen' van het NNT en recentelijk in 'De Metsiers' van ZT Hollandia. Voor
zijn rol in 'Onder Mannen' won hij in 2001 een Arlecchino (prijs voor beste
ondersteunende rol).
Frank was dit jaar te zien in diverse speelfilms waaronder 'Polleke' en 'De
Passievrucht'. Verder is hij in 2004 te zien in het toneelstuk 'Braambos' van Het
Toneel Speelt.
Chantal Janzen heeft na vooropleiding Dans aan de Hogeschool voor de Kunsten
Arnhem de opleiding Jazztheater /showmusicaldans aan de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten gevolgd. Van 1998 tot 2000 maakte Chantal deel uit
van het dansgezelschap Jazzcool. Chantal speelde in twee musicals die onder
regie stonden van Koen van Dijk; Seven en Rewind bij Joop van den Ende. Zij
speelde de hoofdrol in de musical Saturday Night Fever, waarvoor zij de Musical
Award voor beste aanstormend talent alsmede de Soetelieve prijs in ontvangst
kon nemen. Chantal Janzen speelde een van de hoofdrollen in de speelfilm Volle
Maan en was tevens te zien in gastrollen waaronder de RTL-4 serie Intensive Care,
de telefilm Loverboy en in Feestje, de speelfilm van Ruud van Hemert. In het
theater is Chantal nog te zien in de musical ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen
vertellen, mijnheer?’.
Mike Reus studeerde in 1998 af aan de acteursopleiding van de Toneelacademie
in Maastricht. Na zijn stage in Theu Boermans' ‘Hamlet’, werd hij als vast acteur
geëngageerd bij De Trust, tegenwoordig De Theatercompagnie geheten. Mike
heeft inmiddels in diverse succesvoorstellingen gestaan onder regie van Theu
Boermans waaronder De Kersentuin, Jeff Koons, Lulu, Hedda Gabler en Een
Meeuw. Bij De Theatercompagnie heeft Mike Reus ook met andere regisseurs
gewerkt als Anny van Hoof (Maria Stuart) en Mark Rietman (Requiem voor een
Zwaargewicht). Binnenkort zal Mike te zien zijn in de telefilms Onder Controle (IdtV,
regie Arno Dierickx, 2003) en Madame Jeanette (Lowland, regie Paula van der
Oest, 2003). Verder heeft hij rollen gespeeld in de speelfilms Zus en Zo (De Luwte,
Paula van der Oest, 2000) en De Zwarte Meteoor (Sigma Pictures, regie Guido
Pieters, 2000) en in diverse televisieseries als Wet en Waan (regie Arno Dierickx,
2001), De Enclave (regie Willem van de Sande Bakhuijzen, 2001), Ernstige Delicten
(regie Vivian Pieters, 2001), Russen (2001), Wilhelmina (2000) en Baantjer (1999).
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Cas Jansen (1977) Debuteerde op 11-jarige leeftijd in toneelstukken als 'Gestrand',
'Wonderkinderen' en 'Pinocchio'. Niet veel later was hij op de Nederlandse
televisie te zien. Eerst in 'Platzak', een jongerenprogramma van de KRO, en
daarna in 'De Weg Naar School'. In 1993 kwam hij in contact met film, door een rol
in de filmacademie eindexamenfilm 'Kwaad Bloed' en later in het derdejaars
filmpje van Marc van Uchelen, 'Pisvingers'. Na een rol in de dramaserie 'Fort Alpha'
verkreeg hij nationale bekendheid als Julian Verduyn in de soapserie 'Goede
Tijden, Slechte Tijden'. Hij speelde twee jaar in deze serie. Hierna was hij te zien in
de serie 'All Stars', gebaseerd op de gelijknamige film. Zowel de film als de
televisieserie stonden onder supervisie van regisseur Jean van de Velde. De
regisseur was onder de indruk van Jansen want hij castte hem voor de hoofdrol in
de politiefilm 'Lek'.
Jeroen Spitzenberger (1976) studeerde in 1998 af aan de Toneelschool Arnhem.
Hij speelt voornamelijk in het theater, bij uiteenlopende gezelschappen als het
Onafhankelijk Toneel, Theater van het Oosten, Bonheur Rotterdam, de
Theatercompagnie en binnenkort weer bij het Nationale Toneel. Daarnaast zijn er
regelmatig uitstapjes naar film & televisie: hij speelde ondermeer de rol van David
in de Oscargenomineerde speelfilm "De Tweeling" en een hoofdrol in de met een
