
 

Titel: Kuren op Sonnevanck 

Documentaire 

Maker: Joke Zandstra 

 

Het kuren op Sonnevanck en de kuren van een aantal patiënten gezien, door de 

ogen van betrokken patiënten en medewerkers.  

 

Een met uitstekend camerawerk vastgelegde intro voert ons naar Sonnevanck. In 

de jaren na de oorlog “het” TBC-sanatorium.  

De interviews, monologen van een aantal ex-patiënten en oud-behandelaars zijn 

goed verstaanbaar in beeld gebracht. Ook in het vervolg van de film is de 

cameravoering een compliment waard. 

Daarbij geeft de film een indruk van de gang van zaken en de persoonlijke 

gevoelens van betrokkenen. De film wordt waar nodig, ondersteund door passende 

muziek en foto’s uit de Sonnevanck-tijd. 

Naarmate de film vordert slaagt de maker er in om Sonnevanck en bewoners bij de 

kijkers tot leven te brengen. De familie Van Zeijl wordt na het begin van de film 

nauwelijks meer gevolgd, op een indrukwekkend interview met de moeder na. Op 

dit punt laat de film vragen open. 

Na verloop van tijd voegen de interviews niet meer veel toe. Een keuze uit de 

interviews zou de maker de mogelijkheid gegeven hebben de film korter te maken. 

De afwerking van de foto-inserts zou verbeterd kunnen worden. 

 

Een fraai document waar ex-patiënten zich helemaal in zullen herkennen. 

 

 



 

 

Buitengieting Laatste klok voor de Bovenkerk 

Reportage 

Makers: Adrie  Vermeulen en Cor van Dijk 

 

Klokkengieter Simon Laudi neemt ons mee naar de middeleeuwen door de 

gietvorm buiten op te bouwen en het gieten van de kerkklok op het plein uit te 

voeren. 

 

Na een korte inleiding, waarin de maker uitlegt wat de bedoeling is, maar helaas 

niet waar het gieten plaatsvindt, volgen we het hele proces op de voet. Daarbij zien 

we goed en stabiel camerawerk. Meer oog voor detail en close ups, zou de film ten 

goede gekomen zijn. De maker van deze film is veelal beperkt tot een paar 

vierkante meter, maar weet toch variatie in standpunten aan te brengen. De voice-

over geeft ons rustige goed verstaanbare informatie; het ondersteunen met 

ondertitels is op een aantal plaatsen onnodig toegepast. Rustige, goed gekozen 

muziek begeleidt de film. De middeleeuwse muziekgroep brengt ons terug in de 

geschiedenis.  

De film houdt op na het spannende gietproces. Daardoor krijgen we geen inzicht in 

de nabehandeling en het resultaat. Ook blijft de vraag open wat de motieven zijn 

om het ter plaatse gieten met een volksfeest te organiseren, in plaats van de klok te 

gieten in de werkplaats. 

 

Een unieke gebeurtenis met een open einde. 

 

 



 

 

Van Blok naar Sok 

Reportage 

Maker: Henk Zuiderveld 

 

Klompenmaker vervaardigt klompen op traditionele handmatige wijze.  

 

De maker vraagt zich af hoe klompen vroeger zonder gebruik van machines 

gemaakt werden, daarbij zijn eigen eerste klompen in gedachte.  

De film begint met een animatie, daarop volgen fraai gekaderde opnamen, met 

uitzondering bij het gebruik van de maatlat.  

De camera is registrerend gebruikt met een goede mix van totaal en close up. Een 

leuke vondst is de overeenkomst van het eerste boorsel uit de klomp en de naam 

van de plaatselijke carnavalsvereniging: de boorkeutel.  

In de reportage wordt het gehele productieproces op de voet gevolgd, waarbij de 

voice-over rustige en duidelijke algemene informatie geeft. De detail-uitleg van de 

klompenmaker is helaas minder gemakkelijk te verstaan. We horen niet of er wel 

eens 

iets mis kan gaan. 

Aan de belichting is voldoende zorg besteed. 

