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Gedreven cameraman
in memoriam: fer groeneveld (1939-2012) 

Nico Habermehl

Met een rotsvast vertrouwen na mijn vakan-
tie Fer Groeneveld weer te spreken, ben ik 
op reis gegaan. Het mocht niet zo zijn. Bij 
mijn thuiskomst lag bovenop de post een 
rouwkaart met de mededeling dat Fer op 23 
juli was overleden. Het deed mij goed dat ik 
bij de condoleance en de afscheidsplechtig-
heid op zaterdagmiddag 28 juli aanwezig 
kon zijn. Wat rest zijn de vele herinneringen 
aan de opnamen van Verrassend Gouda en 
Vensters op Gouda, waaraan ik samen met 
hem en Jane ter Steege zoveel plezier heb 
beleefd.

Uiteraard kende ik Fer al een reeks van jaren als de man 
van Gouwestad TV. Een enkele keer werkte ik mee aan 
een opname. Dat bleef zo tot 2007 toen mij het verzoek 
bereikte een programma te presenteren over het verle-
den van Gouda. Fer bleek meer nog dan ik had gedacht 
een gedreven programmamaker, die zich niet ontzag als 
het ging om mooie en aansprekende beelden. Knielend 
in de sneeuw bij tien graden vorst, klimmend over een 
hek dat hem het zicht benam of kruipend in de donkere 
gewelven van een oude kapel, niets vormde voor Fer een 
belemmering.

Als cameraman beschikte Fer over een grote creativi-
teit. Telkens moest een andere positie worden ingeno-
men, waarbij hij de achtergrond altijd met zorg uitkoos. 

Verrassende details zette hij op de film om die later in 
het programma als illustratiemateriaal in al zijn schoon-
heid te laten zien. Hij had daarbij een scherp oog voor de 
lichtinval. Daarmee wist hij als een filmende Rembrandt 
de beelden glans te geven. En als een opname niet naar 
zijn zin was, dan pakte hij zijn camera en maakte nieuwe 
filmbeelden.

Tussen de bedrijven door werd tijd ingeruimd voor 
een kop koffie en soms een pannenkoek of broodje. 
Lang duurden de pauzes nooit, want er moest worden 
gewerkt. Elke maand een nieuwe aflevering. Daar week 
Fer niet van af. Veel energie ging zitten in het monteren 
van de opnamen. Urenlang werd er gepast en gemeten, 
geknipt, ingevoegd en vervolgens alles nog eens tech-
nisch geperfectioneerd. Daarna volgde de première in de 
studio. Was die goedgekeurd, dan maakte hij de opname 
gereed voor uitzending.

Op deze wijze is een reeks veel bekeken afleveringen 
over historisch Gouda gemaakt, die ook voor komende 
generaties waardevol is. Het is met recht een tijdsdocu-
ment. Bovenal was dit de verdienste van initiatiefnemer, 
regisseur en cameraman Fer Groeneveld. Ik zal hem mis-
sen, niet alleen als cameraman, maar bovenal als per-
soon. Een creatief en wijs man is niet meer. Het gesprek 
dat ik op 4 juli met hem had was het laatste. 
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