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Filmkring: Eerste bijeenkomst 
 
 

 Datum en tijd: Donderdag 29 september 2011 om 14.00 uur  
Locatie: Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611 CG  Delft 
Entree: De toegang is gratis. Drankjes zijn voor eigen rekening. 
 

Programma eerste filmmiddag op donderdag 29 september 2011 
 
Vanwege ruimteproblemen bij Erfgoed Delft is deze eerste bijeenkomst van 14.00-16.00 uur in sociëteit Het 
Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611CG Delft; zie routebeschrijving op www.hetmeisjeshuis.nl te Delft. Ook de leden van 
de sociëteit worden uitgenodigd. 
 
Jongstleden november hebben we in een enquête de interesses van de leden in verschillende activiteiten gepolst. Tot 
vreugde van het bestuur blijkt er zeer veel belangstelling voor een filmkring.  
In overleg met Frits van Santen, die u kent van zijn films na afloop van de laatste ledenvergadering, hebben we een 
eerste middag samengesteld. Het doel van die middag is enerzijds u te laten genieten van films over Indonesië, en 
anderzijds met u te bespreken hoe we verder gaan met de filmkring: welke films wilt u zien, welke films hebt u zelf en 
wilt vertonen, hoe vaak komen we bijeen, enz.  
 
Middagprogramma 
 
1. BEELDEN VAN INDONESIÉ met Wieteke van Dort en Hetty Ansing 
In deze film uit 2011 zien we 2 kunstenaressen: 
- Wieteke van Dort zien we aan het werk als schilderes en geeft zij commentaar op de "kwestie Indië". 
- Hetty Ansing, schilderes van de Indonesiër, vertelt aan de hand van filmbeelden hoe zij Indonesië ervaart. 
 
2. EEN BIJZONDERE TOCHT van Kees Brusse 
In deze film uit 2000 volgt Kees Brusse de sporen van Abraham Leeman, eerste stuurman op het VOC-schip ‘De 
Waeckende Boey’. Leeman werd eropuit gestuurd overlevenden van het gezonken schip ‘De Vergulde Draeck’ in 
Australië te zoeken. Op de hem eigen manier en met zelf opgenomen beelden van de Australische natuur vertelt hij 
de haast ongelooflijke belevenissen van stuurman Leeman en kompanen. 
 
3. DISCUSSIE  
Hoe gaan we verder met de filmkring: welke films wilt u zien, welke films hebt u zelf en wilt u vertonen, hoe vaak 
komen we bijeen, enz. 
 
4. AFSLUITENDE BORREL IN DE SOCIETEIT 
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