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PROJECT SUMMARY 
 
REGIE & SCENARIO THREES ANNA  
Cast   FREEK DE JONGE, SOPHIE VAN WINDEN, QUIAH SHILUE, NICK GOLTERMAN 
Een productie van KEYFILM 
In coproductie met AVROTROS 
Met steun van HET NEDERLANDS FILMFONDS, DE NETHERLANDS FILM PRODUCTION 

INCENTIVE, COBO 
Land van herkomst NEDERLAND 
Taal   NEDERLANDS, ENGELS  
Lengte                  89 MINUTEN    
Genre   TRAGIKOMEDIE    
Releasedatum   5 NOVEMBER 2020 
Festivals  NEDERLANDS FILM FESTIVAL – GOUDEN KALF COMPETITIE 

Kijkwijzer   
 

SYNOPSIS 

De vogelwachter woont al bijna een halve eeuw moederziel alleen en zielsgelukkig op een afgelegen 
eiland. Op een dag krijgt hij bericht dat zijn post wordt opgeheven. Aan zijn gelukkige bestaan in en 
met de natuur komt abrupt een einde. De afgedankte vogelwachter weigert echter te gaan en trekt op 
geheel eigen wijze ten strijde. 
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CAST 
DE VOGELWACHTER   FREEK DE JONGE 
DE RADIOVROUW    SOPHIE VAN WINDEN  
HET ZEILMEISJE    QUIAH SHILUE 
DE JONGE VOGELWACHTER  NICK GOLTERMAN 
STEM TOM     WOUTER JANSEN 
 

CREW 
SCENARIO & REGIE   THREES ANNA  
PRODUCENTEN    HANNEKE NIENS & HANS DE WOLF 
COPRODUCENT    MYLÈNE VERDURMEN 
UITVOEREND PRODUCENT   BEN BOUWMEESTER 
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY   JAN MOESKOPS NSC 
STILLS FOTOGRAAF   MARK DE BLOK 
PRODUCTION DESIGN   VINCENT DE PATER  
KOSTUUMONTWERP   MARION BOOT  
SOUND DESIGN    HERMAN PIEËTE CAS 
COMPONIST    REYER ZWART  
MONTAGE     WOUTER JANSEN NCE 
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REGIEVISIE THREES ANNA 
 
De wereld waarin wij leven is onrustig en verandert in een razend tempo. We moeten steeds meer en 
mogen steeds minder. Presteren en consumeren lijkt het devies. Ook de wereldbevolking is in een 
halve eeuw bijna verdrievoudigd en elk lapje grond op onze planeet wordt geëxploiteerd. Ongerept 
bestaat niet meer. Dus wilde ik een film maken over een man alleen op een puur stukje aarde. 
 
Een one-actor movie over iemand die één is met de natuur. Er bestaan diverse films waarin een man 
in zijn eentje een heroïsche strijd levert tegen de natuur. Steeds is de held onvrijwillig in afzondering 
geraakt en wil terug naar de gewone wereld. In deze one-actor movie, De Vogelwachter, is de 
protagonist juist heel gelukkig met zijn isolement. 
 
Op een klein eilandje middenin de Atlantische Oceaan is een zeevogelreservaat. Hier werkt solitair al 
45 jaar een bioloog. Hij is een doener, dol op cijfers en recyclet alles wat aanspoelt. De man is tevreden 
en gelukkig met zijn sobere geïsoleerde bestaan, want hij leeft en werkt met ‘van wie hij het 
allermeeste houdt’; de natuur. Tot hij op een dag te horen krijgt dat zijn post wordt opgeheven en hij 
met pensioen moet. De vogelwachter wil absoluut niet weg en weigert te vertrekken. Dan beginnen 
de problemen. 
 
