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1. Sandra van Beek – De 250 blikken film van Kees Hin, Free Musketeers, 2016  

 
Kees Hin, die in 1958 behoorde tot de eerste lichting van de Nederlandse Filmacademie, maakte na 
assistent-schappen bij onder anderen Rademakers en Haanstra vanaf 1965 een groot aantal 
opdrachtfilms, documentaires, speelfilms en korte films. Al deze films, samen met losse opnamen, 
nooit voltooide films en werkmateriaal in totaal 250 blikken film, bracht Hin in 2011 onder in het archief 
van EYE. Filmjournaliste Sandra van Beek, die aan vele films van Hin meewerkte, bespreekt zijn 
volledige filmografie en vult dit aan met biografische gegevens, credits, recensies, interviews, 
anekdotes en vele foto’s. Op deze manier ontstaat een fraaie, rijk geïllustreerde biografie van een 
filmer wiens motto luidt ‘Mijn leven is film’. Het boek bevat ook een dvd met een portret van Kees Hin 
door Barbara den Uyl. 
 

 
2. Mariska Graveland en Hans Beerekamp (redactie), Filmjaarboek 2015/2016. Amsterdam 

University Press i.s.m. Stichting Filmuitgaven, 2016 
 

In het 'Filmjaarboek 2015/2016' staan beschrijvingen en uitgebreide credits en bezoekcijfers van alle 
bioscoopfilms die in Nederland in 2015 zijn uitgebracht. Plus een overzicht van de belangrijkste 
filmprijzen. De inhoudelijke besprekingen werden verzorgd door een keur aan filmscribenten, die een 
breed scala aan dagbladen, weekbladen en filmtijdschriften, en ook filmbedrijven vertegenwoordigen. 

Het Filmjaarboek houdt daarnaast de belangrijkste en spraakmakendste films van 2015 tegen het licht 

in vier artikelen. Met Steven Spielberg als Auteur van het Jaar en artikelen over Virtual Reality en 

Immersive Cinema en over (het ontbreken van) de geëngageerde speelfilms. In het Jaaroverzicht een 

bespreking welke films ertoe doen en welke trends een lange adem hebben. Het Filmjaar 2015 stond 

in het teken stond van pegels, protest en politiek. Het Filmjaarboek is een onmisbare en betrouwbare 

bron van informatie voor iedere filmliefhebber. 

 
 

3. Bert Hogenkamp – De Nederlandse documentaire film 1965 – 1990.  
De ontwikkeling van een filmgenre in het televisietijdperk, Boom, 2015  

 
Na De Nederlandse documentaire film 1920 - 1940 (1988) en De Documentaire Film 1945 – 1965 
(2003) verscheen afgelopen jaar het derde deel van Bert Hogenkamps omvangrijke geschiedschrijving 
van de Nederlandse documentaire. In dit deel beschrijft Hogenkamp, mediahistoricus bij het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en hoogleraar aan de Vrije Universiteit, hoe halverwege de 
jaren zestig een nieuwe generatie filmmakers de filmers van de befaamde Hollandse documentaire 
school als Haanstra en Van der Horst aflost. Ze werken niet langer op 35mm, maar op 16mm en niet 
voor de bioscoop, maar voor de tv. Aan de hand van interviews en talloze citaten uit kranten, 
omroepbladen en filmtijdschriften bespreekt Hogenkamp in dit standaardwerk het oeuvre van een 
groot aantal documentairemakers met speciale aandacht voor Louis van Gasteren, Johan van der 
Keuken en Ed van der Elsken. 

 

 
4. Patricia Pisters – Filming for the Future. The Work of Louis van Gasteren, Amsterdam 

University Press, 2015 
 
Je zou denken dat over Louis van Gasteren, door velen beschouwd als Nederlands belangrijkste 
filmmaker sinds decennia (tevens gekend querulant), al vele boeken/studies zouden zijn verschenen. 
Pas nu (vlak voor zijn dood, oh ironie) verschijnt een prachtig eerbetoon aan deze veelzijdige 
kunstenaar. Door een intelligente indeling en interessante analyses van het zeer uiteenlopende werk 
heeft de schrijfster een buitengewoon helder en toegankelijk boek geschreven. Een boek waarbij drie 
dvd’s zijn bijgevoegd, zodat de gelezen theoretische uitleg voor een substantieel deel ook visueel 
getoetst kan worden. Zoals het hoort bij een filmboek, maar helaas veel te weinig gebeurt. Ook de  
zeer complete overzichten van feitelijke informatie als bijvoorbeeld- filmografie - bibliografie- 
beeldende kunst en noten, maken dit boek tot een absolute aanrader. Een standaardwerk. 

http://nl.aup.nl/books/9789462982383-filming-for-the-future.html


 
5. Peter Verstraten - Humour and Irony in Dutch Post-War Fiction Film, Amsterdam 

University Press, 2016 
 
Filmwetenschapper Peter Verstraten etaleert een originele kijk op de Nederlandse filmgeschiedenis 
met zijn lichtvoetige bespreking van humor en ironie in de naoorlogse fictiefilm.  
De thematische ordening levert verrassende confrontaties op tussen heel verschillende voorbeelden, 
want hij volgt een grillig parcours waarbij hij bekende titels naast meer obscure cult films neerzet en 
zowel klassiekers als zeer recente producties onder de loep neemt. Zijn observaties richten zich 
hoofdzakelijk op een verhaalanalyse, die ingebed wordt in bestaande theorievorming over de waaier 
aan gradaties tussen humor, ironie, pastiche, camp en het grotesque. Verstraten slaagt erin op 
elegante wijze zijn reflecties tot een onderhoudend betoog te smeden, met aandacht voor zowel de 
intenties van de makers als de reacties van de kijker.  
Het boek is naast een goed onderbouwde verkenning vooral een vrolijke viering van de veelzijdigheid 
van de Nederlandse film, geschreven met een aanstekelijk enthousiasme.  

 
 


