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Hoe een geheimzinnige afspraak in Bierhuis Lampie leidde tot een baby en een 
filmfestival 
 
Vorig jaar zomer ontmoette Grutte Pier brouwer Frans Fillius en documentairemaakster 
Froukje van Wengerden elkaar in Bierhuis Lampie. Ze waren afgekomen op een 
geheimzinnige vrijdagmiddagborrel, maar bleken de enige gasten. Met een pijpje bier in de 
hand was het ijs snel gebroken. De brouwer viel voor de documentairemaakster, zij voor de 
brouwmeester.  
 
Nu, een jaar later zijn Frans en Froukje niet alleen de trotse ouders van een meisje Puk, ook 
maken ze samen een film over het leven in hun woonplaats Bartlehiem (Frans is de 
producent en geluidsman). En alsof dat niet genoeg is organiseren ze volgende week het 
eerste internationale korte documentaire festival PLONS! in Leeuwarden. Een festival van 
drie dagen boordevol korte documentaires over onder andere het thema water.  
 
Makers met een Missie 
Er worden door de Friezen te weinig documentaires gekeken. Frans, die voor hun 
ontmoeting in Bierhuis Lampie zelf niet veel moest hebben van documentaires begon het 
filmgenre te waarderen door meer met Froukje op te trekken. 
 
Frans Filius: “Froukje heeft mij geleerd om te kijken naar documentaires, ik moest daarin 
opgevoed worden. En nu ben ik het genre enorm gaan waarderen. Ik vind dat elke Fries 
moet komen kijken en praten over de films die Froukje heeft geselecteerd”.  
 
Het stel deed een oproep via een aantal gespecialiseerde websites en werd overstroomt met 
inzendingen van over de hele wereld.  
 
Froukje van Wengerden: “In totaal kregen we 3000 inzendingen uit letterlijk elke uithoek van 
de wereld. Die heb ik allemaal gezien, dat ik op dat moment zwanger was van Puk was een 
mooie bijkomstigheid”. 
 
Uit de 3000 inzendingen heeft het stel 41 prachtige korte docu’s geprogrammeerd. Deze zijn 
te zien in 10 blokken van 2 uur, daarna is er een uur pauze om met elkaar over de films te 
praten. De films zijn in het weekend van 4, 5 en 6 oktober te zien op Scheepsatelier 
Eestroom, van de familie van Froukje. Het schip meert voor de gelegenheid af aan de 
Willemskade, onder de Achmeatoren in de Museumhaven. Tot groot genoegen van Filius 
lijkt het erop dat de Friezen documentaire wel lusten. 
 
Filius: “Er is slechts plek voor 70 mensen per blok en er zijn al veel kaarten verkocht, dus 
onze missie is al half geslaagd. Wat ons betreft wordt het een smûk en er is uiteraard grutte 
Pier bier voor tussen de blokken.” 
 
Voor tijden en programma chck www.plonsfilmfestival.nl 

http://www.plonsfilmfestival.nl/


 
--------------- 
voor de redactie: 
Frans en Froukje vinden het leuk om hun verhaal met een journalist te delen. hiervoor kan 
het best contact worden opgenomen met Frans via: +31 6 81517844 
 
Hier een link naar een foto’s 
https://drive.google.com/open?id=1xWnmfZj9E4nGAKKtLYoe15EOkrd_8vSI 
https://plonsfilmfestival.nl/perspagina/ 
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