
 

 

Curriculum Vitae 
 
Opleiding 
Athenaeum A, Hilversum 1982 
NFTVA (‘87-’91) 
Camera & Regie Documentaire 
 
Eindexamenfilms 
regie 
Struggle For Lifestyle  
Documentaire over Surinaams/Indische rapster 
 
Camera 
25 Cent  
Documentaire over toiletjuffrouw van het Amstelstation 
regie: Ditteke Mensink 
 
Filmografie 
 
2019 
 
Regie 
‘Ademtocht, de vele gevechten van Maite Hontelé’ 
Documentaire over salsa trompettiste Maite Hontelé 
Moondocs/NTR 
Première 29 september 2019, NFF (Gouden Kalf Competitie) 
Uitzending: 29 november 2019, Uur van de Wolf 
 
Regie & Camera 
 
‘Aletta’s Reis’ 
Co-regie met Djoeke Veeninga. 
Vijfdelige serie gebaseerd op de reisverhalen van Aletta Jacobs. Op zoek naar de 
Aletta’s van nu. Gepresenteerd door Step Vaessen. 
Paul de Bont Producties/NTR 
Uitzending vanaf 12 mei 2019, NPO 2   
 
2018 
Ontwikkeling van meerdere documentaires en reisseries 
- ‘Ademtocht’ over salsatrompettiste Maite Hontelé 
- Aletta’s Reis 
- De Dekolonisatie van Indonesie door de ogen van David Van Reybrouck 
 
2017 
Regie&Camera 
‘Adieu à G.’  
Documentaire over conceptueel kunstenaar Ger van Elk. 
In samenwerking met Djoeke Veeninga en Jeroen Visser.  



 

 

Uur van de Wolf, NTR, 62’, uitzending najaar 2017 
 
2016 
‘Kansen pakken Kansen Krijgen’ 
Co-regie bij driedelige documentaire serie van Ireen van Ditshuyzen over 
maatschappelijke betrokken Nederlanders met een niet Westerse achtergrond. 
MOONDOCS/NTR 
uitzending  22 & 29 mei, 5 juni 2016 
 
2015 
 
Regie & Camera 
 
‘Terug naar Huis’ 
De 16-jarige Tanja wordt tijdens een psychische crisis opgenomen. Na negen maanden 
wordt ze naar huis gestuurd, alhoewel ze nog niet is uitbehandeld. Als Tanja weer 
stemmen in haar hoofd hoort zijn de ouders de wanhoop nabij. 
Paul de Bont Producties / NCRV Dokument,  
2 november 2015, 20.25 & 17 november 2015 09.45 
 
‘Het Groot Brittannië van...’ 
Co-regie met Djoeke Veeninga. 
De vijfdelige reisserie Het Groot-Brittannië van… toont het eiland door de ogen van vijf 
eigenzinnige Britten. Door het eiland te laten zien door de ogen van een Brit, heeft Het 
Groot Brittannië van... twee belangrijke elementen van een reisserie: de verwonderde 
blik van de makers aangevuld met de persoonlijke kijk van de Britse gids.  
 
Deel 1: Ken Livingstone, 15 februari 2015, VPRO/NPO2, 20.25 
Deel 2: Cora Bissett, 22 februari 2015, VPRO/NPO2, 20.25 
Deel 3, Clive Stafford Smith, 1 maart 2015, VPRO/NPO 2, 20.25 
Deel 4, Kate Williams, 8 maart 2015, VPRO/NPO2, 20.25 
Deel 15 Sathnam Sanghera, 15 maart 2015, VPRO/NPO2, 20.25 
 
2014 
Regie & Camera 
 
‘De Brief van de Burgemeester’ 
De burgemeester van Finsterwolde in Oost-Groningen heeft genoeg van de burenruzies, 
vervuiling en vereenzaming in zijn gemeente. Hij geeft de inwoners opdracht om zelf de 
problemen aan te pakken in een 'Eigen Kracht Conferentie'. Het aanbod pakt anders uit 
dan de burgemeester had bedoeld. 
 