Gouden Kalf bekroonde korte film "Talmen". Hij was te zien in "Cloaca"van Willem
van de Sande Bakhuyzen, en voor televisie in de telefilm "Dat is nooit mijn naam
geweest", en diverse rollen in afleveringen van "Goede Daden bij Daglicht",
"Russen", "Baantjer" en "Hartslag".
Binnenkort komen er vijf nieuwe produkties uit: "De Dominee"van Gerrard
Verhage, "Stille Nacht"van Ineke Houtman, (beiden bioscoop) en voor televisie
hoofdrollen in de singleplays "Milan en de Zielen" en "Twee Dromen", beiden van
Arend Steenbergen. Tot slot nog een NPS-Kort! van Collette Bothof.
Tygo Gernandt is op zeer vroege leeftijd met het acteervak begonnen, op 4 jarige
leeftijd zat hij al op toneelles en met 5 jaar ging hij naar het jeugdtheater school
De Krakeling. Op zijn 12e had Tygo zijn eerste televisie optreden in een clip die
was gemaakt om de Olympische Spelen naar Nederland te krijgen. Op de
middelbare school werd Tygo gecast voor een kinderopera geschreven door
Annie M.G Schmidt. Na zijn middelbare school kreeg hij al meteen een aantal
aanbiedingen. De eerste was ‘Fort Alpha’ van de Tros, en niet al te lang daarna
een film over de house-scene: ‘Naar de Klote’. Tygo werd ook voor het 2e seizoen
van ‘Fort Alpha’ gecast kreeg een rol in de dertiendelige TV productie ‘Read My
Lips’. Na dit alles volgde de serie waardoor Tygo definitief de harten van het
Nederlandse publiek stal: ‘De Garage.’ Tygo’s grootste succes was zijn hoofdrol in
de speelfilm ‘Van God Los’.
Rick Nicolet studeerde in 1967 af aan de Amsterdamse Toneelschool. Vestigde
sinds begin jaren '70 haar naam als theateractrice en speelt sindsdien bij
verschillende theatergezelschappen, waaronder de Haagse Comedie met o.a.
Andromache (1990), Theater van het Oosten met o.a. Schrijf me in het zand (1990)
en Medea (1991) en Theater Cosmic met De Familie Samuels (1998). Ze speelde
een grote rol in Joop van de Ende's Musical De Jantjes (1998), Gouwe Handjes
(2003) en in Muisjes I EN II (1991 en 1992). Ze kreeg bekendheid bij een groter
publiek met haar rollen in vele tv-serie’s als Vrouwenvleugel, Westzijde Posse
(1995), Fort Alpha (1995), Russen (2000/2002), Wet & Waan (2000) en IC (2003). Ze
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was te zien in de speelfilm en 6-delige dramaserie Charlotte Sophie Bentinck
(1996), had de hoofdrol in de tv film Altijd Yours/For Never (1996) van Paula van
der Oest waarvoor ze genomineerd werd voor een Gouden Kalf en was te zien in
Dit Is Nooit Mijn Naam Geweest (1998) van Erik Oosthoek. Ze speelde in de
speelfilms Kruimeltje (1999) van Maria Peters, Naar De klote! (1996) van Ian
Kerkhof, Richting Engeland (1992) van André van Duren.
Marcel Musters deed in 1986 eindexamen voor de toneelschool Amsterdam. Hij is
sinds 1985 medeoprichter, vast lid van de artistieke kern en acteur van
Mugmetdegoudentand.
Sindsdien speelde hij in de meeste voorstellingen van de Mug; o.a. Onder
controle, Co*star, In de rui & In de lucht. Daarnaast speelde hij in diverse films als
Oeroeg, Filmpje en tv series als Buro Kruislaan, Loenatik, Seth en Fiona, Consult,
Baantjer, Flodder, Oud geld, Ik ben Willem en mugmetdegoudentands eigen
series bij de VPRO Hertenkamp (waarvoor hij het Gouden Beeld voor beste acteur
ontving) en TV7.
Roeland Fernhout is geboren op 18 april 1972 in Tilburg, maar brengt zijn jeugd
door in Den Haag. Nadat hij het Aloisyus College aldaar heeft doorlopen verhuist
hij naar Arnhem om de opleiding Docent Drama te volgen. Na drie jaar kruipt het
bloed toch waar het niet gaan kan en meldt hij zich aan bij de Toneelschool in
Amsterdam. Tijdens zijn studie aan de Toneelschool draait hij de speelfilm Zusje,
die onverwacht zeer succesvol zou blijken. Hoewel hij regelmatig in films speelt
blijft Roeland Fernhout zich toch voornamelijk concentreren op toneel. Op de
