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‘Thomas Tomatenpuree’ 
Niemand die hem kent:
Thomas Tomatenpuree
uit Grou. Maar dat gaat
veranderen. Volgend jaar
speelt hij de hoofdrol in
een film waarin 55-plus-
sers en kleuters de cast
vormen. Ouderen met
filmambitie kunnen zich
nog melden.

Door Maria Del Grosso

GROU - Hij heeft knalrood haar en
dat levert hem de bijnaam Tho-
mas Tomatenpuree op. Thomas
is een verzinsel van Hans van
Buuren van de Manus Branding
Stichting in Leeuwarden. Die
maakt er een film van met kleu-
ters en ouderen. 

Door samenwerking van ou-
deren en jongeren ervoor zor-
gen dat er weer leven in de brou-
werij komt. Eens een film met
kleuters maken, zat al heel lang
in het achterhoofd van Hans

van Buuren en medewerkers
van de Manus Branding Stich-
ting. Deze stichting verzorgt al
tien jaar projecten op theaterge-
bied.

Thomas wordt geboren met
een bos knalrood haar, verklapt
Van Buuren alvast. Dat brengt
zijn opa tot de opmerking: ,,Het
lijkt wel alsof hij uit de tomaten-
puree komt. Thomas Tomaten-
puree, ha, ha!’’ Die opmerking
heeft verstrekkende gevolgen
want naast opa gaat iedereen
Thomas zo noemen. Als hij voor
het eerst naar school gaat, stelt
hij zich dan ook voor als: ,,Ik ben
Thomas…Thomas Tomatenpu-
ree.’’

Die school is in de film de
openbare basisschool De Twa
Fisken in Grou. De leerlingen
van groep 2 gaan de rollen ver-
vullen. Op maandagmiddagen
gaat de groep met de film aan de
gang. Te beginnen op 18 januari.

Hoofdrolspeler Thomas, die
zich ontwikkelt tot een jochie

dat alles kan en van alles uit-
vindt, moet nog uitgezocht wor-
den. Dat kan net zo goed een
meisje worden, stelt Van Buur-
en. Dan wordt het gewoon Ton-
nie Tomatenpuree. Vijf gegadig-
den zijn er al gevonden, maar
Van Buuren wil er zeker twaalf
hebben.

In de film wonen de ouderen
bij elkaar in een buurtje, verzor-
gingshuis of commune. Het is
maar net wat de spelers zelf wil-
len, waarmee de regisseur met-
een aangeeft dat veel in het ver-
haal nog openstaat en door de
cast zelf ingevuld mag worden. 

De presentatie van het resul-

taat blijft waarschijnlijk wel bij
één keer. ,,Maar dan wel als een
echte filmpremière met grote
auto’s en een rode loper.’’

Middelpunt van de film wordt
een groot feest waarbij jong en
oud elkaar ontmoeten. Opna-
mes worden gemaakt in en rond
de school. Van Buuren ziet het
al helemaal voor zich. Zo heeft
hij een spectaculaire scène met
scootmobiels in zijn hoofd. 

Morgenmiddag om 15.00
uur zijn 55-plussers wel-
kom in het gebouw De Boei
in Grou voor een voorlich-
tingsbijeenkomst over het
project. 

Filmsterren in de dop
mogen zich melden, maar
ook mensen die op een an-
dere manier willen helpen
bij het maken van de film.