Één van de inspiratiebronnen voor deze film is de natuur op het eiland waar ik woon, Texel. De vele 
vogels, de weidsheid en de fenomenale luchten. Toch is Texel niet alleen maar mooi. Dagelijks spoelt 
er, net als op alle stranden van de wereld, plastic aan. De afgelopen drie jaar heb ik - met het oog op 
de opnamen – fanatiek gejut: visserskratten, touwen, jerrycans, wrakhout, van alles, een carport vol. 
Veel van wat ik opraapte was begroeid met wier en zeepokken en dreef al jaren in zee. Ook vond ik 
vaak aangespoelde aanstekers en hoorde dat zeevogels steeds vaker drijvend plastic aanzien voor 
voedsel. Vandaar de scene met de stormvogel en de aansteker. Nog steeds vind ik bij bijna elke 
strandwandeling een aansteker op de vloedlijn en heb er ondertussen honderden. 
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Iets anders dat me fascineert is het gedrag van de babyboomgeneratie. Vooral de mensen die heel hun 
leven met plezier fysiek werk deden. En nu, omdat ze zich niet oud voelen, na hun pensioen nog jaren 
gewoon doorwerken. Wat me vooral intrigeert is de worsteling tussen vergankelijkheid en 
bestaansrecht. De discrepantie tussen hun lichamelijke verval en geestelijke wil. 
 
Freek de Jonge is een goed voorbeeld van deze generatie. Voor mij was hij de ultieme acteur om de 
vogelwachter te spelen. Een onuitroeibare persoonlijkheid, een vindingrijke clown die, ondanks zijn 75 
jaren, onvermoeibaar doorgaat. Hij is een constant borrelend vat vol ideeën, een performer die 
waanzinnig kan improviseren en nergens bang voor is. Hoewel het woord altijd Freek z’n sterkste 
wapen is, wilde ik met hem een film maken zonder veel tekst. Kwetsbaar en fysiek moest hij de strijd 
aangaan met zijn omgeving en zichzelf. Een oude man die in zijn uppie vecht tegen een onzichtbare 
vijand. 
 
Opnames maken met dieren is altijd lastig. Zeker als het zeevogels zijn die je niet kunt trainen. Als je 
dan ook nog midden in het broedseizoen wilt filmen in “het rijksmuseum van de natuur” de Slufter is 
het haast een onmogelijke opgave. Toch was het nodig voor dit filmverhaal want het mocht geen 
persiflage of uitvergrote comedy worden. Het moest een realistisch maar ongewoon gevecht worden 
van een mens versus de natuur. Dankzij een ecoloog, de boswachters van Texel, de dierenverzorgers 
van Ecomare én een fantastische crew is het gelukt om de vogels en de natuur zo in beeld te brengen 
dat de ruige ongerepte wereld van mijn vogelwachter echt tot leven kon komen. Voor mij is De 
Vogelwachter een ecologisch sprookje dat niet sprookjesachtig is. 
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BIOGRAFIE THREES ANNA  
 

Threes Anna is schrijver en regisseur. Zij werkt op het gebied van film, literatuur en theater. Ze woont 
op Texel, wat de inspiratiebron was voor de film de Vogelwachter. 
 
Threes Anna is opgeleid als beeldend kunstenaar. Van 1989 tot 1999 was ze de artistiek leider van de 
internationale theatergroep Dogtroep. Zij schreef en regisseerde daar meer dan vijftig shows. 
Voorstellingen werden opgevoerd op de overblijfselen van de Berlijnse Muur, tijdens de oorlog in 
Joegoslavië, net na de eerste verkiezingen in Zuid-Afrika, in de sneeuw bij de Olympische Winterspelen 
in Frankrijk en in een 5 weken uitverkocht Carré. 
 
Van een van die voorstellingen, Noordwesterwals, een spektakel waarin 1,2 miljoen liter water de 
hoofdrol speelde, maakte zij een filmadaptatie. Dit was het begin van een carrièreswitch. Als schrijver-
regisseur debuteerde zij in 2007 op het San Sebastian Film Festival met The Bird Can't Fly. Deze film, 
met Barbara Hershey in de hoofdrol, won vele internationale prijzen. In 2012 ging ook haar tweede 
speelfilm Silent City op hetzelfde festival in première. In 2014 maakte ze met Thé Lau de muziekfilm 
Platina Blues, een one-single-shot van 40 minuten. De film werd genomineerd voor het “world’s most 
risk shot“ . 
 
