Een avond met Ton Zeegers.

Dinsdag 26 oktober was Ton Zeegers van zustervereniging Amfi op bezoek om zijn
filmische werken aan ons te tonen. Hij vormt samen met 4 medefilmers de groep Pro
Deo waar we in het verleden op diverse festivals al menige productie van mochten
zien.
Ton is een gezellige prater en voordat de eerste film vertoond kon worden, was de
avond al een eind opgeschoven.
De eerste productie, tweede op de NOVA, was Harmless. Een film van list en
bedrog welk scenario door één der leden was bedacht. Zelf vond deze film wat te
lang en zo deze al spannend was bedoeld, dit niet goed eruit kwam.
De making of hiervan nam ons mee in de bloedhitte(hartje zomer) van de
draaidagen. Het gaf een goed beeld van wat er allemaal komt kijken om de film tot
een goed einde te brengen.
De tweede film De belofte was van een geheel ander kaliber. Een verhaal van een
aan een rolstoel gekluisterde vrouw, getroffen door een onomkeerbare ziekte, geheel
afhankelijk aan de verzorging van haar echtgenoot. Familie wilde de vrouw in een
verpleeghuis laten opnemen, maar de man weigerde dit, omdat zijn vrouw dit
absoluut niet wilde. Uiteindelijk deed de man uit liefde voor zijn vrouw datgene wat bij
wet is verboden. Het gevolg: naar de gevangenis.
Het verhaal werd verteld door de man in gevangenschap aan een journaliste, waarbij
tijdens de interviews de beelden van het lijden en de daarop volgende beslissing
werden vertoond. De vrouw in de film speelde een meesterlijke rol als gehandicapte
zonder te overdrijven.
Na deze film was het al weer tijd om afscheid te nemen van Ton. In de toekomst
zullen we nog wel meer van hem en zijn Pro Deo horen, want hij is nog lang niet
klaar met filmen.
Mary (voor Rob Zwart)

