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Waar hebben we het over in Beeldspraak? 

Voor onze afvaardiging naar het NH’63-opdrachtfestival “Achter gesloten gordijnen” wer-
den o.a. opnames gemaakt in Haarlem, Amsterdam, IJmuiden en Beverwijk. 
Actrice en zangeres Asli De Backer speelde en zong de sterren van de hemel. 
  
 
De volgende Beeldspraak verschijnt 19 december 2013. 
 

 

De cover 
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1963 is een jaar om niet te verge-
ten. De 12e Elfstedentocht op 18 
januari staat alom bekend als een 
barre tocht met temperaturen van 
18 graden onder nul. 
In 1963 stond uw voorzitter aan het 
begin van een glansrijke carrière bij 
een klein architectenbureau. 
In de herfst van hetzelfde jaar was 
freelance journalist Geert Ebbinge 
ook bezig met zijn carrière: het 
schrijven van artikelen voor een 
huis-aan-huisblad in IJmuiden. Het 
miezerige weer inspireert hem niet 
en het notitieblokje blijft witter dan 
wit. Geert denkt meer aan zijn hob-
by fotograferen.  
Overbuurman Joop Kok is ook be-
zig met zijn hobby, hij komt met 
filmcamera en statief naar buiten. 
Bij Geert springt er op dat moment 
een vonk over. In IJmuiden is er wel 
een gerenommeerde fotoclub maar 
is er eigenlijk wel een filmclub? 
 

Een telefoontje met Joop Gans, 
fotohandelaar in de Kennemerlaan, 
leert hem dat dit niet het geval is, de 
dichtstbijzijnde filmclub is IJmond 
Dubbel 8 in Beverwijk. 
 

Het onderwerp van zijn artikel dat 
niet wilde vlotten is nu slechts een 
kwestie van een half uur. 
Ongeveer twaalf man reageren op 
zijn artikel, waarin hij het initiatief 
neemt een filmclub op te richten, en 
komen naar het Cultureel Centrum 
waar Geert alvast op eigen houtje 
een zaaltje heeft gehuurd. Ook en-
kele in IJmuiden wonende leden 
van IJmond Dubbel 8 zijn gekomen. 

Binnen veertien dagen, op 17 okto-
ber, komen zij weer bij elkaar en 
wordt Smalfilmclub Velsen opge-
richt. Joop Kok wordt de eerste 
voorzitter. 
Wie had toen kunnen denken dat 
die slungel van het architectenbu-
reau zo’n 50 jaar later voorzitter zou 
zijn van Videofilmers Velsen, voor-
heen Film- en Videoclub Velsen, 
voorheen Smalfilmclub Velsen? Ik 
niet. 
 

Ook is 1963 een jaar om blij van te 
zijn. Een enthousiaste filmer heeft 
gehoord van de nieuwe filmclub en 
besluit lid te worden. Hij steekt met 
zijn film meteen boven het gemid-
delde uit en wint zijn eerste trofee. 
Vele prijzen zullen volgen, hij wordt 
voorzitter van de club en in 1999 
benoemd tot erevoorzitter. 
Wie had toen kunnen denken dat 
een filmer in hart en nieren al bijna 
50 jaar het gezicht van ”Velsen” is? 
Piet van Eerden kennelijk ook niet. 
 

Leden van Velsen kunnen trouw zijn 
en het gebied van onze club strekt 
zich uit van Kreileroord in het noor-
den tot Best in het zuiden? 
 

Maar in het weekend van 19 en 20 
oktober is toch echt het 50-jarig ju-
bileum van onze filmclub gevierd en 
waar anders konden we dat doen 
dan in ”In de Abeel”, het clublokaal 
waar we al sinds mensenheugenis 
onze kennis op filmgebied met el-
kaar delen. 
 
Uw voorzitter, Gerard Swets 

 

Uit de hamer geklapt 
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Verslag 12 september: “Stand van zaken opdrachtfilm” 

 
 Gerard Swets begon de eerste 
clubavond na de zomerstop te ver-
tellen dat het orgel, zoals wij ons 
projectiemeubel noemen, door Bou-
ke is omgebouwd. Er komt een 
mixer bij en er valt een oude mixer 
af. De oude mixer is voor een mild 
prijsje te koop, niemand… dan gaat 
het naar grofvuil en de dimmer ook. 
Gerard heeft zijn best gedaan om 
de kas nog wat te spekken, jammer 
Gerard.  
Wij hebben drie afmeldingen van 
leden die door omstandigheden niet 
kunnen komen, Herman Schipper, 
Catherina en Kees Tervoort.  
19 oktober vieren wij ons 50-jarig 
bestaan. Het comité is nog in be-
spreking voor de officiële plannen. 
Dat er in de middag een receptie 
komt is al wel bekend.  
De film “Achter gesloten gordijnen” 
is in een ver gevorderd stadium. Er 
moeten nog wat aanvullende shots 
gemaakt worden. Ook zijn we bezig 
met het verwezenlijken van een 
clubfilm waar iedereen wel een taak 
heeft. Er wordt een casting gepland 
die in de Abeel plaats zal vinden en 
wordt gefilmd. In de clubavond 
daarna worden de resultaten be-
sproken.  
Voor we weten wie al wat heeft on-
dernomen wordt er eerst terugge-
blikt op het afgelopen Unica Festi-
val. Een pluim voor de organisatie 
omdat er zo’n korte tijd een goed 
georganiseerd festival is gepresen-
teerd. HULDE. Er kwamen 134 films 
voorbij waarvan twee Nederlandse 
films brons behaalden en één film 