Threes Anna schreef zeven romans. Haar bestseller Wachten op de moesson werd in diverse talen 
vertaald. Daarnaast schrijft ze columns, korte verhalen en maakte ze enkele documentaires. 
Momenteel werkt ze aan een fictie-podcast serie en een langlopend filmproject over een visserman. 
 

 
Samen met Freek de Jonge op de set van De Vogelwachter 
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BIOGRAFIE FREEK DE JONGE 
 
Freek de Jonge wordt op 30 augustus 1944 te Eenrum, gemeente Westernieland, geboren. In zijn jonge 
jaren verhuist hij regelmatig, waardoor hij als kind vaak zijn plaats in een nieuwe omgeving moet 
veroveren. Volgens de overlevering blijkt humor daarbij een uitermate geschikt middel. Op zijn elfde 
staat Freek voor het eerst op het podium, waar hij zich onmiddellijk thuis voelt. 
 
In 1965 vertrekt Freek naar Amsterdam om de studie Culturele Antropologie te volgen, maar van 
studeren komt niet veel. De Jonge besteedt zijn energie liever aan optreden. De overstap van Culturele 
Antropologie naar Nederlands verandert hier niets aan. Hij ontmoet Bram Vermeulen die hem op de 
piano gaat begeleiden. Zij beginnen een cabaretduo onder de naam Neerlands Hoop. Freek schrijft de 
teksten en Bram componeert de muziek. 10 jaar touren ze door heel Nederland met tegendraadse 
humor en harde of kwetsbare liedjes. In 1978 gaan ze de strijd aan om het Nederlands Voetbalteam 
niet in Argentinië te laten voetballen: Aktie Argentinië. Er volgen nog vele andere politieke acties 
tijdens zijn loopbaan. 
 
In 1979 komt er een einde aan de samenwerking tussen Bram en Freek en gaat De Jonge solo verder. 
Hij start een samenwerking met zijn vrouw Hella de Jonge, die verantwoordelijk is voor de techniek en 
vormgeving. In 1980 speelt hij in Carré zijn eerste solovoorstelling: De Komiek. Deze voorstelling breekt 
dwars door de grenzen van het genre heen. Freek zweert het losse-nummer-cabaret af en introduceert 
de zogenaamde ‘rode draad’: een verhaal dat de hele voorstelling doorloopt. Daar komt bij dat hij die 
‘rode draad’ niet zozeer vertelt, maar eerder speelt. De voorstellingen vanaf De Komiek tot en met De 
Bedevaart (1985) kunnen dan ook misschien beter als drama dan als cabaret omschreven worden. 
Tekenend hiervoor is dat ze allemaal integraal in boekvorm zijn uitgegeven. 
 
Vanaf De Pretentie (1987) worden de voorstellingen minder hecht. De ‘rode draad’ is meestal nog wel 
aanwezig, maar deze is niet langer het belangrijkste gegeven binnen de voorstelling. Ze wordt een 
handige kapstok voor uitweidingen in verhaal- of liedvorm. Muzikaal wordt hij daarbij door vele musici 
ondersteund en begeleid. Deze verhalen en liedjes worden in boekvorm uitgegeven, maar nu als 
bloemlezingen waarin ze geheel op zichzelf staan. 
 
Niet alleen op het toneel zoekt De Jonge steeds naar nieuwe vormen, ook daarbuiten verkent hij zijn 
mogelijkheden. Eerder maakte hij al twee films De Illusionist (1983) en De Komediant (1986), nu begint 
hij met het schrijven van romans. Zijn debuut, Zaansch Veem, verschijnt in 1987. Hij werkt nu aan zijn 
vijfde roman. Verder duikt Freek ook op als televisiepresentator en bereikt hij in de zomer van 1997 
de eerste plaats in de Nederlandse hitparade met het nummer ‘Leven na de dood’. In 1999 gaat De 
Jonge weer een nieuwe uitdaging aan. Hij besluit om in een jaar tijd tien voorstellingen te gaan maken 
onder de verzamelnaam De Grens. In deze programma’s laat Freek alle vormen van cabaret die hij 
sinds 1968 heeft gemaakt, de revue passeren. Deze stunt overtroeft hij in 2004 door 17 programma’s 
in 4 maanden tijd te maken. 
 