20 oktober 2014, Paul de Bont Producties / NCRV Dokument- NPO 2 
 
‘Het Leven Begint Bij 18’ 
Documentaire over jongeren met een licht verstandelijke beperking die 18 worden, voor 
de wet volwassen zijn, maar niet weten hoe dat moet. 
Paul de Bont Producties / NCRV-Dokument, 2 Doc, 55’ 
3 februari 2015, 20’55 & herhaling 



 

 

 
2013 
Regie & Camera 
‘ADHD, rust, reinheid en ritalin’ 
Tweeluik over de ADHD diagnose 
NCRV-Dokument/Paul de Bont, 100’  
17 juni 2013, 20.25 & herhaling 
 
2012 
Regie & Camera 
‘Het België van...’   
In co-regie met Djoeke Veeninga. 
België, dichtbij en onbekend. In deze reisserie trekken we de rolluiken op voor een 
intieme kijk naar binnen bij onze zuiderburen. Vijf Belgische hoofdpersonen tonen hun 
vaderland. Zo ontstaat een caleidoscopisch beeld van een land dat wij denken te 
kennen, maar waar veel te ontdekken blijkt. 
VPRO/NPO 2 
Deel 1, 2 september 2012, Annelies Verbeke 
Deel 2, 9 september 2012, David van Reybrouck 
Deel 3, 16 september 2012, Christophe Deborsu 
Deel 4, 23 september 2012, Daan Stuyven 
Deel 5, 30 september 2012, Laurence Vielle 
 
2011 
Regie & Camera 
 
vrw zkt knst 
Wekelijks kunstmagazine waarin presentator Isolde Hallensleben op zoek gaat op zoek  
interessante films en muziek, boeken en beelden, theater. 
NTR, eindredactie: Diana Tromp en Oscar van der Kroon 
 
‘Dust to Dust’ 
Uit klei wordt alles geboren. Met 5 ton klei en 30 meter doek maakte Alexandra 
Engelfriet een sculptuur/performance/installatie in de ruimte van Punt WG.  
 
Perron 4 
Stichting Kinderpostzegels Nederland wil zorgleerlingen een stem geven. Zes van hen 
hebben samen met Formaat een forumtheatervoorstelling over cluster 4 onderwijs 
gemaakt. Elke voorstelling werd afgesloten met een discussie en de mogelijkheid voor 
het publiek om het stuk anders te laten aflopen. De voorstellingen werden gespeeld op 
cluster 4 Scholen, bij Jeugdzorg en ... in de Tweede Kamer. 
(voor Paul de Bontproducties) 
 
Camera 
‘Tegenlicht’, diverse afleveringen, o.a. de WikiLeakscode, Het jaar dat de Euro 
valt, 
VPRO, eindredactie: Henneke Hagen en Jos de Putter 
 



 

 

‘Tweeverdieners’ 
VPRO Thema-uitzending, eindredactie Hans Simonse 
 
‘Goudzoekers’ 
VPRO, eindredactie: Geert Rozinga 
 
‘Buddha’s Beat’ 
regisseur en presentator Anne Kleisen gaat op zoek naar Jongeren in de stroom 
van het Boeddhisme. 
BOS, eindredactie: Babeth M. VanLoo 
 
2010 
 
Camera 
‘Nederland op de Tekentafel’ 
Aflevering ‘De Verkenners’. Een onderzoek naar de toekomst van onze 
grensregio’s. 
Regie: Olaf Oudheusden, VPRO Tegenlicht, 50’  
 
‘Gruwelijk gedwongen’ 
Documentaire over verschillende vormen van uitbuiting van mensen. 
regie: Julia von Graeventiz, BoschFilm, 35’ 
 
Topsporters  
Eindredaktie: Wim Schepens, VPRO-Thema-uitzending 
 
Wat nou privacy 
Eindredaktie: Hans Simonse VPRO-Thema-uitzending   
 
Depressie 
Eindredaktie: Hans Simonse VPRO-Thema-uitzending. 
 
‘Exit Afghanistan’ 
Terwijl in Den Haag de discussie over de verlenging van de Nederlandse missie in 
Afghanistan voortduurt, trok Tegenlicht naar door Taliban gecontroleerd gebied om 
Afghanen zelf naar hun mening te vragen. 
Regie: Olaf Oudheusden, VPRO, Tegenlicht,50’ 
 
camera&regie 
‘Machteloos’  
Documentaire in twee delen over de begeleiding van ouders met een licht verstandelijke 
beperking. De ouders krijgen op lokatie Parkwijk een laatste kans om te bewijzen dat ze 
hun kind goed op kunnen voeden. Lukt het niet, dan wordt het kind alsnog uit huis 
geplaatst.   
NCRV- Dokument/Paul de Bont Producties, 100’ 
 
2009 



 