Pianomuziek zorgt voor een aangename achtergrond. Hoewel de montage goed 

verzorgd is, zou meer snelheid de film ten goede komen.  

Eenmaal bij het einde van de film gekomen worden de klompen ingelopen door 

een meisje. De vraag is of het wel de klompen uit de film zijn. De afwerking van  

haar klompen is wat minder fraai. 

 

Een heldere instructiefilm voor degene die dit ambacht wil leren. 

 

 

 



 

 

Klein Geluk 

Speelfilm 

Maker: Honza Hak 

 

Een weduwnaar ontmoet een mogelijke partner, maar met de internetdate vindt 

hij zijn geluk niet. 

 

De huiselijke sfeer van de eerste beelden wordt begeleid door het lied “klein 

geluk”. 

Gebruikmakend van de social media probeert hij een nieuwe vrouw te vinden. 

Al bij de eerste beelden blijkt dat hij daar nog niet aan toe is. De herinneringen aan 

zijn  overleden vrouw worden regelmatig in beeld gebracht.  

Gaandeweg komt hoofdpersoon Henk alsmede de kijker tot de conclusie dat de 

date niet brengt wat Henk en de dame ervan verwachten. De verschillen zijn te 

groot. Het afscheid is vriendschappelijk maar voor altijd. Het tutoyeren heeft plaats 

gemaakt voor `Dank U`. 

De hoofdpersoon zou met meer overtuiging gebracht moeten worden, ook zijn 

tegenspeelster weet ondanks het fraaie contrast niet te overtuigen. In deze film 

moeten gevoelens op het publiek duidelijk gemaakt worden. Hierin slaagt de 

maker niet voldoende. Door het in beeld brengen van het bezoek aan het graf van 

de vrouw van Henk, voorafgaand aan de afspraak wordt wel inzicht in de situatie 

van Henk gegeven. 

Cameravoering en behandeling van het geluid zijn goed. Meer aandacht voor het 

tegenlicht is wenselijk. 

Wanneer gezegd wordt dat het niets gaat worden vaart een schip de haven uit, 

goed gebruikte symboliek. 

 

 

Een film die goed inspeelt om op een moderne manier een partner te vinden. 

 

 



 

 

Het Beekbergerwoud 

Reportage 

Maker: Wim de Boer 

 

Met het herstructureren van het Beekbergerwoud wordt, gebruik makend van 

natuurlijke ontwikkeling, het Oerbos hersteld. 

 

Een voice over en een landkaart zijn opgevoerd om de herstructurering van het 

8000 jaar oude oerbos te verduidelijken. Een goede poging, die echter niet effectief 

genoeg is. 

 

Een rustige cameravoering brengt de omgeving fraai in beeld. Er wordt wel relatief 

veel gezoomd en sommige bewegingen worden niet afgemaakt. Met beelden van 

wisselende locaties wordt ons een kijkje in de natuurontwikkeling gegeven. Een 

interview met de spaarzame bezoekers zou de film levendiger gemaakt hebben. 

De voice-over geeft met een prettige stem informatie, die helaas niet altijd bij de 

beelden past.  

De geluidsmix van vogelgeluiden en muziek is voor verbetering vatbaar. 

Misschien is het zacht laten doorgaan van de muziek tijdens het gebruik van de 

omgevingsgeluiden een oplossing. 

De film is goed gemonteerd. 

 

De kijker wordt door de film aangemoedigd het Beekbergerwoud te bezoeken. 
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Titel: Pil van Drion 

Speelfilm (1 minuut) 

Maker: Jaap Smits 

 

Reclamespot voor de euthanasiepil ”Pil van Drion”, de ultieme oplossing als je het 

leven zat bent.  

 

Met enkele shots wordt de zwaarte van het aardse bestaan in beeld gebracht. Met 

wervende teksten en een internetadres wordt de pil aanbevolen bij de kijker 

 

Vlot camerawerk, waarbij het detail zeker niet vergeten wordt, en een goede 

belichting.  

De montage is goed en vlot. De keukentrap lijkt door decoupage van de scène 

hoger dan in het eerder getoonde totaalshot. De moede hoofdpersoon komt in het 

derde shot plotseling zeer energiek over. 

