
Zo is het gekomen 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1988 van Smalfilmclub Velsen was Beeldspraak 
1988-3 geheel gewijd aan dit jubileum. 
Diverse leden vertrouwden hun herinneringen toe aan deze speciale uitgave. 
 
Die zondag wilde het niet zo vlotten 
 
Geert Ebbinge is in 1963 als freelance journalist verbonden aan het huis-aan-huisblad 
IJMOND. Een gretig gelezen blad met regionaal nieuws en uiteraard reclame. 
 
Ook die eerste zondag in oktober 1963 moet hij zijn artikel inleveren bij hoofdredacteur Van 
Kaam. Maar het wil niet zo vlotten. 
Het miezerig weer inspireert hem nou niet meteen tot creatief bezig zijn. 
Het is wel mooi weer om te fotograferen, daar houdt Geert van. 
Zijn overbuurman Joop Kok komt naar buiten, gewapend met camera en statief. Het is een 
filmcamera. 
 
Dan springt er een vonk over bij Geert. Hij weet dat er in IJmuiden een gerenommeerde 
fotoclub is waar mannen als Wilko Neehus, Smakman en Winkel excelleren. Maar is er 
eigenlijk een filmclub? 
 
Een telefoontje met Joop Gans, fotohandelaar in de Kennemenrlaan, leert hem dat dit niet 
het geval is, de dichtstbijzijnde filmclub is IJmond Dubbel 8 in Beverwijk. 
 
Na een half uurtje levert hij zijn artikel – waarin hij het initiatief neemt een filmclub op te 
richten – in bij Van Kaam. 
 
Ongeveer twaalf man reageren en komen naar het Cultureel Centrum waar Geert alvast op 
eigen houtje een zaaltje heeft gehuurd. 
Ook enkele in IJmuiden wonende leden van IJmond Dubbel 8 zijn gekomen. 
 
Binnen veertien dagen komen zij weer bij elkaar en wordt Smalfilmclub Velsen opgericht. 
Joop Kok wordt de eerste voorzitter. 
 
Hoewel het dus louter toeval is dat Geert dit initiatief heeft genomen, is Smalfilmclub Velsen 
daar toevallig nog steeds blij mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIM VAN SCHADEWIJK …HET LANGST LID 
 

Met Wim, zijn vrouw Gonda en een stapel oude 
Beeldspraken, is het onder een kopje koffie”, goed 
herinneringen ophalen. Die komen uiteraard van Wim die het 
langst lid is van de club. 
 
De club werd ooit gestart in het Cultureel Centrum. De 
stimulator tot de oprichting was een journalist van het 
weekblad IJMOND of IJMOND JOURNAAL. Die heeft zich 
bijzonder beijverd een vergadering bijeen te roepen. Maar 
het was moeilijk starten. Niemand wilde bestuurslid worden. 
Wim herinnert zich Kok als de eerste voorzitter. Toen de club 
een feit was geworden zijn wij de betrokken journalist nooit 
meer gezien. 
 
Wim van Schadewijk in “Een cadeau voor Le Patron” 

 

Het was het tijdperk van de stomme film. Maar de stilte werd nogal eens doorbroken door 
de zang van de van de oratoriumvereniging”Looft den Heer”, die in de zaal naast ons hun 
repetitie-avonden hadden. 
“Velserduin”en een paar kerken waren ruimten waar later de clubavonden werden 
gehouden en uiteindelijk in “In de Abeel”. 
 
Smalfilmclub Velsen, een lange naam, vindt Wim. Dat Velsen kwam er in omdat men toen 
dacht dat het een hogere gemeentesubsidie zou opleveren! 
 
Ooit werd er door clubleden een met zand volgestorte kelderruimte onder het huis van 
Gerrit Horsman met emmertjes leeggehaald. Dat werd een ontmoetingscentrum op de vrije 
donderdagavond. 
Na een aanvankelijk druk gebruik, zakte het allemaal een beetje in de benen. Dat is 
trouwens door alle tijden heen een beetje het probleem in het clubleven. Komen en gaan 
van mensen.  
In de loop der jaren zijn er al zo’n tweehonderd mensen lid van de club geweest, schat Wim. 
 
Strijd was er tussen talentvolle, zéér actieve filmers en de minder begaafde goden! Soms liep 
de spanning erg hoog op en eenmaal liep het zelfs uit op een afscheiding! 
In een Beeldspraak uit de jaren 73/74 las ik de zin … ‘Het bestuur is tot veel bereid, maar … 
filmen moet u toch zelf doen!’ 
 
Ik mocht Wim’s Yassica (dubbel 8 met veerwerk) even vasthouden. Hij deed het nog steeds. 
Deze camera was het wapen in de aanval op het elitaire karakter van de smalfilmerij. Later 
zorgde de Super 8 met batterijvoeding voor een enorme popularisering. 
 
Smalfilmclub Velsen telde toentertijd wel veertig leden. Met cursussen, aanvankelijk 
gehouden op de clubavonden, maar later buiten de clubavonden om, werd getracht 
newcomers alvast wat bij te brengen en voor te bereiden op het clubleven. 
 



