
 

 

 

Restauratie, digitalisering, behoud en openbaarmaking van DE OPLOSSING?  

Stichting Vestige zet zich in om deze bijzondere film uit 1983 voor het Nederlands 

erfgoed te behouden en openbaar te maken. Zij heeft de ambitie van regisseur 

Sander Francken, scenarioschrijver Gert Fokkens en betrokkene van het eerste uur 

Aik Meeuse, om de restauratie en digitalisering te verwezenlijken, omarmd en tot 

een eigen project van de Stichting gemaakt.  

De film 

DE OPLOSSING? is een verfilming door Sander Francken van het gelijknamige 

muziektheaterstuk van rocktheatergroep Werk in Uitvoering uit Groningen, die tussen 

1973 tot 1986 voorstellingen speelde voor jongeren. De optredens in jongerencentra, 

buurthuizen en op scholen bestonden uit een combinatie van theater en 

rockmuziek. De producties werden gekarakteriseerd door maatschappelijk 

engagement en genoten destijds landelijke bekendheid.  

In samenwerking met de Anne Frank Stichting maakte Werk in Uitvoering in 1980 -

1982 het omvangrijke onderwijsproject DE OPLOSSING? over opkomende 

vreemdelingenhaat en neofascisme. Vanwege de blijvende vraag vanuit het 

onderwijs naar het project, werd de theatervoorstelling na twee jaar omgewerkt tot 

de film DE OPLOSSING? Deze speelfilm kon met geld uit publieke middelen (van 

twee ministeries) worden verwezenlijkt.  

Het onderwerp van DE OPLOSSING? is hoe een politieke groepering inspeelt op 

gevoelens van vreemdelingenhaat en jongeren in een crisissituatie voor zich weet te 

winnen. Een onderwerp waarover in Nederland geen andere speelfilm is gemaakt 

en dat anno 2017 nog relevanter is dan in de jaren ’80. 

Tijdens de Nederlandse Filmdagen werd DE OPLOSSING? bekroond met het Gouden 

Kalf Beste Film 1983 + genomineerd voor Beste Scenario. Toen bekend werd dat de 

film niet in de bioscoop uitgebracht zou worden, maar alleen onder begeleiding 

mocht worden vertoond - en de jury o.l.v. Hedy d'Ancona desondanks voet bij stuk 

hield (en weigerde om bijv. DE VIERDE MAN van Paul Verhoeven of DE LIFT van Dick 

Maas aan te wijzen) werd de jury door de festivalleiding ontslagen en de bekroning 

van de film teruggedraaid. 

Hierna raakte DE OPLOSSING? in vergetelheid (in stilte is de film tot midden jaren '90 

veelvuldig op 16mm vertoond op middelbare scholen en volgens schattingen van 

distributeur NFI door meer dan 300.000 scholieren gezien). 

Restauratie en behoud 

Helaas is het negatief van de film niet behouden gebleven. Maar Sander Francken, 

de regisseur van DE OPLOSSING?, heeft nog wel veertien vertoning kopieën kunnen 

bemachtigen. Die vormen de basis voor de restauratie en digitalisering van de film. 

Eye Filmmuseum heeft haar medewerking toegezegd aan de digitalisering en de 

restauratie. Daardoor wordt deze unieke speelfilm toegankelijk voor 

geïnteresseerden en behouden voor het cultureel erfgoed.  

Openbare vertoning 



Ter gelegenheid van de digitalisering, restauratie, het behoud en de 

openbaarmaking van DE OPLOSSING? willen we graag een openbare vertoning 

organiseren in het bij-programma van het Nederlands Film Festival 2017 in september 

in Utrecht. Te zijner tijd kunnen wij de gedigitaliseerde film ook via internet 

toegankelijk maken. 

U kunt ook een bijdrage leveren  

De totale kosten van het project ‘Restauratie en Behoud’ zijn begroot op € 21.289. 

Reeds van verschillende kanten is financiële steun toegezegd: Eye Filmmuseum, De 

Anne Frank Stichting, Harrie de Winter/Stichting de Initiatieven, A.I.K. en Sander 

Francken FILM dragen allen bij in de kosten van digitalisering, restauratie, behoud en 

openbaarmaking. Stichting Vestige heeft een aanvraag ingediend bij het Prins 

Bernhard Cultuurfonds, afdeling Noord-Holland.  

U kunt ook een bijdrage leveren door een gift geven aan St. Vestige onder 

vermelding van ‘Restauratie DE OPLOSSING?’  

Banknummer:  NL27 TRIO 0390919543  tnv St. Vestige, Alkmaar. 

Omdat St. Vestige als een culturele ANBI instelling is erkend, kunt u deze gift voor 

125% aftrekken bij uw belastingaangifte.                                                                        

Voor bijzonderheden over deze regeling raadpleeg: Giften, Donaties en Legaten   

 

http://stichtingvestige.nl/wp-content/uploads/2016/11/Stichting-Vestige-Giften-donaties-en-Legaten.pdf

