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Bernard Bussemaker (1958) wa$

voorheen fiimdocent, is scena-

rioschrijver voor speelfilms en tele-
visie, en maakt graag korte films. Hij
leidt de filmkring 'Goed bekeken",

een intiatief van de Amersfoortse
PKN-wijkgemeenten Fonteinkerk,
Emmauskerk, De tsron en De Hoek-
steen. fuIartin Snaterse sprak met
hem.

U kiikt graag naar films?

,,Het filrnbeeld fascineert mij. IIet
Iijkt niet meer dan een optische re-
gistratie van de werkelijkheid. Maar
door verlraalvorm, cameravoering
en licht" montage en toevoeging van
geluid verandert het in een kunst-
wenk, dat ideerin en ernoties presen-

teert."

Waar let u op aHs u films kiest om $a-

mesrte hekf,jkern?

,,In de filnnkring draaien we 'kwali-

teitsfilms' die niet primair beogen te

entertainen zoals veel Holiywood-
fiLms, maar die een eigen krjk van de

makers op de werkelijkheid willen
weergeven" Het geloof speett daarin,
net als in de hedenCaagse cultuu4
meestal geen expliciete rol.
Maar veel filrnmakers ptraatsen wel
menselljke waarden als bakens
van hoop tegenover alle negatieve

ontwikkelingen. Zoals in de film
'Sorry we missed youl (Ken Loach).

Een gezin lijdt onder de druk van

t+LfLAy.l JoLt
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;' Bussemaker: ,,Met 'Goed bekeken' groeit de film uit tot een veelzl.ldige ervaring."

werken in de pakketbezorging en de

thuiszorg. Maar als de moeilijkhe-
den toenemen, keert ook de warmte.
terug in de onderlinge relaties. Die
hoopvolle kant zoeken we steeds in
onze films. We vragen ons af: heeft
de film ook een'redeeming', een be-
vrijdende, verlossende kant?'"

Wat rmaakt sarncn naar films ttiiken
waardevol?

,,1n de films komen belangrijke le-
vensthema's naar voren, zonder dat
een kant-en-kthre'oplossing' wordt
aangedragen. De fiImbeleving
maakt je. open en in het gesprek

ontstaat zo een rijke duiding. van de

film. We leren hierdoor elkaar ook
beter kennen en zo bouwen we mee

aan de gemeenschap die de kerk wil
z$n.

En wat de toonzetting van de film
ook is, kijken en erover praten is hoe

dan ook een hele positieve ervaring
en bewijst wat vc)or kunst in het al-
gemeen geldt: schoonheid troost."

In Amersfport zijn er diverse film-
kringen. Op de website https://
zindex033.nl is een aantal kringen
te vinden d.at vanuit Amersfoortse
kerken of geloofsgemeenschappen

wordt georganiseerd.

Via de website https:/lhetfilmge-
sprek.nl wordt ondersteuning ge-

boden bij het starten van filmge-
sprekskringen.