 

Camera&regie 
‘Met Eigen Kracht’ 
Documentaire over de stille revolutie in de hulpverlening. Achter gesloten deuren, 
zonder hulpverleners, maar met familie en vrienden zoeken gezinnen met problemen 
naar een oplossing. 
NCRV- Dokument/Paul de Bont Producties, 50’ 
 
Camera 
En wat als we de hulp stoppen? 
In het scenario ‘ …en wat als we de hulp stoppen’ wordt dieper in gegaan op de 
mogelijke gevolgen die landen in Sub Sahara Afrika zullen ondervinden als de 
structurele ontwikkelingshulp wordt gestaakt. 
Regie: Olaf Oudheusden, VPRO-Tegenlicht, 50’ 
 
De IJsland ervaring 
Over de kredietcrisis die een jaar geleden in alle hevigheid losbarstte. 
Na de reconstructie van de val van Lehman Brothers nu een portret van IJsland, 
één jaar na de implosie van het volledige banksysteem en het bijna-failliet van de 
natie 
Regie: Jos de Putter, VPRO-Tegenlicht 
 
Het Lab van Ab 
Een portret van het virologielaboratorium van Ab Osterhaus, dat met meer dan 
honderd bevlogen wetenschappers de meest uiteenlopende virussen bestudeert. 
Regie: Eugène Paashuis, VPRO-Tegenlicht 
 
De wetenschapsquiz  
Regie: Hansje Quartel, VPRO 
 
2008 
Regie 
‘Leven en liefde voor de Kunst’  
Een intiem portret over de unieke levensstijl van kunstverzamelaars Jo en 
Marlies Eyck uit Wijlre die hun liefde voor de kunst delen met anderen.   
L1 TV/Lemming film, 50’ 
 
Camera 
Het Nahuwelijk  
Zoektocht naar het recept voor een ideaal nahuwelijk naar een idée van Djoeke 
Veeninga 
Camera bij verschillende onderwerpen en diverse regisseurs. 
Eindredaktie Hans Simonse VPRO, Thema-uitzending, 125’ 
 
Voor de Vrede  
Zo’ n 100.000 Nederlanders zijn in de afgelopen dertig jaar uitgezonden voor 
militaire missies. Intieme ontboezemingen. Over lichamelijke of psychische 



 

 

schade. Over hoe moeilijk het is om na afloop de draad van het ‘gewone’ leven 
weer op te pakken. Maar ook over de heimwee naar de kameraadschap van toen 
Eindredaktie: Wim Schepens VPRO, Thema-uitzending. 
 
Proost 
Over het drinkgedrag van jongeren, de schade die het echt aanricht, de 
tweeslachtigheid van de politiek, de stille kracht van de drankfabrikanten. 
Camera bij verschillende onderwerpen en diverse regisseurs 
Eindredaktie: Hans Simonse VPRO, Thema-uitzending. 
  
Mannen volgens Vrouwen 
De ideale man van nu. Wie is hij? Hoe ziet hij eruit? De man in al zijn aspecten aan de 
hand van verhalen van vrouwen. 
Camera bij verschillende onderwerpen en diverse regisseurs 
Eindredaktie: Hans Simonse VPRO, thema-avond. 
 
Oxford in Zeeland  
De verschillende University Colleges die in Nederland zijn opgericht proberen een 
alternatief te bieden voor de reguliere universiteit. In het kader van het thema Excellence 
ging Tegenlicht op bezoek bij  zo een University College. 
Regie: Eugène Paashuis VPRO-Tegenlicht 50’ 
 
Projekten 
‘Gekruisde blikken’ 
Initiatief voor samenwerking en uitwisseling tussen NFTA en ISIS, Filmschool in 
Ouagadougou, Burkina Faso. 
 
2007 
camera 
Standpunt:Teheran,  
Impressies uit een samenleving waarin religie en politiek op potentieel explosieve 
manier verweven zijn. 
Regie: Doke Romeijn, VPRO-Tegenlicht 
 
‘Terug naar Turkije’ 
Steeds meer succesvolle, goed geïntegreerde Turkse Nederlanders verlaten ons land.  
Vooral academisch hoog opgeleide jongeren overwegen een vertrek naar Turkije. 
Waarom zouden wij het pensioengeld betalen voor de babyboomers die ons 
discrimineren en buitensluiten, zo vragen zij zich af. 
Regie: Karen de Bok, VPRO-Tegenlicht 
 
