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EYE FILMMUSEUM 
Eye is het innovatieve museum dat je ogen 

opent met film. Jaarlijks bezoeken ruim 

750.000 mensen het museumgebouw om 

‘anders te leren kijken’. Eye is schatbe-

waarder, pionier en gids in de wereld van 

film. Bij film gaat het er niet alleen om wát 

je ziet maar ook hóe je het ziet. Een ander 

perspectief verruimt je blik op de wereld.

Exclusieve filmclub voor  
juristen bij Eye Filmmuseum

SEE YOU IN COURT 

Vorig jaar besloten Hester Barkey Wolf en Jan-Willem van Beek van Eye Filmmuseum een 
filmclub exclusief voor juristen op te richten. See You in Court bleek een succes. Drie keer per 
jaar komen juristen bij elkaar om een film te zien die gekozen is door een prominent collega-
jurist die daarbij de inleiding verzorgt. En de borrel na de film? Ook die mag er wezen.

MEER INFO
Wil je meer informatie ont-

vangen of direct lid worden 

van See You in Court, neem 

dan contact op met Jan-

Willem van Beek via  

janwillemvanbeek@eyefilm.nl 

of 06-15697147. “We ver-

welkomen je graag bij de 

volgende bijeenkomst op 

maandag 7 oktober 2019.”

0ver het recht zijn vele prachtige en 

spraakmakende films gemaakt en het 

thema blijft een inspirerend onderwerp 

voor filmmakers. Denk bijvoorbeeld aan de nieu-

we en spraakmakende miniserie When they see 

us op Netflix. Er is dan ook keuze genoeg voor 

de club juristen die drie keer per jaar naar Eye 

Filmmuseum komt. “Niemand anders dan mees-

ters en cinefielen weten hoe belangrijk een 

goed en overtuigend verhaal is”, vertelt Jan-Wil-

lem van Beek. “Daarom leek ons de filmclub een 

mooi initiatief voor juristen. Met films waarin 

recht en de rechtspraak de hoofdrol spelen.” De 

deken van de Amsterdamse Orde van Advoca-

ten, Evert-Jan Henrichs, en de oud-minister 

van Justitie Winnie Sorgdrager hebben de eerste 

twee edities verzorgd. Henrichs keuzefilm was 

Der Staat gegen Fritz Bauer en Sorgdrager had 

In the Name of the Father uitgekozen. “Zo’n 

zestig juristen waren aanwezig om de film te 

bekijken. Het waren bijzondere avonden.” 

HEEL DIVERS GEZELSCHAP
Al bij de feestelijke eerste bijeenkomst van See 

You in Court bleek de formule een succes. “De 

avond begint omstreeks half zeven. Bij binnen-

komst in Eye word je ontvangen met een drankje 

dat je mee kunt nemen naar de filmzaal. Rond 

zeven uur begint de film. Na afloop is er een bor-

rel in een van Eye’s exclusieve zalen aan het IJ 

en daar wordt flink geanimeerd nagepraat over 

de film. De leden van de club zijn heel divers. We 

hebben advocaten, officieren van justitie, media-

tors, notarissen, bedrijfsjuristen en rechters in 

onze club. Van medewerkers tot partners.”

Wie ook lid wil worden én jurist is, is uiteraard 

van harte welkom. “Naast dat het een uniek 

concept is, help je ook het Eye Filmmuseum om 

de filmcollectie met ruim 50.000 films in topcon-

ditie te houden, waaronder de rijke collectie van 

historische films waarin het recht een hoofdrol 

speelt.” Lid worden is eenvoudig. Je kunt kiezen 

voor een lidmaatschap voor een of twee perso-

nen maar een kantoorlidmaatschap voor vier, vijf 

of zes personen (niet persoonsgebonden) be-

hoort tot de mogelijkheden. Bij de laatste vorm 

ontvang je als extra privilege korting op de 

zaalhuur in een van de bijzondere ruimtes in het 

iconische gebouw van Eye. 

WIL JE HET OOK 
EENS MEEMAKEN? 

KOM 7 OKTOBER 
NAAR ‘See you 

in court’ 

CULTUUR
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