De voice-over is opgetogen en helder en de film wordt begeleid door een vlot en 

vrolijk muziekje. 

 

In deze productie wordt reclame cynisch op de hak genomen. Een bezienswaardig 

product. 

 

 

 



 

 

Restauratie van  de RK Buitenkerk 

Reportage 

Maker: Cor van Dijk 

 

Gedurende een jaar wordt de restauratie van de RK Buitenkerk in al haar facetten 

gevolgd. 

 

Met goed strak camerawerk, dat echter wat afstandelijk over komt door teveel 

totalen, wordt de restauratie gevolgd vanaf het ontruimen tot de feestelijke her-

ingebruikname. 

Het beeld van de restauratie is zeer uitvoerig, daarbij horen veel wisselende 

standpunten. Overeenkomstige werkzaamheden op verschillende plaatsen in de 

kerk worden allemaal in beeld gebracht. Op deze plaatsen zou de film korter 

kunnen. 

De maker heeft gekozen voor een uitvoerig verslag van de voorbereidingen. Dit 

gaat ten koste gaat van achtergrondinformatie over de geschiedenis van de kerk en 

de noodzaak van de restauratie. Meer aandacht voor de personen die de 

restauratie uitvoeren zou de film een minder afstandelijk karakter geven.  

Niet noodzakelijk is de uitvoerige aandacht voor de school naast de kerk, waarbij 

het tonen van het beschilderen van de schutting door de kinderen alsnog 

achterwege blijft.  

De achtergrond muziek “Imagine there is no heaven“ geeft de toeschouwer stof tot 

nadenken.  

Een toelichting op de gebruikte fundatietechnieken zou de film sterker maken.  

Blijft de vraag of er bekende personen in de kerk begraven zijn. 

Het is de vraag of de hier en daar geplaatste ondertitels wel nodig zijn. 

 

De achtergronden van de restauratie komen figuurlijk te weinig uit de verf. 

 

 

 



 

 

Gebeurtenis in ACQUOY 

Speelfilm 

Maker: Martin Pel 

 

Reconstructie van de gebeurtenissen in Acquoy in 1937 waarbij een eenzame oude 

boer door een jonge vrouw van zijn vermogen afgeholpen wordt. 

 

In de exposé wordt een oude man bezocht door een onderzoekster die hem vraagt 

naar de gebeurtenissen 10 jaar geleden. Daarna ontwikkelt het verhaal zich in 

chronologische volgorde als een voortgaande flashback.  

De door kroegvrienden bestelde prostitué Annie maakt op geraffineerde wijze 

gebruik van de eenzaamheid van de oude boer Thomas. Ze speelt een spel van 

komen en gaan en wordt zelfs een keer hardhandig het dorp uitgezet. Ondanks dat, 

komt ze terug om uiteindelijk de financiële genadeslag uit te delen. In het vlot 

gebrachte verhaal worden tijdsprongen toegepast waarbij de plot voorspelbaar 

wordt. 

 

De cameravoering is redelijk, evenals de belichting. Sterk zijn cameravoering en 

kadrering als Annie op overtuigende wijze Thomas overhaalt mee te gaan. De 

muziek past zeker bij de film, ondanks dat de muziek op een aantal momenten te 

dramatisch is. 

De locatiekeuze is goed verzorgd. 

 

Tussen de redelijk goed acterende dorpsbewoners valt de acteerprestatie van 

Annie positief op. De jury vraagt zich af of de leeftijd van  Thomas niet te oud 

gekozen is.  

 

 

Jammer dat het inleidende bezoek niet in de afsluiting terugkomt. Daarmee zou de 

cirkel gesloten zijn. 

 

 



 

 

De Lucht in. 

Reportage 

Maker: Hernie Blom 

 

Het luchtballonfestival in Chateau d’Oex loopt anders af dan verwacht. 