een vermelding kreeg. Volgend jaar 
is Slowakije aan de beurt gevolgd 
door Roemenie en daarna Rusland. 
Bij het één minuut festival kwam 
Nederland bij de eerste 16 maar viel 
daarna gelijk af. Toch mogen er 
weer 2 één minuut films meedoen 
bij het volgend Unica filmfestival.  
Kees Tervoort is toegevoegd aan 
het Unica comité en wordt mis-
schien over twee jaar voorzitter  
 
 Ook werd er nog vermeld dat OIG 
verzoekt om een promotiefilm te 
maken wegens het 50- jarig be-
staan daarvan. Marijke, Margreet, 
Ruud, Piet en Gerard hebben zich 
bereid verklaart dit te doen.  
Nu de stand van zaken wat onze 
clubfilm betreft. Gemeente Velsen 
tast in de buidel en geeft ons 1000 
euro. Dat is een welkome injectie 
die goed besteed zal worden. Ge-
rard Swets heeft contact gelegd met 
een speelgroep die bereid is mee te 
spelen. Ook heeft hij diverse kle-
dingverhuurbedrijven benaderd. 
Wie het goedkoopste is zal verder 
worden benaderd.  
Margreet heeft diverse lokaties in  
beeld. 
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Ook Bart heeft wat op het oog. Tino 
wordt verzocht daar foto’s van te 
maken 
 
Iedereen moet kijken of men spe-
lers kan vinden, die bereid zijn om 
mee te doen. Zij worden 7 novem-
ber op de clubavond gecast en ge-
filmd.  
Pauze. Van 21.30 tot 21.45 uur  
Marijke gaat met een felicitatie kaart 
rond. Of iedereen even een krabbel 
wil geven met of zonder een leuk 
woordje erop voor Piet onze bar-
man die een week na onze club-
avond jarig wordt en alvast trakteer-
de op koffie en wat lekkers.  
 
Na de pauze draait Piet een film die 
al 20 jaar geleden is opgenomen. 
Met het opruimen van zijn nieuwe 
montagekamertje in zijn nieuwe 
appartement kwam hij het tegen en 
het leek hem wel leuk om ons dit 
weer eens te laten zien. De film was 
een opdracht ter gelegenheid van 
de aanleg van het Kennemerstrand. 
Het was voor Piet voor het eerst dat 
hij met 16 mm. filmde. Het commen-
taar werd door Gerard Vermeulen 
ingesproken. Voor diegene die niet 
weet wie dat is: De vroegere hoofd-

redacteur van het blad “Panorama”. 
Peter van Eerden heeft het geluid 
en de muziek verzorgt.                                                                                               
 
We kregen een goed en uitgebreid 
verslag te zien van de aanleg van 
het strand, van begin tot het eind. 
Met feesten en al erbij. Piet vertel- 
de dat er gefilmd is vanuit een heli-
kopter en hij heeft behoorlijke hoog-
tevrees. De deur werd eruit gehaald 
door de piloot zodat Piet alles goed 
kon filmen. Piet zat met een zware   
16mm. camera in de opening.  
 
Doodsangsten heeft hij uit gestaan 
maar moedig de opname gemaakt 
die hij wilde hebben.  
Na de film wordt er nog even nage-
praat en de eerste clubavond is al-
weer verleden tijd. Een applaus 
voor Piet en Gerard onze voorzitter 
die de avond weer met de nodige 
humor aan elkaar heeft gepraat.  
Piet hebben we weer netjes thuis 
afgezet en wij verder huiswaarts.  
Kees (mijn Kees) wordt bedankt 
voor het notuleren van de avond en 
tot de volgende keer maar weer.  
 