Toneelschool werkt hij, naast het reguliere lesprogramma, onder andere met
Johan Simons, Jeroen Willems en Ivar van Urk. Na stages bij theatergroep Het
Amsterdamse Bos en Een goed Ontbijt, waarin hij onder regie van Berend
Boudewijn naast Peter Faber en Catherine ten Bruggencate speelt, studeert hij in
1997 af.
Hij doet dit met de veelgeprezen voorstelling Hamlet, waarin hij de rollen van
Gertrude, Horatio, Rosencrantz, de toneelspelers én Voltimand voor zijn rekening
neemt.
Sinds het behalen van zijn diploma speelt hij, naast diverse speelfilms, rollen bij
Theater van het Oosten, RO-Theater en Het Zuidelijk Toneel om uiteindelijk, in 1999,
een plek te vinden bij Toneelgroep Amsterdam.
Keith Davis is een Amerikaanse acteur die z’n werk en privéleven verdeelt tussen
New York en Nederland. Na z’n driejarige opleiding aan The Yale School of Drama
kreeg hij verschillende televisie gastrollen in onder andere: Law & Order, Third
Watch, The Guiding Light en Law & Order: SVU. Keith heeft ook gespeeld in
verschillende New York Off-Broadway producties en Amerikaanse independent
films en commercials. Zijn werk in Nederland bestaat de laatste jaren voornamelijk
uit presenteren ("reporter") voor The Kevin Master's Show bij Yorin en voor Kink TV
bij Veronica. In aanvulling op zijn acteerloopbaan werkt Keith op het moment met
verschillende producenten in Nederland aan nieuwe drama/suspense series voor
de Nederlandse televisie en is hij ook aandeelhouder in de Amerikaanse
productiemaatschappij, Red Wall Productions die voornamelijk “smart,
independent urban” films produceren.
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Producenten
Theorema Film Productie BV is in 1986 opgericht door René Huybrechtse en Frank
Bak.
Gevestigd in Amsterdam, ontwikkelde, regisseerde en produceerde het bedrijf in
het begin van haar bestaan voornamelijk jeugd en jongerenprogramma’s.
Sinds 1996 concentreert Theorema zich op het ontwikkelen en produceren van
speelfilms, documentaires en korte films.
Speelfilms: SHOUF SHOUF HABIBI! (Albert Ter Heerdt) Gouden film 2004, Official
Selection Panorama Berlinale, geselecteerd voor de Critics' Choice van Variey,
publieksprijs Afrika Film Festival België. IK OOK VAN JOU (Ruud van Hemert)
Gouden Film 2001, Grolsch Filmprijs - Nederlands Film Festival 2001. MISSING LINK
(Ger Poppelaars) Berlinale 1999, Gouden Kalf voor Beste Scenario Nederlands Film
Festival 1999. SUITE 16 (Dominque Deruddere) Official selection Panorama
Berlinale.
Korte films: (selectie) VET! (Karin Junger) Winnaar Silver Bear Berlijn, Nominatie
Beste Korte Film Nederlands Film Festival. TALMEN (Stijn Van Santen) Gouden Kalf
voor Beste Korte Film, Nederlands Film Festival, geselecteerd Filmfestival Berlijn.
BAD LUCK (Ron Termaat) 2004 première in Frankrijk in 1000 bioscopen. SALT BATTLE
(Ron Termaat) Nominatie voor de NPS Prijs voor Beste Korte Film. Prijs voor beste
internetfilm.
Documentaires: (selectie) DE ZEE DIE DENKT (Gert de Graaff) Joris Ivens Award
IDFA; International Documentary Filmfestival Amsterdam, Golden Key Award Best
Camera & Special Jury Award; Art Film Festival Teplice Slowakije Experimental
Feature DIFF Award; Dahlonega Internatio Official Selection Panorama Berlinale.
MAX VELTHUIS, IS HET LEVEN NIET PRACHTIG (Arno Kranenborg)
De VARA concentreert zich op hedendaags kwaliteitsdrama waarin actuele
maatschappelijke en persoonlijke dilemma's op een toegankelijke manier
verbeeld worden, op zo'n manier dat de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en er
ruimte blijft voor de verbeelding van de kijker.
De genres variëren van sitcom tot speelfilm, van langlopende series voor een
breed publiek, tot miniseries en telefilms en speelfilms met een meer artistieke
benadering.
Afgelopen jaren (co)produceerde de VARA diverse succesvolle en prijswinnende