 

Een duidelijke uitleg over de luchtstromingen, die Chateau d’Oex een ideale plek 

voor een luchtballonfestival maken, leidt de film in. Het festival is een hoogtepunt 

met gewone- en fantasieballonnen. Een aantal shots van massaal opstijgende 

ballonnen wordt gevolgd door een terugblik naar het wereldrecord ”non-stop 

vlucht rond de wereld” uit 1999, welke in dezelfde plaats van start ging. Een 

soortgelijke ballon is op dit festival eveneens van de partij. De tocht met de ballon 

aan het eind van de film zorgt voor een verrassend einde. 

 

De cameravoering is afwisselend, soms wat chaotisch. Tijdens de stranding van de 

ballon blijft de camera de reddingsoperatie prima vastleggen.  

De montage is goed en vlot gesneden met als resultaat een vlotte kleurrijke 

productie. 

De voice-over is helder van klank en geeft duidelijke informatie. 

De muziekgroep zorgt voor Coleur Locale, helaas is het live geluid soms storend. 

Het interview is goed verstaanbaar en soms hilarisch. Weglaten van de scène in het 

chalet van de Nederlanders zou de film ten goede gekomen zijn. 

 

 

Een mooie en koelbloedige registratie van een bijzonder festival. 

 

 

 



 

 

Paardenspektakel 2011 

Reportage 

Maker: Theo Weber 

 

Het internationale Paardenconcours met deelnemers uit 12 landen wordt voor het 

voetlicht gebracht. 

Op een vlotte manier worden we ingewijd in de geheimen van de paardensport, in 

het bijzonder het vierspan-rijden. Ruime aandacht is er voor de band tussen mens 

en dier. 

De maker laat ons zien hoe belangrijk de verzorging van paard en materieel is. 

 

De uitstekend gevoerde camera registreert de onderdelen vierspan rijden, de 

marathon en dressuur. Eén keer wordt gebruik gemaakt van vertraagde beelden, 

dit had ook bij de tweede opname van de waterbak mogen gebeuren. Dan was die 

opname ook functioneel wat beter uit de verf gekomen. Nu zijn die shots eigenlijk 

overbodig. 

Het geheel is begeleid door vlotte en vrolijke muziek. Soms is de heldere 

toelichting door de voice-over wat monotoon.  

We zien een vlotte montage waarbij alleen de prijsuitreiking wat lang in beeld 

gebracht wordt, maar tenslotte ging het om de wereldbeker. 

 

De film geeft een dynamisch beeld van het samenspel tussen mens en dier. 

 

 

 



 

Titel: Bussum 

Documentaire 

Maker: Ineke Huijssoon 

 

Bussum, een krimpgemeente met een rijke historie 

 

Na een overweldigende opening brengt de film ons in het centrum van Bussum. 

Voorzien van passende beelden wordt de ontwikkeling sinds 1306 verteld door de 

goed verstaanbare voice-over. Eens een toevluchtsoord voor rijke Amsterdammers 

is Bussum nu veranderd in een krimpgemeente. Als markante inwoners worden 

Bredius en Dreesmann genoemd. 

 

We krijgen veel aaneengesloten informatie zonder enig rustpunt. De voice-over is 

wat hard tegenover de goed gekozen muziek. Een betere balans zou de film ten 

goede komen.  

Stabiel camerawerk met goed afgewerkte bewegingen neemt ons mee naar een 

aantal markante punten. Een toelichting op de architectuur wordt niet gegeven.  

Mooie beelden van de omgeving van de ecologische brug.  

De film is vlot gemonteerd.  

 

Een mooie film over een prachtige omgeving, zeer geschikt voor gebruik door de VVV 

 

 



 

De echo van de Johannesbrieven 

Reportage 

Maker: Wim Noback 

 

Verslag van een reis door westelijk Turkije voert ons langs de 7 plaatsen die 

brieven kregen van de apostel Johannes. 

 

Anders dan de titel ons belooft krijgt Istanbul evenveel, zo niet meer aandacht dan 

de zeven steden. Alle toeristische highlights worden getoond. Daardoor krijgt de 

film meer het karakter van een reisverslag dan van het vastleggen van de spirituele 

ervaring die de maker “Echo van Johannesbrieven“ noemt. Na het bezoek aan 

Istanbul worden de Johannes-steden vastgelegd. Een goed gekozen einde van de 

film op de plaats waar het leven van Johannes eindigde. 