Voor U opgeschreven door Anne  

26/27 okt. : 50 jaar NH’63 met Opdrachtfestival “Achter gesloten gordijnen”i n  
    De Jansheeren in Heemskerk. Aanvang 11.00 uur (beide dagen) 
  7 nov. : casting live acteurs en actrices clubfilm 
9/10 nov. : NOVA FiImfestival 
21 nov. : resultaten casting live van 7 november 
  5 dec. : Sinterklaasavond (geen clubavond) 
  8 dec. : De Ronde Venen Open 
19 dec. : slotavond 2 

 

Agenda Velsen & Omstreken 
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Anekdote “Begrafenis” 

V..l.n.r. Jo de Meijere, Karin Meerman, Herman Ottink en Hans Hoekman.   

Het was in die dagen dat wij werkzaam waren in een belangrijke TV-
dramaproductie. Het betrof hier een sleutel-scène voor de serie "Dagboek van 
een Herdershond"  (KRO 1977). 
 
We moesten een condoleancebezoek organiseren, waarbij deze seance moest 
worden geopend door twee acteurs, welke zouden worden ingevuld door Bruni 
Heinke en Jan Teulings. Ook moest deze scène  worden afgesloten door die 
twee, waardoor er weer een soort leegte zou ontstaan. 
Tussentijds moesten bijna 40 personen aan onze camera's voorbijgaan, een 
kopje koffie drinken en de mannen een sigaar aangeboden krijgen. 
 
Uit ervaring wisten we dat dit wel eens lang zou kunnen gaan duren. Ook wis-
ten wij dat het geheel niet langer mocht duren dan maximaal 15 minuten. 
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De floormanager van dienst kreeg de vrolijke opdracht zich dan maar onder de 
aanwezigen te mengen, teneinde de bezoekers tot niet geringe spoed te ma-
nen, waarbij niet vergeten mocht worden dat ze enige treurnis moesten blijven  
uitstralen.  
De repetities gaven al de nodige hilariteit, vooral door de aanwezigheid van  
Rudi Falkenhage, die dit soort aangelegenheden meestal aangrijpt voor het 
maken van bizarre grappen. 
 
Voor de uiteindelijke opname van deze scène diende de nodige devotie in z'n 
strengste vorm gehandhaafd te worden. Geen geringe opgave derhalve. 
De "begrafenisondernemer", lees: opnameleider, maakt altijd gebruik van een 
intercom-afluistering, welke voor deze opname onmogelijk was gezien de tijd 
waarin dit speelt. (1915).  
Zodoende bleef hij verstoken van mogelijk belangrijke informatie, welke door de 
regisseur continue werd doorgegeven aan de vloermedewer-
kers” (opnameleider, cameralieden, toneelmeesters, rekwisiteurs, belich-
ters, kleding, make-up etc). 
  
Regelmatig verdween hij even achter het decor, teneinde nog even af te luiste-
ren of er mogelijk iets bijzonders moest worden geregeld. 
Het gaf mij ook de gelegenheid de studioruimte van wat extra rook te voorzien. 
 
Natuurlijk was er niets voor mij bij, ook omdat de regisseur (Willy van Hemert) 
wist dat ik geen afluistering kon gebruiken ten tijde van deze snelle seance. 
Leuk voor mij was ook dat ik, onhoorbaar voor de alom aanwezige microfoons, 
iedereen kon manipuleren op tijd te vertrekken, waarbij ik vrolijk aanwezigen, 
waarvan ik vond dat ze al te lang aanwezig waren, kon wegsturen, prachtig. 
(wegwezen jij! en neem die sigaar mee!). 
Zoals eerder gemeld moest er binnen de gestelde tijd worden afgerond met de 
twee voornoemde acteurs. 
 
Nadat de opnameklok was stilgezet op 18 minuut en 34 seconden, een aan-
zienlijke tijdsoverschrijding, waarbij ik dacht: ‘jammer, hier moet wat uit!’ 

Later bleek dat de gehele scène integraal was overge-
nomen. Toch wel logisch, aangezien dit voor deze serie 
een belangrijk stukje drama was. 
  
Dit is zo'n voorbeeld van hoe iets kan lopen, hetgeen 
wij ook in onze amateurkringen regelmatig tegen ko-
men. 
 
 
Voor u opgetekend door een medeclublid. 
HermanO 
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Door slechte weersomstandigheden gedwongen kon de geplande avond over 
multicammontage in het voorjaar niet plaatsvinden. We hielden het echter te-
goed en vanavond is Ed Taylor met een collega naar De Abeel gekomen. 
Technisch ondersteund door Bouke, bouwt Ed de benodigde apparatuur op. 
Er wordt gewerkt met het programma Edius. 
We krijgen enkele mooie demonstraties te zien van o.a. met meerdere camera’s 
gemaakte opnames van koren. 
 
Omdat het zo donker mogelijk moet zijn om de cursor op de twee schermen te 
kunnen volgen, is het voor Fred onmogelijk om een videoverslag te maken. 
 