series, zoals All Stars, De Enclave, Unit 13, Ernstige Delicten en speelfilms zoals Lek,
De Grot, De Passievrucht, Grimm en Shouf Shouf Habibi!.
De Dominee, over de opkomst en ondergang van een maffiabaas, is niet alleen
een indringend psychologisch drama, maar vertelt ook het realistische verhaal
van de verharding van de softdrugsscene in Nederland. Eindredacteur Drama
VARA TV is Robert Kievit.
Samsa Film van mede-eigenaar Jani Thiltges is de grootste onafhankelijke film
producent van Luxemburg. Samsa Film heeft sinds haar bestaan meer dan 35
films, 20 korte films en ongeveer 20 documentaires geproduceerd. Samsa werkt
internationaal onder andere samen met : Het Franse Les films de Mai, het
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Belgische Artemis Productions en het Portugese Fado Filmes, het Nederlandse IDtv
en nu ook Theorema Films.
De volgende films zijn onder andere door Samsa ge(co)produceerd: Liaison
pornographique, La Promesse, Jaime en De Tweeling/Twin Sisters naar het
gelijknamige boek van Tessa de Loo, L’école de la chair, Un Honnête
commerçant, Nha Fala en Petites Miseres.
David P. Kelly Productions. David P. Kelly studeerde in 1984 af in Fine Art and Film
op Central St. Martins College. Om ervaring op te doen werkte hij gedurende 5
jaar samen met bedrijven als Ridley Scott Associates, Rose Hackney en Working
Title Films. In 1993 won zijn eerste film High Boot Benny een prijs in Aubagne
(France) en met zijn film Mad about Mambo won hij een prijs op het Cinemagic
World Film Festival for Young People in 2001.
Op dit moment is David in samenwerking met Working Title Films bezig met een
nieuw project genaamd Tower, geschreven door Frank Cottrel-boyce en Colin
Welland. Daarnaast ontwikkelt hij een nieuwe comedy genaamd Just the Two of
Us in samenwerking met Robert Jones. Naast De Dominee heeft David nog een
ander project in productie namelijk Merry –go- Round the Sea in samenwerking
met John Maynard van Arena Films (Australië).
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CV Crew
Regisseur Gerrard Verhage maakte veel indruk met de film Dichter op de Zeedijk
naar de gelijknamige roman van Kees van Beijnum. Deze film werd
onderscheiden met het Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama 1999 en was
tevens winnaar Nederlandse Oscar Beste TV drama 1999. Met Ik ga naar Tahiti,
een televisie film voor de NPS won hij de Prix Italia 1992. Verhage realiseerde
daarnaast producties in samenwerking met onder andere de VARA, VPRO, NOS,
IKON en EO. Recentelijk regisseerde hij een aantal afleveringen van de
succesvolle serie Russen voor de KRO. Toekomstige projecten van Verhage zijn De
Terugkeer van Marx & Rosenblatt, een ‘black comedy’ over de terugkeer in de
zomer van 1945 van een Joods gezin uit het concentratiekamp en de verfilming
van de roman Nooit meer Slapen van W.F. Hermans.
Director of photography Theo Bierkens was de cameraman van onder andere de
speelfilms: Discovery of Heaven, 1000 rozen, De flat en Filmpje.
Production designer Marco Rooth is werkzaam geweest bij de oscar winnende
speelfilm Antonia, De bunker en De Johnsons en was verantwoordelijk voor de art
direction van De Blauwe roos (2002) de telefilms Achttien en Het Negende Uur.
De Partizanen, De bitterzoet, de TV-serie Oud Geld, Dichter op de Zeedijk van
Gerrard Verhage.
Fons Merkies componeert de filmscore van De Dominee. Hij schreef de muziek
voor onder andere de speelfilms: De Tweeling, Grimm, Oesters van Nam Kee,
Familie, Zus & Zo, De Grot en Lek.
Winnie Gallis is verantwoordelijk voor haar en make up. Dat was zij eerder bij de
Nederlandse speelfilms: De Tweeling, Discovery of Heaven, Kleine Teun en Left
Luggage.
Peter Flamman verzorgt de geluidsafwerking. Hij werkte eerder aan de speelfilms:
Ik Ook van Jou, Grimm, De Tweeling, Oesters van Nam Kee en Lek.

