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Synopsis:

Sappe de Pachtinner is een spannende film die zich afspeelt in en rondom 
Hoogezand-Sappemeer. Stijn, Kim en Fayza stuiten tijdens één van hun avontuurlijke 
dwalingen op een duistere gedaante. Met hulp uit onverwachte hoek gaan ze op 
onderzoek uit en worden ze geconfronteerd met de eeuwenoude sage van Sappe en 
zijn pact met de duivel.

De film: verhaal en vorm

Het verhaal speelt zich af in verschillende tijdperken. Zoals het met veel oude 
volksverhalen gaat die mond op mond worden doorverteld is ook de sage van Sappe 
over de jaren flink veranderd. Vandaag de dag zijn er 2 verschillende versies van het 
verhaal bekend. De ene gaat over Sappe die de pacht gaat innen voor het klooster en
door de duivel wordt overgehaald om een schat te zoeken in het veengebied. In de 
andere versie is het Sappe's taak om een lichtje in het moeras brandende te houden 
zodat de reizigers er niet in verdrinken. Uiteindelijk zijn deze 2 versies 
samengebracht tot één verhaal en door middel van flashbacks in de film verwerkt. 
De rest van de film speelt zich af in de tegenwoordige tijd. Sappe is herrezen uit het 
moeras en maakt net zoals 350 jaar geleden de streek weer onveilig.
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Aangezien het verhaal is geschreven als kinderboek heeft het af en toe de naïviteit 
van een jeugdfilm. Dit zie je vooral terug in de keuzes die hier en daar door 
personages worden gemaakt. Bijvoorbeeld de vanzelfsprekendheid dat de jonge 
hoofdrolspelers zonder weinig voorkennis een muur gaan betasten en vervolgens 
een steen vinden die een geheim gang opent. Dit soort dingen gebeuren normaal 
alleen in Kinderseries en Indiana Jones films. Omdat het een  film is aanvaarden we 
dit al gauw als toeschouwer. Het feit dat er tijdens het schrijfproces veel inspiratie is 
gehaald uit oude Nederlandse jeugdseries zoals: De zevensprong, Q&Q en de 
legende van de Bokkerijders verklaard ook wel een beetje de kinderfilm insteek.

Daar tegenover heeft de film juist weer een volwassen karakter. Dit zit hem niet 
alleen in de speelduur (148 min.) maar met name in de sfeer van de beelden, het 
ritme van de montage en de muziek. Deze overkoepelende elementen zorgen er ook 
voor dat de film als een geheel aanvoelt. Wel wordt de kijker daarin meerdere malen
geconfronteerd met een stijlbreuk die hem/haar kortstondig uit de totaal ervaring 
haalt. Dit zie je onder andere terug bij een shot waarin één van de hoofdrolspelers 
onder een straatlamp aan het dansen is. Een ander voorbeeld is een scène waarin ze
gezamenlijk in de auto hip-hop aan het luisteren zijn. 

Door al deze verschillende aspecten is de film moeilijk in een hokje te plaatsen. 
Zowel jongeren vanaf 10 jaar als volwassenen met een nostalgisch verlangen naar 
kinderfilms en series van vroeger kunnen als doelgroep worden gezien. Al met al is 
Sappe de Pachtinner een experimentele mengeling van verschillende genres 
geworden. Historisch drama, horror, avontuur, actie, komedie, mysterie, thriller zijn 
allemaal stempels die op verschillende scenes geplakt kunnen worden maar die de 
film als geheel geen recht doen.



De film prikkelt de nieuwsgierigheid, leert de kijker iets over de geschiedenis en 
daagt hem/haar uit op onderzoek te gaan, mooie plekken te ontdekken en zelf weer 
avonturen te beleven.

