PERSBERICHT: ZILVEREN PEN VOOR WALTER VAN DER KOOI
Amsterdam, 21 februari 2017
Journalist en recensent Walter van der Kooi is de eerste ontvanger van de Zilveren Pen. De
prijs is in het leven geroepen door het Netwerk Scenarioschrijvers om individuen of
instellingen te eren die zich onderscheiden in het zichtbaar maken scenarioschrijvers. De
Zilveren Pen wordt op zondag 26 februari uitgereikt in het Ketelhuis in Amsterdam.
Walter van der Kooi ontvangt de Zilveren Pen voor zijn besprekingen van televisiedrama in
de Groene Amsterdammer, waarin hij constructief aandacht besteedt aan de bijdrage van de
scenarist. ‘Hoog, laag, ramsj, elitair, snobby, snappy, silly, arty: met de open blik van een
liefhebber schrijft Walter van der Kooi nu al decennialang gepassioneerde, genuanceerde,
wel doordachte en vooral ook, goed geschreven artikelen over televisie,’ zo licht het Netwerk
Scenarioschrijvers de onderscheiding toe.
Van der Kooi: ‘Recensenten beoordelen makers. Dat nu makers hebben besloten mij als
recensent te beoordelen, en, gezien de Zilveren Pen, positief, dat vind ik niet alleen
verrassend maar vooral ook buitengewoon vererend. Als recensent wil ik, ongeacht de
inhoud van mijn oordeel, makers laten weten dat hun werk niet onopgemerkt is gebleven.
Nu zeggen makers tegen mij: “het is niet onopgemerkt gebleven”. Dat raakt.’
Walter van der Kooi begon als toneelrecensent, maar geleidelijk verschoof zijn
belangstelling naar televisiedrama, dat hij ziet als ‘een kunstvorm die een massaal publiek
bereikt maar relatief weinig serieuze aandacht krijgt in kwaliteitsbladen.’
‘Toen tv-drama in Nederland begon lag het zwakste punt bij de scenario’s,’ aldus Van der
Kooi. ‘Inmiddels is scenarioschrijven een door velen beoefend beroep geworden en is het
gemiddeld niveau indrukwekkend gestegen. Van hobby of bijbaan tot professie. En van
ambacht tot kunst. Daar zijn zowel materiële als immateriële verklaringen voor. Uiteindelijk
draait het om talent, dat er volop blijkt te zijn.’
De Zilveren Pen wordt uitgereikt aan Walter van der Kooi komende zondag tijdens het
Scenaristendiner. Op deze avond worden ook de winnaars bekend gemaakt van de Zilveren
Krulstaarten, de Nederlandse vakprijs voor scenario’s van speelfilms, televisieseries en korte
films. Zie hier de lijst met nominaties.
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