15

De Dominee
De titelsong
De titelsong van de film de Dominee is van de band Intwine
De Band: Intwine (In’twain): to form by twisting
Bassist Touché en gitarist Jacob Streefkerk zaten samen op de middelbare school
op het tropische eiland St. Maarten. Ook speelden ze samen in een aantal
succesvolle plaatselijke bandjes. In 2001 werden ze allebei aangenomen op de
Rock Academy in Tilburg waar ze Roger Peterson ontmoetten. Roger, een
bijzonder getalenteerde zanger / songwriter afkomstig van Aruba maakte ook de
vlucht over de oceaan om een carrière in de muziek na te volgen. De laatste
toevoegingen aan de band waren Erwin Gielen, een fantastische allround
drummer en Jacob’s klasgenoot gitarist Kevin Hissink, zijn karakteristieke stijl en
kwaliteiten bleken precies wat nodig waren om de band zijn eigen geluid te
geven. De band kreeg al snel de naam Intwine, Erwin Gielen verliet later de band
en werd vervangen door Jeremy Bonarriba.
De bandleden hebben allemaal verschillende muzikale invloeden variërend van
rock tot latin, van funk tot calypso en van hip-hop tot reggae.
Het resultaat is pakkende rock met subtiele invloeden van hun muziekstijlen. Dit
geeft ze een vernieuwend en uniek geluid.
Na de eerste single “Happy?” die de band in een klap in de top 5 doet belanden
en een gigantische hoeveelheid airplay en videoplay bezorgd, raakt de carrière
van Intwine in een stroomversnelling. Ook de optredens stromen binnen en de
tweede single “Way Out”, weer vergezeld van een schitterende video van de
Belgische regisseur Peter van Eyndt haalt de Top 20. Ondertussen doet de band
het goed op veel (regionale) festivals en neemt hun debuutalbum op met
Gordon Groothedde (Spitball, F33l3r) als producer. Het titelloze album verschijnt
op 4 oktober 2003 met een groot concert in 013 in Tilburg als aftrap. De algemene
teneur van de rond de release verschijnende recensies is uiterst positief. De derde
single, een cd-maxi “Get Outta My Head”, met veel live tracks opgenomen
tijdens het album launch concert in 013 gaat ook samen van een video van
dezelfde Belgische meester en krijgt ook veel exposure en de 3e hit op rij is een
feit.
In december staan de uitzendingen van zowel “P.U.R.E.” bij The Box alsmede
“Club MTV” bij TMF/MTV centraal.
2004
Januari start knallend met een succesvol optreden op Noorderslag in Groningen,
ook raakt in deze maand bekend dat Intwine De Gouden Tip voor Pinkpop 2004 is
volgens bezoekers aan de internetsite van het festival. Vele duizenden
muziekliefhebbers brachten hier hun stem uit, echter een concrete boeking blijft
vooralsnog uit. 31 Januari speelt Intwine het dak van Paradiso er af, het door
FabChannel.com on line gezette concert trekt vele duizenden kijkers in de maand
erna. Ook de nominatie voor een Edison en later een TMF Award houden de
steeds groeiende band "In The Picture".
Eind maart verschijnt de vierde single van het album "Let Me Be", vergezeld van
een P.U.R.E. opname als video. Ook dit maal vindt de song zijn weg naar playlists
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en de video zelfs tot Boxtopper bij The Box, tevens vormt "Let Me Be" de opmaat
naar het verschijnen van Intwine's eerste DVD “P.U.R.E”.
Concerten gaan intussen in een hoog tempo door, Paaspop, Koninginnenacht,
het Radio 538 podium op 30 april op het Museumplein en ook andere festivals,
waaronder Bospop, staan dit jaar nog op de rol...
In de studio, tussen de concerten door neemt Intwine, na het zien van ruwe
beelden van de film De Dominee, de song “Cruel Man” op, het thema voor de
film. De single zal in augustus 2004 verschijnen als voorloper van een nieuw
tweede album met de werktitel “Perfect” dat voor medio september in de
planning staat.
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Uitgeverijn LJ Veen
Uitgeverij L.J. Veen presenteert:
Bart Middelburg,
De Dominee
Klaas Bruinsma begon midden jaren zeventig op kleine schaal te handelen in hasj.
Eind jaren tachtig leidde hij het grootste en gewelddadigste misdaadsyndicaat
dat ooit in Nederland actief is geweest, met divisies voor moord, drugs en
beleggingen.
De Bruinsma-organisatie wordt verdacht van circa tien liquidatiemoorden. In juni
1991 werd Bruinsma zelf, zevenendertig jaar oud, voor het Amsterdamse Hilton
Hotel geliquideerd.
Parool-verslaggever Bart Middelburg publiceerde in 1988 als eerste over het
syndicaat van ‘de dominee’. Het kwam hem op een aantal processen te staan,
en hij belandde zelfs op Bruinsma’s executielijst. Desondanks bleef Middelburg
over ‘de dominee’ publiceren. In De dominee worden de opkomst en ondergang
van de eerste echte Nederlandse ‘godfather’ uitvoerig beschreven.
De Dominee, de roman
Door Gerrard Verhage en Paul Exloo
Naast het oorspronkelijke boek van Bart Middelburg is er nu ook een roman van
De dominee. Deze roman is gebaseerd op het filmscenario van Gerrard
Verhage, waarin bestaande personages en ware gebeurtenissen uit het leven
van Klaas Bruinsma als basis hebben gediend voor een compact, mooi en
spannend verhaal.
Met beelden uit de film.
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Titelrol
Klaas Donkers
Adri Slotemaker
Annet
Pim
Ronald Jan
Hugo Duvall
Broer Hansen
Jutka Djindiz
Pieter
bodyguard Piet
Rie Slotenmaker
Anton Donkers
Jan de Geus
Dikke Harry
Kareltje
Jet Donkers
hit men
Surinamer
Bobby
custom agent
Sylvia
judge
bodyguard Bert
contractor
Adje
race car driver
messy character
hit man Klaas
little Klaas
Joop
Schorre Gerrit
bodyguards
dancer
stand in Chantal Janzen
produced by

PETER PAUL MULLER
FRANK LAMMERS
CHANTAL JANZEN
MIKE REUS
ROELAND FERNHOUT
KEITH DAVIS
MARCEL MUSTERS
CHRISTIAN KMIOTEK
CAS JANSEN
TYGO GERNANDT
RICK NICOLET
HUUB STAPEL
JEROEN SPITZENBERGER
FRANS DE WIT
KEES BOOT
PLEUNI TOUW
LEON VOORBERG
DRAGAN BAKEMA
DENNIS RUDGE
VIRGIL BAWITS
PETER POST
ALWIEN TULNER
JOOP KEESMAAT
PATRICK BRUNSVELD
CHRISTAN BOOM
ROGIER SCHIPPERS
RUBEN LÜRSEN
MARK SCHOLTEN
DIMME TREURNIET
MEES WIELINGA
MIKE MEIJER
BAS KEIJZER
PAUL LE DUC
KEVIN STAYNER
MARCEL MATTI
ALEVTYNA SAMSONOVA
MIEKE VAN CHASTELET
RENÉ HUYBRECHTSE
FRANK BAK