Het filmproces:

Sappe de Pachtinner is geschreven, gefilmd en gemonteerd over een periode van 3 
jaar. Het script voor de film is in kinderboekvorm geschreven. Met dit verhaal, het 
filmplan en een lange teaser (Sappe de Pachtinner – Proloog) werd in 2016 de NAM 
Leefbaarheidsfonds Publieksprijs gewonnen. Dit was tegelijkertijd ook het moment 
dat duidelijk werd dat de film er echt ging komen. Gedurende de 2de helft van 2016 
werden nog meer fondsen benaderd en was het de beurt aan acteurs om te 
auditeren voor zowel de volwassen rollen als de drie jonge hoofdrolspelers. Omdat 
het een lokale sage betrof die zich afspeelt in de gemeente Midden-Groningen was 
het de ambitie van de makers om opzoek te gaan naar spelers uit de regio. 
Uiteindelijk is dit ook voor het grootste gedeelte gelukt.



In februari 2017 waren de eerste draaidagen. Er was een kleine crew samengesteld 
bestaande uit:

Paul Bezuijen (Regisseur)

Aike Vogelzang (Co-regie: spel)

Siebren Tammenga (Co-regie: techniek)

Elvera van Bentum (Kostuums)

Annabelle Spanjaard (Productie assistent en catering)

Luuk Beukema (Geluid) 

Over het algemeen (met uitzondering van een paar dagen) was deze crew in z'n 
totaliteit op de filmset aanwezig. Op 24 september 2017 was in de tuin van de 
Fraeylemaborg de laatste draaidag. Op dat moment waren er 35 draaidagen met 
acteurs achter de rug, plus nog een paar extra dagen waar losse opvul/sfeershots 
zijn gefilmd.

Het monteren van de film was een tijdrovend proces. In januari 2018 was de eerste 
ruwe versie van de film klaar. Hier kon componist René van Munster mee aan de 
slag. Met zijn cello heeft hij alle verschillende melodieën los van elkaar ingespeeld. 
Door ze vervolgens weer samen te voegen en af te mixen ontstond het mooie 
onheilspellende harmonieuze geheel wat in de film terug is te horen.



De film was een maand voordat hij vertoond moest worden helemaal af. De lokale 
première was op 29 november 2018 bij VUE Hoogezand. Met 2 uitverkochte zalen en
300 toeschouwers was het een bijzonder groot succes. Half december 2018 was er 
nog een extra vertoning in Forum Images Groningen die wederom vol zat.

De komende tijd zal de film naar verschillende nationale en internationale 
filmfestivals gestuurd worden. Ook wordt de film nog opgedeeld in 5 stukken van 
een half uur zodat hij ook als mini TV-serie verspreid kan worden.

Locaties:

De film is een mooie manier om de monumenten die Midden-Groningen rijk is zowel
van binnen als buiten aan het publiek te laten zien. Aangezien de 
ontstaansgeschiedenis van Hoogezand-Sappemeer een belangrijke rol speelt hebben
de makers gebruik mogen maken van enkele bijzondere historische locaties zoals de 
Koepelkerk, Borg Welgelegen en de Fraeylemaborg. Deze monumenten dateren nog 
uit de ontstaansperiode van de gemeente en worden prominent in het verhaal 
uitgelicht. Andere bijzondere locaties zoals de klokkentoren, het geboortehuis van 
Aletta Jacobs en het moeras bij Westerbroek komen ook veelvuldig aanbod. Voor de 
scènes bij het huis van de kluizenaar en de catacomben kon geen geschikte locatie 
gevonden worden in de gemeente en werd uitgeweken naar verschillende plekken in
het Noorden van de provincie. 



Filmmaker CV – Paul Bezuijen:

Paul Bezuijen is een filmmaker/fotograaf. In zijn oeuvre speelt de sfeer van het beeld
als totaal en die van de omgeving een belangrijke rol. Op het verhalende vlak laten 
zijn films veel aan de fantasie van de kijker over, die door het rustige ritme veel tijd 
krijgt om de beelden, rijk aan informatie en suggestie, te lezen. In kleine dingen en 
details ziet hij de essentie van het leven gereflecteerd, hij probeert deze op zijn 
eigen manier vast te leggen. Belangrijk is dat er in zijn werk spanning en 
concentratie zichtbaar is of doorschemert. Manipulatie van de kijker speelt hierin 
vaak een rol, daardoor neigt hij vaak naar het surrealistische, zowel in verhaal, als in 
beeld.
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