
OUDE SMALFILMS: EEN TWEEDE LEVEN! 

 

De Haaksbergse Video Club laat tijdens haar open dag zien hoe je je dierbare smalfilms van 

vroeger over kunt zetten op DVD. 

 

In wel drie honderd vijftig stukjes knipte ik vroeger onze familie- en  vakantiefilms. Ik hing 

ze daarna weg in een grote ton met daarin een soort houten kerstboom met genummerde 

wasknijpers met vilten bekjes.  

’s Avonds ging daar een doek overheen tegen het stof. Die stukjes filmspagetti werden daarna 

met tape aan elkaar geplakt – een kluizenaarskarwei – tot je tenslotte je film op een spoel had 

staan. 

Met Kerst kwam die wel eens uit de kast. Het stof werd er af geblazen en je familie 

blootgesteld aan schokkerige beelden begeleid door irritant geratel. Voor mij nóg steeds hét 

ultieme filmgenot. 

 

Nu het digitale tijdperk inmiddels zijn beslag heeft gekregen, heb ik al dat oude spul opnieuw 

geprojecteerd, op video gefilmd, in de pc geladen, opgepimpt en van commentaar en van 

muziek voorzien. Een hele operatie, die doet denken aan het bedrijven van archeologie in je 

eigen familiegeschiedenis. 

Met de computer is de montage nu een fluitje van een cent. Eénmaal op DVD en op harde 

schijf grijp je er nog eens naar. Het commentaar met de herinneringen aan vroeger maakt de 

film extra waardevol, de ondersteunende muziek een stuk leuker. Goud! 

 

De Haaksbergse Video Club bestaat dit jaar twaalf-en-half jaar.  

Ter gelegenheid daarvan organiseert HAVIC op 16 oktober a.s. een open dag in de 

authentieke omgeving van de werkplaats van de Museum Buurt Spoorweg. Daar zullen 

diverse workshops worden gegeven over montage en montageprogramma’s, over het maken 

van leuke vakantie- en familiefilms, over het overzetten van smalfilm op DVD en zal er een 

filmcaroussel zijn met de aardigste Havic-filmproducties. 

  

Bezoek eens onze website: http://www.havic.nl.nu/  

Meer weten en geïnteresseerd in videofilmen? Kom dan naar de Museum Buurt Spoorweg op 

16 oktober! 

 

Herman van Bruggen 