associate producer
coproduced by

JORAM WILLINK
SAMSA FILM sarl
JANI THILTGES
DAVID P. KELLY PRODUCTIONS ltd.
DAVID KELLY
VARA
ROBERT KIEVIT

scenario
screenplay editor
script contributions

GERRARD VERHAGE
ROGER GREGORY
ROGIER PROPER
HANS GALESLOOT
LISETTE SCHOLVINCK
MARTIN CLEAVER

add. script editor
English translator
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director
1st ass director
2nd ass director
3 ass director nl
3rd ass director lux
script supervisor
additional ass lux
rd

music composer
music supervisor
orchestra
arrangements
recording & mix
ass recording
mixing supervisor
recording & mix

GERRARD VERHAGE
MICHIEL COLLENTEUR
LAURENCE REXTER–BAKER
PIETER VEENHOF
HELENE COKER
KATJA SOBRINO
SAESA KIYOKAWA
FONS MERKIES
NICOLA FLETCHER
JORAM WILLINK
METROPOLE ORKEST
o.l.v. JOS POMMER
FONS MERKIES
PAUL LARDENOIJE
FRANK MATTHIJSSEN
FRANK VAN KLEEF
MATTHIEU DE WINKEL
GERT JAN VAN DEN DOLDER
HANS RAVESTEIN, STUDIO
GROENLAND

editor
ass editor lux
ass editor nl

CHARLOTTE VAN DER VEEN
JOOST DE GEYTER
MARCO MOCKING

sound editing

PETER FLAMMAN
WART WAMSTEKER
JOERY SKOVAJSA
PETER STRIJBOS
PHILIPPE VAN LEER
BENOIT BIRAL
STUDIO L'EQUIPE
STUDIO PETER FLAMMAN
META SOUND STUDIO
STEREO MATRIX
REINIER VAN BRUMMELEN
ACE DIGITAL HOUSE

foley artist
foley mixer
foley studio
audio mix
Dolby mastering
CGI & titles
film recording
casting
children casting
casting extras nl

director of photography
focus puller
Steadicam / operator 2nd unit
clapper loader
video ass
additional camera crew

KEMNA CASTING
JOB GOSSCHALK
JANUSZ GOSSCHALK
WIM SERLIE
ESMERALDA KOSTER
HOLLANDS GLORIE CASTING
ARJAN BOOT
ILSE SCHOUTEN
IMME DROS
THEO BIERKENS n.s.c.
CHIEL VAN DONGEN
JO VERMAERCKE
ARIEL CASTILLO
JELMAR HÜFEN
RUTGER STORM
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story board artist
grip
ass grip

gaffer
best boy
electrician
trainee electricians

HERMAN VERSCHUUR
DIDIER FRAITEUR
FLIP BLEEKRODE
LAURELINE SMITH
DANIËL JASPERS
BIANCA VAN RIEMSDIJK
NICKY FIEGE
ONNO PERDIJK
THOMAS FERGUSSON
BART WESTERLAKEN
CLAYTON RAMSEY
EDWIN BAKKER
NILS DAMMERS
PIERS VAN VUURE
JASPER BAZUIN
JEROEN SUYDERHOUD
DAVE BLAKE

additional electricians
ERWIN ROODHART
CHRIS FOXWELL
MATHIEU HOUBEN
JORIS HOUBEN
ERWIN DECKER
MARCO VAN VULPEN
GREGOOR VAN DE KAMP
RUDGER FABER
KIM VAN HONSCHOOTEN
DAVE VAN HONSCHOOTEN
GIEL BORN
MARTIJN HOOGENDOORN
JERPHAAS DE HOOGH
IWAN CVITTO
ERIC VAN DIEST
BART BEEKMAN
camera & light
planning film crew
grip equipment
stock
production design
ass production designer
set decorator
prop buyer
art department coordinator
set construction
foreman
carpenters

construction runner
painters

EFF AMSTERDAM
SPARKS LIGHTING
JACCO POST
AART VRIJ
SOLID GRIP
B.O.L. LUX
KODAK
MARCO ROOTH
ROSA VAN GILS
JOKE GEUZE
MARIJKE BEUMER
JORIEN SONT
ANNEMARIE HILHORST
KARIN VAN DER WERFF
HOLLANDWOOD
ROB BOS
JAN RUTGERS
JULES DE WOLF
RON VAN BEUSEKOM
TINUS SMID
KEES FOLKERS
GREG CROAD
HARM POEL
ROBERT VAN LEEUWEN
MAARTEN OONK
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drafts man