 

Meestal is de cameravoering mooi en stabiel, echter bij sommige pan- en 

tiltbewegingen gaat de kwaliteit sterk achteruit. Zo zijn camerabewegingen niet 

altijd goed afgemaakt.  

De op zich mooie en informatieve voice-over komt iets te afstandelijk over.  

De goedgekozen muziek geeft een plezierige omlijsting van hetgeen we zien. 

De film is vlot gesneden. 

 

De maker is gegrepen door de schoonheid van Turkije waardoor Johannes op de 

achtergrond verdwijnt.  

 

 

 



 

Highland Games Forres 

Reportage 

Maker: J.v.d. Velde 

 

Voor de Schotten zijn de Highland Games een belangrijke gebeurtenis. 

 

De maker geeft in deze film weer wat er op de Highland Games allemaal gebeurt. 

Alle aspecten, waaronder dans, paalwerpen en doedelzakbands komen aan de 

orde. Voor de maker was het niet noodzakelijk muziek toe te voegen, het live 

geluid is goed vastgelegd. 

Over het camerawerk was de jury niet eensluidend. Duidelijk is dat de maker 

beperkt was in zijn standpunten. Meer afwisseling met close-ups zou de waarde 

van de film verhogen. 

De film is goed gemonteerd, een keuze om niet alles in beeld te brengen, zeker bij 

de dansen, zou de film vlotter gemaakt hebben. De vraag is ook of alle bands 

gevolgd moeten worden, nu zien we veel beelden die als meer van hetzelfde 

overkomen. Ondertiteling als de omroeper het woord voert is een aanrader. 

De voice-over is goed van stem en geeft duidelijke informatie bij de diverse 

sportieve onderdelen. 

 

Een mooi document waarin een oude traditie vastgelegd wordt. 

 

 

 



 

Inzicht 

Speelfilm 

Maker: Larix 

 

De coach van een jeugdhockeyteam heeft een slechte dag en dat reageert hij af op 

de aanvoerder van het team, waarop deze voor inzicht zorgt. 

 

Een jeugdteam gaat in de hockeywedstrijd met 2-0 reddeloos ten onder, ondanks 

de fanatieke aanwijzingen van de trainer. In de kleedkamer volgt de ontlading, 

waarbij de reactie van de jonge aanvoerder op een tirade van de trainer hem het 

aanvoerderschap kost. 

Met een hockeystick gaat hij achter de trainer aan en zorgt voor een verrassende 

ontknoping. De jongen had inzicht in de situatie. De coach krijgt het. 

 

De cameravoering tijdens de wedstrijd zou gebaat zijn met minder totalen en meer 

details. Natuurlijk is het vastleggen van een wedstrijd moeilijk. Verder in de film is 

de  cameravoering prima, met als hoogtepunt de parallelmontage van jongen en 

coach onderweg naar het huis van de coach.  

Ook in de kleedkamer is de cameravoering goed met mooi gekozen standpunten 

die behoorlijk belicht zijn. 

De muziek is  gebruikt om de spanning op te bouwen, dreigend waar dit 

ondersteunend is. 

Aan het eind van de film is de ontknoping origineel. Het acteerwerk van de coach is 

acceptabel, de jongen speelt goed. 

Het geheel zou natuurlijker overkomen met meer publiek langs de zijlijn. 

 

 

Een bekend en actueel thema op originele wijze uitgewerkt. 

 

 



 

Powerlifting Holland 

Makers: G. Jansen en G. Lindeboom, Amfika 

 

In een vlotte reportage wordt de sport powerlifting gepromoot. 

 

De voorzitter van de Powerlifting federatie geeft duidelijke uitleg over de sport 

Met een vlotte montage en strakke beelden zien we de wedstrijd op drie 

onderdelen. Ook daarbij krijgen we goed verzorgde informatie van de voorzitters 

van de Nederlandse- en de Wereld powerlifting federatie.  

