
Verslag  2e Premiere avond  van de Videogroep. 

Op 27 oktober was deze avond, er stonden 9 films voor deze avond op het 
programma, dus gauw beginnen. 
Tiny Vermeer leidde ze avond bij afwezigheid van Ton Lunenburg.  
Als eerste was Gerard Willemse aan de beurt met zijn film”De Windmolen”, deze 
ging over het opbouwen van een windmolen in ’s-Hertogenbosch. Gerard had deze 
helemaal van dichtbij gevolgd. De film was indrukwekkend en spannend en heel 
actueel. Er was een goede uitleg bij hoe het opbouwen ging met de juiste muziek 
keuze. Maar de shots kunnen korter dan komt er meer vaart in de film en het einde 
was te abrupt . 

“De verdwenen dorpjes”van Joop Neefs, ging over een streek waar enkele dorpjes 
moesten verdwijnen vanwege een stuwmeer, wat de wateroverlast moest in de regio 
moest opvangen. . De uitleg hierover was van You tube overgenomen en duidelijk. 
Het bezoek aan het openluchtmuseum over het leven en werken in deze verdwenen 
dorpjes was iets te lang. Maar de film had een heldere opbouw met mooie 
rustmomenten. 

Adri Timmermans liet zijn film “La Palma”zien. Deze ging over een vakantie welke 
hij enkele jaren geleden daar  gevierd had . Hij vermengde de beelden met de nu 
uitgebroken Vulkaan op dit eiland. Dus we hinkten op twee benen zogezegd.  
De audio mix was soms te abrupt en de melodie van de muziek blijft te lang 
doorlopen. 

“Een oesterkweker in de Familie”van Henk Baarens. Henk gaat met deze film terug 
in zijn familie geschiedenis, een familie die zich bezig hield met het kweken van 
Oesters en mosselen. Hij begint hiermee door zelf in beeld te verschijnen en een 
gedeelte van zijn familie geschiedenis te vertellen, jammer dat het hierna overgaat op 
een voice over uit de computer. De inhoud is verder boeiend en we zien veel over het 
kweken, maar de familie geschiedenis wordt los gelaten. Een gemiste kans. 

Hans Peltzer vertoonde zijn film “Alcatraz” We zien een bezoek van twee vrouwen 
aan de gevangenis in San Francisco. En  zien de cellen en waar de gevangen moesten 
leven. Er zaten gaan verrassingen in de film en jammer dat de twee vrouwen niet 
werden voorgesteld, een kleine moeite. De laatste beelden in San Francisco, deden 
niet meer ter zaken, het gaat over Alcatraz. . 

De maker, Herman van Peeren, met zijn film “Hemelse luchten”, dat was een 
impressie film, zoals de maker de luchten voorbij zag komen . Het was een belevenis 
van de film maker en heel mooi gemonteerd. 



“Wijboschbroek” van Leo van de Veerdonk, was een prachtige film van een 
natuurgebied bij hem om de hoek nl in Schijndel.  Het waren mooie afwisselende 
beelden met veel stiltes van de natuur en opgevuld hier en daar met muziek. Er zat 
geen verhaal in de film wat jammer was daarom kwam hij wat fragmentarisch over.  

De laatste film nummer 8 op deze avond, was van Kees Van Meurs “Noorwegen” 
helaas was er nog geen tekst aanwezig.  
Kees als natuurfilmer had de natuur in Noorwegen weer mooi in beeld gebracht, met  
prachtige beelden van de dieren en vogels die daar leven . Ook in deze film miste we 
het verhaal en het is zoals het is, erg fragmentarisch.  

Het zijn 17 films welke we op twee avonden hebben gezien, een zeer groot aantal , en 
we zijn benieuwd welke we te zien krijgen op  zaterdagmiddag  22 januari 2022 in 
Dn Durpsherd   

Tineke Neefs