JAN PRONK
RUDY VAN DE BERG

graphics & ass props
stand by props
ass stand by props
ass graphics

ELISE MENICK
SIGRID GROOTHUIS
KITTY ALBERS
LEN ROOTH

runner/swing gang

additional swing gang

runner
trainee art department
pre set dresser
picture cars coordinator

RENÉ DE GOOYER
MARCO SCHÜRMANN
GERARD CHARPENTIER
ROBERT SPANJER
MIMOUN AHMED
JAN KROL
WILLEM DOORMAN
NICK HASTINGS
CAMILLE JANSSENS
MENNO LUDRIKS
CONSTANCE DE VOS
TRAFIC
FRANÇOIS DE KOFF
ANDRIES KAMP

costume design
ass wardrobe
costume supervisor
wardrobe ass

JOHN KRAUSA
LEE JOSEPH
FIONA McCANN
ELS SCHUT
PETRA KAMPHUIS
MAGDALENA MARCZYNSKA
LILIAN WADILIE
MARIËLLE VOS
LINDA BOGERS

make up & hair
make up & hair ass
ass make up

WINNIE GALLIS
CLAUDETTE VOORN
CLAUDINE MOUREAUD
BÉATRICE STEPHANY
BIANCA VAN DER STEEN

sound engineer
boom operator
special effects
stunt team
stunt coordinator
stunts
line producer
production manager
ass production manager
ass to the producer UK

COEN GRAVENDAAL
ALAIN GONIVA
JOS TEN KLOOSTER
HARRY WIESSENHAAN
RICKY WIESSENHAAN
HAMMY DE BEUKELAER
WILLEM DE BEUKELAER
RONALD SCHUURBIERS
MARCO MAAS
CONNY BRAK
VARGO BAWITS
SANDRA VAN DER OEST
ELSE-MARIE ROMBOUTS
ADA GOOSSENS
MARIJE HONDELINK
EMMA WEBB
KEZIA HANSON
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production ass

office production

location scout
ass. location scout
location management
location production
ass location manager
location ass

set security
location facilities
catering
catering ass.

WAALS

BERT–JAN HENDRIKS
MENNO EVERS
TAMIR VEEN
JEROEN KOOPMAN
HENNIE MANTEL
MICHIEL FUNKE
STEFANIE VAN GELDEREN
BENTE WIEGMAN
JEF BOSMAN
KOEN PLATE
LARS FABERY DE JONGE
EDMEE BLEEKEMOLEN
ANNE VERPALEN
ADAM KURZAK
ROBERT KURZAK
WILLEM DOORMAN
LARS VAN VLIJMEN
COEN DE BOER
RAISSOUL LEMOUSSET
IGNACE VAN DEN BOSCH
WILLEM BISSCHOP VAN TUINEN
BART WAALS
MICHEL DE WITTE
MICHEL VAN ALTEN
SETCOMFORT
RAYMOND GREGOIRE
DE DRIE GEZUSTERS
MO VERLAAN
ANNE VERLAAN
JACKIE VLIETSTRA
WIENEKE VAN MUISWINKEL
NEL VERLAAN
JOOST SICKENGA

CREW LUXEMBURG
prod. coordinator
ESTELLE TOURSCHER
ass to the producer lux
LELIA DI LUCA
production ass
GUS GOULDSBOROUGH
add. clapper loader
THEO THEODORIDES
best boy
MICK DURLACHER
additional electrician
ARNOUT GLAS
casting extras
MONIQUE DURLACHER-VAN DER
prop buyer
car handler
ass construction
painter
location scout
ass. location scout
location manager
ass location manager
on set location manager
set security

BETTY DURST
OLIVIER PRINTZ
SVET HROUCHOFF
BARBARA PRATI
CHRISTOPHE GALEOTA
AMBROISE GAYET
PASCAL CHARLIER
STEPHANE WASILA
ERIC PHILIPPE
FABRICE BEY
P.J. sàrl
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runners

art dep runner
post production supervisor
processing by
senior rushes co-ordinator
project manager
lab contact
film grader
operations and projects manager
general manager
booking manager
telecine colourist
negative cutting
scanning
marketing coordination
set publicity
stills photography
making of

RAS
sponsor management

poster design
financial controlling
auditing nl
auditing lux
auditing uk
legal affairs nl
trademarks
legal affairs uk
insurance
completion bond
banks