‘Esmiralde, 16 jaar in 9 scènes’ 
Esmiralde woont bij haar oma. Ze is opgegroeid met veel ruzie en geweld. Haar ouders 
zijn inmiddels uit elkaar. Haar vader ziet ze zelden of nooit. Ook haar moeder heeft het 
druk met haar eigen gezin: haar nieuwe vriend en Esmiraldes twee jaar jongere 
broertjes. En dus is haar oma eigenlijk een soort moeder voor haar. Maar oma heeft een 
nierziekte en is vaak moe. Esmiralde is 16 jaar, explosief en wanhopig op zoek naar 
liefde en houvast. 
Regie: Judith Vreriks en Marc Schmidt, HUMAN/CobosFims 



 

 

 
Lucia Rijker, Een Bokser, een Boeddhist  
Regie: George Schouten, BOS 
En voor verschillende produkties van Boschfilm en Cinema.nl 
 
2006  
camera&regie 
Een ondernemersreis naar Burkina Faso camera&regie 
Opdrachtfilm voor The Hunger Project. Een reisverslag van ondernemers die de 
Epicentra van The Hunger Project in Burkina Faso bezoeken. De film wordt gebruikt om 
andere ondernemers te stimuleren zich in te zetten voor The Hunger Project 
Eindredaktie: Felix Meurders 
 
Camera 
Gevaarlijke liefde 
Vijf slachtoffers: vier vrouwen, een man en een dader. Allemaal zaten ze jarenlang in 
een gewelddadige relatie verstrikt. Waarom lieten ze het zo uit de hand lopen en konden 
zij het niet stoppen? En hoe zijn ze er uiteindelijk toch uitgekomen? Hun verhalen maken 
voor iedereen invoelbaar wat de kenmerken, oorzaken en gevolgen zijn. 
Regie:Julia Von Graevenitz Boschfilm 
 
See Yourself 
Boschfilm/ NPS 
 
Straf en Misdaad 
VPRO, Thema-uitzending  
Niet van hier  
VPRO, Thema-uitzending 
Het jongerenloket  
regie: Eugène Paashuis VPRO- Tegenlicht 
 
Projekten 
‘ken jemij / dit ben ik’  
Multimediaal project behorend bij de zomerschool 2006.  
De zomerschool is er voor kinderen die niet op vakantie gaan, willen of kunnen. 
De kinderen die in plaats van vakantie toch naar school gaan krijgen niet de gewone 
lessen zoals rekenen en taal. Ze krijgen een alternatief lesprogramma waarbij de nadruk 
ligt op sociale vaardigheden. het multimediale project: ‘dit ben ik’, sluit aan op de 
zomerschool en geeft de deelnemende kinderen uit de verschillende steden de 
mogelijkheid om via de website www.kenjemij.nl met elkaar in contact te komen. 
Daarnaast maken een aantal kinderen videodagboeken die vanaf 22 augustus 2006 
worden uitgezonden bij AT5. 
(idee, camera, regie, inhoudelijke begeleiding) 
 
2005 
Camera   
Wat doen we met onze kinderen  
Eindredaktie Hans Simonse, VPRO Thema-uitzending 



 

 

 
Voor de klas  
eindredaktie:Jan van Friesland VPRO Thema-uitzending 
Aan het Bed 
eindredaktie:Jan van Friesland VPRO Thema-uitzending 
 
En voor Tegenlicht en Wereldgasten VPRO, documentaires bij de BOS, voor 
werk van beeldend kunstenaar Ger van Elk 
 
Regie 
Benigno, Afscheid van een Revolutie  
Documentaire over Cubaanse balling die zijn leven in dienst stelde van de Cubaanse 
revolutie. Hij vocht aan de zijde van Che Guevara in Bolivia. 
Eindredaktie: Maarten Schmidt en Thomas DoebeleVPRO, Dokwerk, 55’ 
De documentaire is op vele internationale filmfesivals te zien geweest: Sheffield Int. 
Filmfestival, Festival des Films du Monde-Montreal, One World-Praag, Miami Int. Film 
Festival, Maui Film Festival at Wailea. 
 