Na vijftig jaar blijkt Freek de Jonge nog altijd bevangen door de magie van het theater, van de 
mogelijkheid telkens opnieuw te kunnen beginnen. Verder wordt Freek de Jonge natuurlijk zijn hele 
leven lang al gedreven door de enige echte onuitputtelijke motor achter zijn gehele carrière: de lach. 
In verband met het corona virus heeft hij nu zijn hele oeuvre op YouTube beschikbaar gesteld, alle 
voorstellingen zijn ook te volgen via www.freekdejonge.nl. 
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Welkom bij KeyFilm… 
 
Oprichters en producenten Hanneke Niens en Hans de Wolf 

ontwikkelen en produceren speelfilms, documentaires en 

dramaseries. Zij hebben een omvangrijk internationaal netwerk 

opgebouwd van coproducenten en financiers en werken samen met 

partners als ITVS, Eurimages, the British Film Institute, Chios 

Investments, Al Jazeera en Netflix en vele Europese omroepen, 

fondsen, distributeurs en sales agents.  

 

Centraal in hun benadering staat een nauwe samenwerking met 

schrijvers en regisseurs voor het ontwikkelen van kwaliteits 

dramaseries (Swanenburg), character-driven publieksfilms (Soof en Soof 2, Ventoux, Wat Is Dan 

Liefde) en toegankelijke arthouse films (Nena - Berlinale Special Mention Jury Award 2015, Beyond 

Sleep – Openingsfilm IFFR 2016, The Reports on Sarah and Saleem - Tiger Competition, HBF Jury 

Award 2018, Muidhond – internationale première IFFR 2020). 

 

De producenten wonnen met hun projecten (inter)nationale onderscheidingen waaronder een Oscar® 

nominatie voor De Tweeling, een reeks Gouden Kalveren, een Emmy en driemaal de Prix Europa. Ze 

scoorden bioscoophits (Nynke, Oesters van Nam Kee, Bride Flight, Soof, Soof 2, Wat Is Dan Liefde) en 

werden met hun films geselecteerd voor de competities van de Berlinale (Chopsticks, Bluebird, Nena), 

Locarno (Het zusje van Katia), TIFF (Nynke, Unfinished Sky, The Idol), San Sebastian (Van God Los, 

Silent City) en IFFR (The Beast in the Jungle, Beyond Sleep, Dorst, The Reports on Sarah and Saleem, 

Dreamlife, Muidhond). 

 

On the roll o.a.: 

• In première op het IFFR 2020: de coproductie Muidhond in regie van Patrice Toye (Rosie) en 

de Engelstalige De Verbeelding film Dreamlife van Melvin Moti 

• Nu te zien op Pathé Thuis, Videoland en Itunes: de speelfilm Wat Is Dan Liefde in regie van 

Aniëlle Webster (Huisvrouwen bestaan niet) 

• In postproductie: Soof 3 in regie van Anne de Clercq (Jack bestelt een broertje) 

• In productie: de KRO-NCRV/NPO1 serie Swanenburg, 20 x 40 minuten in regie van Thomas 

Korthals Altes (Finnemans), Hans Somers (Aaf) en Aniëlle Webster en de coproductie Huda’s 

Salon in regie van de dubbel Oscar genomineerde Hany Abu-Assad (Paradise Now, Omar). 

 

De producenten zijn gastdocent van respectievelijk de Nederlandse Film en Televisie Academie, EAVE 

en Toneelschool Maastricht, lid van ACE, EFA en Film Producenten Nederland (FPN). Hanneke 

participeerde in EAVE+ 2013, is lid van de Europese producers associatie EPC en lid van de Raad van 

Toezicht van IFFR. 

 