JORGE PEREIRA
IGOR PECIREP
ESTEBAN VON FREEDEN
PETER BROWN
JEAN CHARLES KAVASSO
AMILCAR DE MATOS CADETE
GERARD CHARPENTIER
ALISTAIR HOPKINS
TECHNICOLOR
NIKKI GROVES
JOHN PEGG
KEITH BRYANT
MARTIN WALSH
IAN REDMOND
SIMON WILKINSON
MARTIN PULTNEY
LEE TWOHEY
PNC
STEVE FARMAN
ROSETTA HAGON
LIP SYNC POST ltd
JORAM WILLINK
THE PUBLICITY COMPANY
TRIX VAN ALPHEN
JEAN–PAUL KIEFFER
JAAP VRENEGOOR
STETZ
JAN-WILLEM WIRTZ
PIET-HARM STERK
MADELON BOS
PAUL VERSTRAETEN
KUMPANY
BRIAN BENNINGA
YVES KUMMER
ROEL VAN VEEN
GIJS KUIJPER
ERIK BAKKER
JORN MOOIJ
NAHV ACCOUNTANTS
AURORE SCHNEIDESCH
SHIPLEYS
STEVE JOBERNS
VWS ADVOCATEN
ROLAND WIGMAN
DE MERKPLAATS Amsterdam
DAVENPORT LYONS
RICHARD MOXON
MEDIA ASSURANCE
FILM FINANCES LTD.
ING BANK Amsterdam Westpoort
BANQUE GENERALE DE LUXEMBOURG

with cooperation of
BAS VAN HOUT
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STRENGHOLT MUSIC GROUP: RAYMOND VAN VLIET
DURECO: GERARD RUTTE
SKY RADIO: DENNIS LUKEN
RICHARD JANSSEN
EDDY STUY
HEMMO MISKER
DELA STALLINGA
NICOLE PUTMAN
FRANC VEEGER
JOHN DURIE
NANCY GABOR
BERT VOSKUIL
PAUL VAN MEELIS
KOEN WOUTERSE
SJIMMIE VESTERING
JAN JONGEJAN
MARTINUS SMIT
ALMA POPEYUS
HEIN SCHÜTZ
BOB BREMER
TED MOREN
SMEDERIJ HANS BROERS
COBY REES
NIENKE BROKKE
THIJM HUYBRECHTSE
ERIC NOOTEBOS
JACCO VAN REE
SPECIAL THANKS TO
JEANINE HAGE
ARNOLD HESLENFELD
MAARTEN WIJDENES
ALEVTYNA SAMSONOVA
DE MERKPLAATS
SUIT SUPPLY
THANKS TO
CITY OF AMSTERDAM, CITY ZAANSTAD, POLICE AMSTERDAM AMSTELLAND
POLICE ZAANSTREEK WATERLAND, TON SLUITER, LOCATIEBURO NICOLE DES
BOUVRIE
NOVOTEL AMSTERDAM, HOLIDAY INN, NIOD, OLIVIER LEG
COLLECTIE MUSEUM VOOR COMMUNICATIE, DEN HAAG, MEJIRO GYM
R&S, GEMEENTE ARCHIEF, DIKS AUTOVERHUUR, NNZ PACKAGING NETWORK,
LUXEMBOURG, GEMEENTEN VAN LUXEMBOURG, MATECO, MELUSINA, HOTEL
GULLIVER
DUTCH CULTURAL BROADCASTING FUND

TITLESONG
“CRUEL MAN” performed by INTWINE
written by R. Peterson/E.Eusebius/
J.Streefkerk/J. Bonarriba/K.Hessink
published by Strengholt Music Publishing B.V.
courtesy of Dureco/Strengholt Music Productions B.V.
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"TRAIN OF THOUGHT"

"HEAVEN MAY TELL"

performed by Hugh Rodent
Kingsbridge
written by H.Rodent
F.Merkies
published by Universal Music Publ.

performed by Hugh Rodent, Jerome
written by H.Rodent, H. Ravestein,

“MONKEY ON YOUR BACK”

"NANANA"

performed by THE OUTSIDERS
written by W.Tax
published by Impala Basart (Strengholt Music group)
Courtesy of EMI

performed by Hugh Rodent
written by H.Rodent, F.Merkies
published by Universal Music Publ.

published by Universal Music Publ.

“THE MOVIN' MEN”

“STILL BELIEVE”

performed by: DARYLL-ANN
written by A. Soldaat
published by Pennies from Heaven (buma/stemra)
© 2004 Excelsior Recordings

performed by SWEET D’BUSTER
written by Borgers/Smeenk
published by Radio Tele Music Belg
(Strengholt Music Group)
courtesy of BMG

“WINDOW OF MY EYES”

“INTUITION”

performed by CUBY & THE BLIZZARDS
H.Brood/H.Muskee/E.Gelling
Editions Altona B.V.
Courtesy of Universal

performed by MAI TAI

Courtesy of Soundwise

"THE ALTERNATIVE WAY"

“SPEED OF LIFE”

performed by ANITA MEYER
written by H. Vermeulen
H.Jonkers/R.Janssen/R.Berlijn/G. de Groot
published by Samui Songs (Strengholt Music Group)
Courtesy of Dureco/Strengholt Music Productions B.V.

performed by FATAL FLOWERS
written by
Courtesy of Universal

Production supported by
Netherlands Filmfund
CoBO Fund
Ministry of Culture of The Netherlands
Filmfund Luxembourg
© 2004
THEOREMA FILM PRODUCTIE
SAMSA FILM
DAVID P. KELLY PRODUCTIONS
VARA

www.dedominee.nl
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