De camera heeft aandacht voor het publiek, de wedstrijd en de entourage.  

 

De interviews met de deelnemers zijn kort en ter zake en verhogen de 

betrokkenheid.  

Voor de welwillende kijker wordt duidelijk dat Powerlifting een serieuze sport is 

voor mannen en vrouwen in verschillende gewichtsklassen.  

De vraag hoeveel training nodig is om de top in deze sport te bereiken komt niet 

aan de orde. 

De goed gekozen muziek zorgt voor continuïteit. 

 

De film laat zien dat spanning en inspanning hand in hand gaan bij powerlifting. 

 

 

 



 

Titel: Verleden 

Speelfilm 

Maker: Clubfilm Realtime 

 

Een oude man, kennelijk dementerend, beleeft in zijn fantasiewereld triomfen die 

hij als cellist had willen vieren. 

 

 

Aangenomen dat dit de juiste interpretatie is. De film laat ook de mogelijkheid 

open dat de man cellist geweest is en terug gaat in zijn herinnering. In dat geval is 

niet duidelijk waarom het instrument niet van hem is.  

We beginnen in een kamer waar de man liefdevol over de cello strijkt. Dan voert de 

film ons mee naar de fantasiewereld van de man, een concertzaal waar hij triomfen 

viert. De ban wordt verbroken wanneer de verzorgster de man weer weghaalt uit 

zijn droomwereld. Droom en cello worden hem ontnomen.  

 

Mooi en stabiel camerawerk met treffende close ups. In de concertzaal komt de 

hoofdpersoon prachtig uitgelicht in beeld. De blue screen-techniek is perfect 

gebruikt.  

In de geluidsmontage komt het applaus te krachtig over, gelet op het aantal in 

beeld gebrachte toeschouwers. 

 

Over deze film komt de jury niet tot een eensluidend oordeel. Eén jurylid staat op 

het standpunt dat de vingerzettingen en het tempo van de muziek niet 

overeenstemmen en laat dat zwaar wegen in zijn oordeel. Eén en ander behoort 

wel realistisch te zijn. 

 

Een creatieve en sfeervolle uitwerking van het fenomeen ouderdom en illusies.  

 

 



 

Logostra 

Speelfilm 

Maker: Clubfilm Efa 

 

In een bewerking van een Veluwse sage uit het jaar 850 komt het geloof in hekserij 

tot leven. 

 

De makers hebben kans gezien om een verrassende wending te geven aan het 

oorspronkelijk verhaal. Het eerste wendingspunt in de film is als de broers 

besluiten niet met hun moeder de huisarts te raadplegen, doch de witte juffer. 

Het tweede wendingspunt komt heel onverwacht als blijkt dat er in het kistje een 

recorder is ingebouwd. Als deze, in de bezemsteel ingebouwd, ook nog vliegkracht 

blijkt te geven, is dat een prachtige vondst. 

 

Een voortreffelijke keuze van de locatie en een prima setdressing zorgt voor de 

sfeer van de 19e eeuw. Ook het dialect draagt daartoe bij. Fietstassen, schoudertas 

en de trouwring van de oudste zoon verstoren die illusie in zekere mate. 

Over het algemeen goed camerawerk met een mooie kadrering, al zijn sommige 

scènes wat traag en weinig afwisselend.  

De broers en moeder zijn goed gecast, zij spelen overtuigend en zijn goed 

verstaanbaar. Bijzonder goed is het spel van de moeder.  De belichting is goed met 

uitzondering van de scènes in de bedstee.  

De muziek past bij de film, maar is soms wat bombastisch. 

Het geheel is goed gemonteerd, met uitzondering van de zandloper. Na een dag zou 

die leeg moeten zijn. Er wordt te vroeg gesuggereerd dat de tijd bijna verstreken is. 

 

 

De oude Veluwse sage komt in deze goed verzorgde productie tot leven. 

 

 



 

Impact, (on)beperkt kunnen 

Reportage 

Makers: H. de Koning en G. Lindeboom 

 

Reportage over groei en ontwikkeling van de sociale werkvoorziening in Kampen. 