Wat is de toekomst? Wim denkt dat die moeilijk wordt. Defecte apparatuur krijg je zo wat 
niet meer gerepareerd, waarbij het woordje “goed” dan nog maar weggelaten is. 
De smalfilmcassette is vrij duur aan het worden. De tijd tussen inleveren van de 
volgeschoten film en het ontwikkeld terugontvangen, begint bedenkelijk lang te worden. 
 
Gaat video het winnen? Nou, voor het zover zal zijn is er al heel wat water naar de zee 
gegaan!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARJO STARKEN … DE EERSTE VROUW IN DE CLUB 
 

Marjo woont tegenwoordig in het hoge Noorden, in Koudum. 
Zij werkt in het bedrijf van haar man Henk. Zij neemt het 
administratieve deel voor haar rekening. 
 
Marjo is de dochter van Martien Vlaming, een van onze oud-
leden en nog steeds donateur. 
Voor haar vertrek naar Friesland werkt zij als secretaresse bij 
Public Relations Hoogovens en wordt filmisch besmet door 
een collega, ikzelf dus.  
Door haar administratieve kennis wordt zij al snel 
secretaresse van de filmclub en doet dat heel goed. 
Zij bezoekt vele NH’63-vergaderingen en filmt er zelf ook 
lustig op los. Avond aan avond is zij bezig beelden en 
geluidsbanden te monteren. 
 

 Marjo Starken 

 
Haar apparatuur is dik voor elkaar. Zij heeft een Beaulieu super 8, een Elmo-projector, een 
Uher portable en een Revox spoelenrecorder! 
 
Zij weet ook door te dringen met een film op het NH’63-festival. Later lukt haar dit nog een 
keer met een product dat zij samen met haar vader maakt. 
 
Zij probeert al meteen een filmclub in Koudum op te richten. Dat lukt niet. De concurrentie 
van toneel en muziek is groot. 
 
Nog steeds is haar hart bij Velsen en zij leest tijdens haar bezoeken aan haar ouders in 
IJmuiden nog altijd Beeldspraak. Zij blijft dus op de hoogte van het wel en wee van haar 
oude club. Houden zo Marjo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOOP NAROLD EN MARIN DE ROOY, ELKE VEERTIEN DAGEN VAN DEN HELDER NAAR 
IJMUIDEN 
 

 
 
 Ondanks het feit dat tussen Den Helder en IJmuiden zo’n 
acht clubs hun domicilie hebben, komen Martin en Toop 
trouw naar IJmuiden gereden. Om de beurt rijden zij. Als 
Toop rijdt, betaalt Martin de “gelaggies” en omgekeerd … zo 
is dat stilzwijgend afgesproken. 

Toop geniet van de verhalen in de pauzes 

 
Op de vraag WAAROM, antwoorden zij dat daar een aantal redenen voor zijn. 
Allereerst vinden zij Velsen een gezellige club waar men altijd met film bezig is. Natuurlijk is 
er ook tijd voor een al of niet alcoholische versnapering, maar film staat nummer 1! 
Iedere keer is er weer wat nieuws, het is een zeer levendige club. 

 
Een andere reden dat zij trouw komen is, dat ze vinden dat je 
als clublid de verantwoordelijkheid hebt om de clubavonden 
te bezoeken. 
 
Met Bouke Jasper vormen zij het ”Siërrateam”(alle drie 
hebben ze zo’n kar). Om de veertien dagen komen zij op 
donderdag bij elkaar en beramen plannen om weer een 
nieuwe film te gaan maken. 

Martin doet het geluid 
 

Toop filmt al 31 jaar en heeft daar een ezelsbruggetje voor nodig om dat uit te rekenen. Die 
ezelsbruggetjes moet je in ere houden, dus zal ik niet proberen dat uit te leggen. 
 
Aan “De grijze wereld” hebben zij heel leuke herinneringen. Het bouwen van de diverse 
décors kostte aan de ene kant veel tijd en inspanning, aan de andere kant was het steeds 
weer een heerlijk gevoel als het decor voldeed aan de verwachtingen. 
 
Met Peter en Hetty Cupido en Theo Henneman in de hoofdrollen, maakte Toop samen met 
Piet van Eerden “Gradual Isolation”, een zogenaamde moeilijke film. 
De film kreeg veel waardering. Door deze waardering, maar mede door de sfeer rond de 
opnames in de schouwburg in Den Helder, bewaart Toop ook hieraan buitengewoon goede 
herinneringen. 
Direct merkt hij hierbij op dat ook de andere door hem gemaakte films veel voldoening 
hebben gegeven. Eigenlijk een rot vraag: ‘Waar heb je de beste herinneringen aan?’ 
Maar ook op de vragen: ‘Wat vindt je dan je leukste, je fijnste, je lekkerste, je slechtste, je 
mooiste, enz. enz.’, valt het voor Toop niet mee onderscheid te maken. 
 
Hij houdt van filmen, is er dag en nacht mee bezig en weet zich daarin gesteund door het 
“Siërrateam” en door Corrie, zijn charmante echtgenote. 
‘Tot donderdag hè’, klinkt het door de telefoon. Dan komen zij weervanuit Den Helder naar 
IJmuiden, daarvoor ben je een goed clublid. 


