
EEN VERRASSEND FILMPORTRET 

 Na 2 jaar Corona was het weer zover. Op de videoavond van 10 mei stond de Portretfilm op het programma, 
of zoals wij zeggen Harry Zwanenberg zijn “kindje”. Harry had een jury uitgenodigd vanuit de fotografen 
zijnde Jose van Grinsven, Ton de Werdt en Dick Postma. 

Er stonden  12 films op het programma dus begon Harry snel. 

De eerste film was van Pieter van Hout, ging over een markante Berlicummer Henk van Lith en zijn vrouw, 
welke in het begin van de Coronatijd zijn overleden. 

Het was een indrukwekkende tocht door Berlicum beide kisten op een bakfiets, 

Door vendel zwaaiers begeleid en er was een erehaag van de vrijwillige brandweer waar Henk ook vele jaren 
bij is geweest, en bij zijn fietsenwinkel werd gestopt en er werd een laatste groet gebracht door het Gilde. 

De jury vond het indruk wekkend gefilmd met veel afwisseling alleen de vendel zwaaiers waren te lang , 
maar dat kan niet anders als je zelf lid van het gilde bent. 

“De terug keer van de Bizon” was een film van Jan Verburgh, deze ging over een man die als kind al bij de 
buurman met de koeien hielp en nu zelf enkele bizons hield. Hij vertelde daar boeiend over, alleen kwam 
ook de buurman aan het woord, en deze was moeilijk te verstaan, jammer. Dit vond de jury ook. 

Diny Smits had een portret film over “ de BoBo s Jazzband. 

Van deze band was in 2014 een locatie film gemaakt en Diny had een van hen geïnterviewd, een eenvoudig 
duidelijk portret. 

“Willemien ”was een film van Henny van der Burgt  ,  en gezongen portret over Willemien, een vrouw 
welke op de achtergrond zittend te zien was. De jury vond de vrouw er wat ongemakkelijk erbij zitten en er 
zat weinig afwisseling in de beelden. 

Peter Hendriks had samen met Herman van Peeren een film over “Peer” 

En verrassend niet over de Peer die in Rosmalen heeft gewoond en als zonderling leefde. 

Nee deze Peer was hij zelf, tijdens een wandeling  welke in het begin humoristisch was vertelde hij dat hij 
een oogziekte had waardoor hij alles in het wit en wazig ziet. Met hulp middelen zoals verschillende 
vergrootglazen kan hij toch zijn  hobby het filmen en fotograferen uitoefenen. De jury vond dat tijdens de 
wandeling een wonderlijke wending gebeurde daardoor werd het 2e deel van de film boeiend en zijn 
handicap werd bespreekbaar voor de kijkers. 

Film zes ging over “de hoefsmid” van Leo van de Veerdonk, een hoefsmid die mobiel is en naar het paard 
komt met zijn busje vol materiaal die je als hoefsmid nodig hebt. Het was goed gefilmd met veel cose ups en 
afwisselende beelden. 

De jury vond het geen film portret omdat het over het werk van de hoefsmid ging. 

“ Sjan Engelbert de schapenhoedster” van Herman van Peeren, een portret van een schapenhoedster zoals de 
titel vertelde. Zij vertelde vol passie over de training van de honden, welke haar man was begonnen waarna 
ze pas met enkele schapen zijn begonnen. De Jury vond dit een voorbeeld van een film portret met 
afwisselende beelden. 



De achtste film ging over ”Harzbaan in de Polder” van Henk Baarens, deze had een mini spoorbaan in een 
tuin in Zeewolde ontdekt, welke door een man was nagemaakt van de Bahn in de Harz , hij wisselde de 
beelden af van mini stoomtrein en de echte in de Harz. Je moest soms goed kijken om het verschil te zien.   

“Klompen en Pompoenen” van Jan Verburgh. Jan had een man ontmoet vlakbij zijn woonplaats Geffen, 
welke klompen verzamelde en deze beschilderde en beplakte en dan aan zijn schuur hing. Hij kweekt ook 
pompoenen welke hij in het najaar uitstalt en verkoopt. Een leuk gesprek met een man die zich zelf een 

Klik hier:   https://youtu.be/ct_sugRMbHI
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hobby heeft aangeleerd. Volgens de jury een film die duidelijk was en er kwamen leuke beelden voorbij, en 
de drone voegde daarbij toe. 

Als laatste en tiende film voor de jury werd “Theo Danen” van Pieter van Hout vertoond. Theo ,van de 
Heemkunde kring Berlicum was geïnterviewd over de Petrus Kerk in Berlicum welke inmiddels is 
afgebroken. Hij vertelde dat er alles aan gedaan is om deze kerk te behouden, wat dus helaas wegens de hoge 
kosten van de restauratie niet gelukt is. Volgens de jury geen echte portret film , wel veel informatie maar 
weinig afwisseling van de beelden. 

Hierna was het pauze waarin de jury in beraad ging, dit duurde langer dan verwacht en werd na de pauze nog 
de film “Jasper” van Harry Zwanenberg en Jan Hendriks vertoond. Deze film ging over een paard van de 
dochters van Kees Kempenaars welke al 30 jaar was, en erg oud voor een paard. 

Harry als liefhebber heeft hier een mooie film van gemaakt als herinnering, want het toeval wil dat het paard 
enkele weken na de opnames is overleden. 

De Dochters van Kees hebben dus een mooi aandenken. 

Omdat de jury nog niet klaar was vertoonde Harry nog een film met Jan Hendriks gemaakt, over zijn eigen 
huisarts Dr van Gastel. Deze man is met pensioen gegaan en valt niet in een zwart gat. Want als hobby heeft 
hij vliegtuigen bouwen geen miniatuur maar “ echte” en dat doet hij als zijn halve leven, gewoon bij hem in 
de garage. 

Hierna kwam de jury de zaal in en Harry gaf hun het woord, Dick Postma vertelde wat de jury was 
opgevallen zoals U hierboven in het verslag heeft kunnen lezen. 

Als winnaar kwam Peter Hendriks uit de bus met zijn portret film “Peer”, 

Een terechte winnaar ook volgens de aanwezige. Hij kreeg een mooie beker overhandigd uit handen van 
Harry  

Het was weer een mooie avond geworden van Harry zijn “kindje”na 2 jaar corona en hij dankte  de jury met 
een lekkere fles wijn. 

       Tineke Neefs 