2004  
Camera 
Couscous&Cola  
Bekroond met de de Zilveren Zebra, ASN Bank mediaprijs 
regie Maartje Nevejan BNN   
 
De Chinezen Komen 
Een beeld van het nieuwe ondernemende China. Een land dat veertig jaar communisme 
in rap tempo van zich afschudt en met hervonden trots het economisch wereldtoneel 
aan het veroveren is. Als China zich steeds beter thuis gaat voelen in deze 
geglobaliseerde wereld, hoeveel zorgen moeten we ons dan hier in Europa gaan 
maken? 
Regie: Olaf Oudheusden, VPRO-Tegenlicht 
 
De Regels en het Spel 
Over de beruchtste huisjesmelker van de stad, dr. Cees Engel. Samen met zijn zoon 
Jan, behartigt hij de belangen van Engel Vastgoed bv. De heren Engel geven openhartig 
inzicht in hun werkzaamheden en mores. ‘Wat is er nou tegen rijk worden’?’ vragen 
vader Cees en zoon Jan zich oprecht af. En is het niet wat al te gemakkelijk de 
particuliere verhuurders de schuld te geven van de grote toeloop van kansarmen naar 
de stad? 
regie: Eugène Paashuis VPRO- Tegenlicht 
 
Camera&regie 
La Vida es Así  
Documentaire over de Cubaanse jazz pianist Ramón Valle. 
NPS-jazz, 25’ 
 
2003 



 

 

Camera 
Het oordeel van de twijfel, VPRO, Tegenlicht 
Over een onderbelicht deel van de WAO: de keuring zelf, gezien vanuit de keuringsarts 
en de arbeidsdeskundige. In de spreekkamer van de arts wordt een verhaal een 
oordeel, en een klacht een beperking.   
Regie: Eugène Paashuis 
 
Camera&regie 
De wiekslag 
Portret van kleinschaligwonenvorm voor demente bejaarden 
NPS, Gewest, 25' 
 
Hangouderen NPS, Gewest, 25', camera&regie, 
Portret van ouderen en hun strijd voor een overkapt bankje  
 
Roken Doe je Zo NPS, Gewest, 25', camera&regie 
Reportage vanuit de rookruimte op de longafdeling in een ziekenhuis 
  
2002 
Regie en camera 
Het was mijn tijd nog niet 
documentaire over 10 jaar rouwverwerking na de Bijlmerramp 
i.s.m. Marwil Straat OostBestProdukties/ NCRV -Dokument, 40' 
 
2001 
7 Dagen  
o.a. de man van 100.000  
 
1998-2000 
camera&regie 
Lopende Zaken 
O.a Aflevering over het werk van de Verenigde Naties in Sierra Leone. 
Eindredaktie: Hans Simonse en wim Schepens, VPRO 
 
1998 
camera&regie 
Passaat 
Serie van 8 afleveringen over niet-Westerse muziek, o.a. over de cubaanse band ‘La 
Vieja Trova’. 
NPS, camera & regie 
 
1997 
camera 
Twee Vaders  
Documentaire over adoptie  
Regie: Ko van Rheenen, NCRV-Dokument 
Publieksprijs IDFA 
 



 

 

1996 
camera&regie 
Het Einde van het Kind 
Serie over Opvoeding 
Eindredaktie: Ireen van Ditshuyzen TV Dits/AVRO 
 
1995 
camera&regie 
Uit het Hart Geschreven 
Portret van twee debuterende Marokkaanse schrijvers 
I.s.m. Jochem Heil, YOY, HOS 
 
Regie 
Hou het droog  
Documentaire voor kinderen over bedplassen 
KRO voor E.B.U., regie 
 
De Wet en de Liefde 
Documentaire over jodendom en homoseksualiteit 
Eindredaktie: Hans Simonse , Paulde Bont/VPRO, Lopende zaken 
 
1992-1994 
regie 
Lolapaloeza 
Onder andere over Zap Mama en Charlotte Margiono 
Lifestyle voor dertigers 
Eindredaktie: Bram van Splunteren,VPRO 
 
portretjes 
portretjes over markante hobby’s van kinderen 
KRO 
 
Camera&regie 
Zo op Zondag  
magazine over homoseksualiteit 
IKON 
 
1991 
regie 
ONRUST!  
Jongerenprogramma 
Eindredaktie: Bram van Splunteren,VPRO 
 
Onderwijs 
2005 -2010 
- Gastdocentschap regie - documentaire en lid van de toelatingscommissie bij de 
filmacademie , NFTA. 



 

 

2006 en 2008 
- docent camera aan ISIS, l’institut Superieure de l’Image  et du Son, in 
Ouagadougou, Burkina Faso. 
 
 
 


