
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

FILMPROJECTOREN 
Op zondag 26 september 2004 organiseert de afdeling Oost-Brabant van “De Verzamelaar” een ruilbeurs voor 
allerlei verzamelingen in dorpshuis “De Brink” in Eerde. Deze keer laat de heer Jan van Dijk uit Volkel zijn ver-
zameling op het gebied van oude films en filmprojectoren zien.  
 

 

Ongeveer 15 jaar geleden vertelde 
een vriend van Jan dat hij met een 
probleem zat. Zijn hobby was om 
8 mm films over te zetten op video, 
maar hij had maar 1 filmprojector. 
Als de filmprojector kapot zou gaan 
zou het wel eens heel moeilijk en 
kostbaar kunnen worden om onder-
delen te vervangen. Jan beloofde 
zijn vriend dat hij op rommelmarkten 
uit zou kijken naar filmprojectoren 
en zo begon zijn verzameling. Nu 
15 jaar later omvat zijn collectie 
217 verschillende types 8mm film-
projectoren en een groot aantal ca-
mera’s, filmknippers, diaprojectoren, 
filmpjes en 16 mm filmprojectoren 
(van bioscopen).  

Toen zijn vriend zijn hobby niet lan-
ger uit kon voeren door reuma heeft 
Jan die hobby overgenomen. Tegen 
een vergoeding zet hij oude films 
over op video. Daar komt nog heel 
wat bij kijken. Met 1 uur film over 
zetten is Jan ongeveer 5 uur bezig. 
De film wordt eerst vakkundig 
schoongemaakt en gerepareerd. 
Soms breekt de film toch tijdens het 
overnemen, dan begint hij helemaal 
opnieuw. Bij films zonder geluid zet 
hij er toepasselijke muziek achter.  
Zijn oudste filmprojector is volgens 
het plaatje uit 1932. Een onderdeel 
van zijn verzameling waar Jan bij-
zonder trots op is, is een speelfilm 
uit 1960 van Bert Haanstra “De Zaak 
Manneke Pis” op 16 mm film. Zijn 

zonen zijn helaas niet geïnteres-
seerd in verzamelen, daarom gaat 
zijn verzameling te zijner tijd naar 
een museum. Daarvoor zijn al af-
spraken gemaakt. 
Hoewel hij nog enkele ongebruikte 
films heeft liggen filmt hij toch niet 
meer met de oude camera’s. Het 
ontwikkelen van de films (als het 
nog mogelijk is) kost ongeveer 
60 euro per 3 minuten film. Als er nu 
een speciale activiteit is in Volkel 
staat Jan met een moderne video-
camera te filmen. Dat scheelt ook 
het werk van het overzetten van de 
film.  
 
door Hannie van Duynhoven,  
secr. van de afd. Oost-Brabant 