 

De nieuwbouw van de sociale werkplaats geeft aanleiding om de diverse 

afdelingen van het bedrijf Impact nader te belichten. De film begint met het 

feestelijk slaan van de eerste paal en eindigt met de oplevering in 2011.  

Met flashbacks wordt de geschiedenis en de groei van de sociale werkvoorziening 

door een enthousiast klinkende voice-over verteld.  

De ontwikkeling van nieuwe taken en werkwijzen wordt met subliem camerawerk 

in beeld gebracht.  

 

Het geheel wordt ondersteund door goed gekozen  muziek. 

Bijzonder goed zijn  de interviews met de leiding en stafmedewerkers, duidelijk en 

to the point. Daar tegenover staat, dat de interviews met de mensen van de 

werkvloer, waar het uiteindelijk om gaat, beperkt zijn. 

Veel korte en functionele shots zorgen voor een levendig geheel. 

De belichting van de binnenopnamen laat niets te wensen over. 

 

Impact kan qua huisvesting en benadering van het arbeidsproces een modern bedrijf 

genoemd worden. 

 

 



 

De tijd stond stil 

Documentaire 

Maker: B. van Veen 

 

  

Een beeld van het in 1944 verwoeste en uitgemoorde Franse dorp Oradour-sur 

Glane 

 

Vredige beelden in zwart-wit zijn de inleiding tot een gruwelijke wraakactie van de 

Duitsers. In detail worden  de motieven en de wreedheden van de daders  belicht.  

Het verhaal, sober maar duidelijk verteld, blijft de aandacht van de kijker in zijn 

greep houden. 

De camera illustreert de tekst met beelden uit het dorp dat nog in dezelfde staat is  

als op de dag dat de gruweldaden verricht werden.  

De maker is duidelijk emotioneel zeer betrokken hetgeen hem niet belette stabiele 

en rustige beelden te produceren, zonder gebruik van een statief.  

De muziek past goed bij het verhaal, vooral bij de gebeurtenissen in de kerk. 

De montage is traag, maar levert toch een acceptabel geheel op. 

 

De film eindigt met een opsomming van de -relatief milde- straffen voor de daders 

en de begrafenis van de laatste overlevende, jaren later. 

 

 

Een indringend verhaal met verstilde beelden. 

 

 



 

Het begon met een schilderijtje 

Sfeerfilm 

Maker: H. Blom 

 

In een sfeerfilm over kunst en natuur komt het schilderij tot leven. 

 

Het maken van een schilderijtje aan de waterkant vormt de inleiding tot het 

hoofdonderwerp van de film. Daarbij komt de geschilderde meerkoet tot leven en 

broedt haar kroost uit. Met een zeer verzorgde cameravoering worden de 

meerkoeten en hun kroost gevolgd. 

 

De film wordt ondersteund  door passende maar vaak gebruikte muziek. Het live-

geluid komt goed tot zijn recht. 

Het geheel is vlot gemonteerd. 

 

Met het signeren van het schilderij is de cirkel rond. 

 

Het leven aan de waterkant op een leuke manier verpakt  

 

 

 



 

Noodlot 

Speelfilm 

Maker: J. Smids 

 

De luchtige capriolen van een winnend lot. 

 

De aanvankelijke vreugde als het lot een winnend lot blijkt te zijn krijgt een 

wending bij de onoplettendheid van de lotbezitter. 

Door de capriolen die het lot maakt krijgt de wanhopige bezitter het lot niet meer 

te pakken. De jacht op het lot is een strijd tegen de grillen van de wind. 

 

De acteerprestatie is goed. De regie had zich wat meer kunnen inhouden bij de 

jacht op het lot. 

Een goede en stabiele cameravoering met een vlotte montage. 

De film wordt ondersteund door bij de beelden passende muziek. 

De animatie van de helikopter als papierversnipperaar is tot op zekere hoogte 

geslaagd. 

Hoewel de afloop op dat moment voorspelbaar is, is het einde op een aardige 

manier in beeld gebracht. 

 

Een luchtige film met een glimlach. 

 

 