Vanachter zijn apparatuur legt Ed ons uit hoe de montage in zijn werk gaat. 
We komen tot de conclusie dat multicammontage vele mogelijkheden biedt, 
doch voor velen van ons technisch en financieel gezien, nauwelijks haalbaar is. 
 
Gerard biedt onze leermeesters de bekende IJmuidense gerookte zalm aan als 
dank voor de leerzame avond. 

 

Verslag 26 september: “Multicammontage door Ed Taylor” 
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Voor ca 50 bezoekers uit de Noordholland-
se clubs draaide Dick der Nederlanden zijn 
“Magische zuil” en De Viewer hun “6e ver-
dieping”. 
De makers kregen gelegenheid het een en 
ander over hun film te vertellen. 
Dat deden zij met verve. 
 
Daarna was het de beurt aan onze hoofd-
gast. 
Zoals hij zelf vertelde is Ton een ama- 
teurfilmer die in zijn films graag de andere 
kant van de medaille laat zien. 
 
Zijn film “Door God gescheiden?” is daar 
zo’n voorbeeld van. Hij neemt ons mee 
naar een van de checkpoints in Israël, waar 
de Palestijnse arbeiders dagelijks uren 
moeten wachten om naar hun werk te kun-
nen gaan. 
‘s Avonds herhaalt alles zich in omgekeer-
de volgorde. 
Het nederzettingenbeleid is in strijd met 
vele wetten, doch Israël trekt zich daar 
niets van aan! 
 
Door steeds meer nederzettingen te bou-
wen wordt een Palestijnse hoofdstad onmo-
gelijk gemaakt. 
 
Opvallend in zijn films is de voice over. 
Ruud Boon is de man die bijna al zijn films 
op professionele wijze inspreekt. 
Ruud is ook een gewoon amateur.  
 
Van een heel andere aanpak is de film die 
Ton maakte over rouwadvertenties. Op 
soms pijnlijke wijze becommentarieert hij 
de teksten die op rouwkaarten en in de 
kranten staan. 
Hij verzamelde gedurende lange tijd de 

advertenties en de “mooisten” verwerkte hij 
in zijn, hoe kan het anders, zwart-wit film. 
 
Zijn echtgenote Judith, die ook was meege-
komen, is zijn steun en toeverlaat, sjouwt 
met statieven en tassen en maakt hem 
dikwijls attent op bijzondere mensen. 
 
Over mensen gaan zijn films bijna altijd. 
Het echtpaar stemt hun vakanties af op 
landen die interessant zijn voor Ton’s films. 

 
Tijdens het aankomend NOVA Filmfestival 
zal zijn film”City of dreams” te zien zijn. 
 
Gerard bedankt onze gasten met bloemen 
en een kistje wijn. 
We hebben genoten van een bevlogen 
filmer en een mooi voorprogramma. Wordt 
vervolgd. 
 
Piet van Eerden 
Foto van Internet 

 

 

“De andere kant van de medaille” 

Voor de tiende keer had onze club een gerenommeerd filmer uitgenodigd 
voor  “In de hoofdrol”. Deze keer was dat Ton Kraayenvanger uit Neede. 
In het “voorprogramma” twee films die net geen nominatie voor de Natio-
nale Wedstrijd hadden behaald. 
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Als onderdeel van het weekend rond 
ons jubileum, stond een bezoek aan 
Afies Nobelhuis in Egmond-Binnen op 
het programma. 
We hadden van Anne en Kees ge-
hoord dat een bezoek aan dit museum 
alleszins de moeite waard was. 
 
Met z´n zestienen, inclusief onze acht 
Belgische gasten van de KCCO, zaten 
we zondags om tien uur aan de koffie 
met appelgebak (uit de boomgaard) in 
de knusse ontvangstkamer van het 
museum. 

Afie (Aafje) vindt het voor deze keer 
goed dat er gefilmd wordt. Margreet, 
Ruud en enkele Belgische vrienden 
maken daar graag gebruik van. 
 
Alvorens de vele kamers van het 
museum te bezoeken, vertelt de 77-
jarige over het ontstaan van het bijna 
sprookjesachtige museum. 
 
Ze doet dat in onvervalst Egmonds 
dialect op een manier die ons constant 
in de lach doet schieten. 
 
Tijdens het bezoek valt dikwijls de 

naam van haar helaas overleden man, 
Theo. In veel van haar kunstwerken 
komt hij voor. 

 

Bijna al haar werken hebben een rela-
tie met de abdij en inwoners van Eg-
mond en haar eigen familieleden. 

Afie, je hebt ons hart gestolen!  
 
Piet van Eerden 

 

Afies Nobelhuis  
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11 mei 2013 in Deurne 
www.oneminutefilmfestival.nl 

  BINNENKORT  

IN DIT THEATER 

Achter gesloten gordijnen 

26 en 27 oktober 2013 


