Team up proefscène
NSB KIND – webserie - EO
Oorlogsdrama, gebaseerd op waargebeurd verhaal van Antje Buursma, coming of age
8-12 jaar.
De serie
Antje laat ons via Instagram en YouTube zien hoe haar leven in de oorlog verandert van
onbezorgd met veel vriendinnen, naar verstoten worden als NSB-kind en uiteindelijk zelfs
vernederd in strafkamp Westerbork. Ze zoekt antwoord op de meest essentiële vraag: ben ik
fout omdat mijn vader fout was.
De serie bestaat uit afleveringen en uploads van 15 seconden tot maximaal twee minuten
voor Instagram en 4 afleveringen van ongeveer 7 minuten voor YouTube (vergelijk onze
eerdere serie ‘Oorlogstories’ voor Zapp, ook voor de beoogde ‘look en feel’)
De scène-opdracht:
Schrijf een openingsscène van de 1e aflevering van de Youtube-reeks, waarin Antje zichzelf
en haar wereld introduceert op een manier die passend is bij Youtube. Uit de scene (mag
ook een sequentie zijn) wordt duidelijk dat ze (ogenschijnlijk) onbezorgd in het leven staat,
met veel vriendinnen, en hard werkend aan professionele sportcarrière (ze droomt van
Olympische Spelen als sprinter), idolaat van haar stoere sportieve, motorrijdende vader, en
lief voor haar bedlegerige moeder. Maar dat toch ook duidelijk wordt dat er wel degelijk
dingen op spanning staan: de dreigende oorlog, het hebben van Joodse vriendinnetjes, en
het vermoeden dat haar vader aan de ‘foute’ kant staat.
Context:
Akte 1. Introductie Antje en haar leven. Ze is de gangmaker en heeft een groot
doorzettingsvermogen. Ze houdt van atletiek en muziek. Met haar vriendinnen maakt ze
graag filmpjes. De Joodse Milly is haar hartsvriendin. Antjes moeder heeft een zwakke
gezondheid. Antje helpt daardoor veel mee in het huishouden, haar moeder is erg
hulpbehoevend. Haar vader daarentegen is net zo actief als zijzelf. Antje is dol op haar
vader. Van beide ouders is ze de vertrouwenspersoon. Ondertussen is de oorlog ook in
Nederland uitgebroken. Haar vader is militair en doet ‘iets’ in de politiek. Maar daar houdt ze
zich niet zo mee bezig.
Karakters
ANTJE (13-19) is een gedreven, vrolijke tiener die altijd in is voor een geintje en mede door
haar vaders genen graag het allerbeste eruit haalt. Uit de dag, uit een vriendschap, uit een
wedstrijd, uit zichzelf. Antje loopt voorop en haar vriendinnen maken daar vriendelijk gebruik
van. Haar sterke karakter is mede ontstaan door de vroege verantwoordelijkheden die ze als
kind kreeg. Haar moeder heeft een zwakke gezondheid en Antje heeft al vroeg voor haar
moeder moeten zorgen. Het complex lijkende karakter van haar moeder heeft dat niet altijd
makkelijk gemaakt. Antje is daarom blij met haar betrokken en lieve vader. Zij zijn twee
handen op één buik. Ook al is hij soms ambitieuzer dan Antje kan bijhouden, ze weet dat hij
er altijd voor haar is.
TUNNIS (39) is Antjes foute vader. Tunnis is een ambitieuze en energieke man die dromen
niet op de plank laat liggen maar ze per direct najaagt. Hij is beroepsmilitair en voorzitter van
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de Atletiekvereniging waar Antje lid van is. Tunnis is politiek geëngageerd en bevindt zich
vaak aan de oppositie van het huidige politieke klimaat. Tunnis wordt in eerste instantie lid
van de NSB omdat zij zich zeggen in te zetten voor de kansarmen van samenleving - en dat
spreekt hem aan. Tunnis heeft ergens wel het gevoel dat zijn keuzes niet honderd procent
deugen, omdat hij veel ervan niet aan zijn vrouw Grietje vertelt. Daarbij hoopt hij wel in Antje
een vertrouwenspersoon te vinden. Het lijkt erop alsof hij de bevestiging van zijn dochter
nodig heeft.
GRIETJE (33) is Antjes moeder. Grietje heeft al jaren last van maagproblemen en is hier
regelmatig aan geopereerd. Ze is hierdoor niet in staat om het leven ten volste te beleven en
ligt veelal op de bank. Maar ondanks haar fysieke beperking is haar mentale gesteldheid
helemaal in orde. Ze leest de krant veel, weet altijd dondersgoed wat er speelt en heeft een
duidelijke mening over de oorlog en de keuzes van haar man (waarvan hij denkt dat hij ze
geheim heeft gehouden). Dit brengt Antje vaak in een lastige positie. Grietje houdt van haar
dochter maar is ook bang voor wat haar te wachten staat na de oorlog. Dat maakt haar soms
vinnig in haar opmerkingen en handelingen. Alsof ze haar dochter sterk wil houden. Want ze
is niet gek, ze weet dat ze ervoor zullen moeten boeten.
MILLY (12) is Antjes hartsvriendin. Milly is dol op Antje, ze gaat maar al te graag mee in haar
bonte avonturen en ideeën en ligt regelmatig in een scheur. Milly en Antje kunnen ook heel
goed ‘melig’ worden, waarbij er gewoon heel lang heel slap gelachen wordt. Milly komt graag
bij de Familie Buursma over de vloer. Antjes moeder is altijd heel vriendelijk en Antjes vader
heeft soms hele leuke ideeën: zo hebben ze wel eens met zijn drieën (Milly, Antje en Tunnis)
een waterglijbaan van een enorm zeil gemaakt in het park. De hele buurt kwam erop af! Milly
komt uit een Joodse familie en wordt uiteindelijk gedeporteerd naar Duitsland.
ROELIE (13) is een goede vriendin van Antje. Roelie is heel begaafd en netjes opgevoed.
Roelie spreekt altijd met twee woorden, waar Antje soms in een dolle bui wel eens moe van
wordt. Roelie heeft een zachtaardig karakter en komt soms een tikkeltje gereserveerd over.
TINI (13) is ook een goede vriendin van Antje. Tini is niet op haar mondje gevallen,
Komt uit gezin van 7 kinderen. Tini is een allemansvriend: ze is ontzettend komisch maar
ook een rots in de branding. Tini zal je niet snel laten vallen.

