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In de regel betekent de komst van het winterseizoen dat de hobby, die 

zich bij velen voor wat de productie betreft in de wintermaanden afspeelt, 

een boost ondervindt. Het betekent ook dat de AV-Festivals weer in 

aantocht zijn. Eén festival heeft al plaatsgevonden en in deze aflevering 

vindt u, naast de aankondiging van de komende festivals, een uitgebreid 

verslag van het AV-Festival Europoort. 

 

Het vorige nummer ging voor een groot deel over geluid. Geluid neemt in 

een audiovisual een uiterst belangrijke plaats in. Vandaar dat we ook in 

dit nummer nog wat aandacht aan geluid besteden. Mede ook omdat de 

vereniging 60 jaar geleden begonnen is onder de naam Nederlandse 

Vereniging van Geluidsjagers. 

 

Lang geleden is een artikel aangekondigd over de auteursrechtelijke 

aspecten van het gebruik van geluid bij audiovisuals. Er wordt daarbij in 

feite gebruik gemaakt van het auteurswerk van anderen. Daar zitten voor 

ons gelukkig niet zo veel consequenties aan, maar het is handig om te 

weten hoe het écht in elkaar zit. 

 

Karin Bijsterveld heeft een interessant artikel geschreven, waarin de rol 

van de NVG ook duidelijk aan bod komt. Het is een lang artikel. Om die 

reden wordt het in de komende afleveringen, als een feuilleton in delen 

geplaatst. In deze aflevering deel is deel 1 geplaatst. 

 

Natuurlijk zijn er weer regio-verslagen opgenomen. Het is altijd 

interessant om te zien wat zich in de andere regio ’s afspeelt en hoe het 

er daar aan toe gaat. In dit nummer zien we de verslagen van Drenthe en 

Arnhem. Deze regio ’s zijn trouwe indieners van dit soort verslagen. 

Zouden de andere regio ’s niets te melden hebben? 

 

Arthur Palache, hoofdredacteur 

nvbgnieuws@nvbg.nl  
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15 september 1956 

15 september 2016 

60 jaar 
 

Vereniging van Geluidsjagers 
 

Nederlandse Vereniging voor Geluid- en 
Beeldregistratie 

 
Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid 

 

 

 

Deze maand richten we ons op de leden die zich hebben ingezet voor de 

vereniging door zitting te nemen in het bestuur en leden die benoemd zijn 

tot erelid van de vereniging. 

Mark van der Kloet is in de archieven gedoken en heeft aan de hand 

verslagen van de ledenvergaderingen kunnen achterhalen wie er in de 

afgelopen 60 jaar bestuurslid zijn geweest. 

 

Omdat niet alle verslagen van jaarvergaderingen in het archief terecht 

zijn gekomen, ontbreekt wellicht nog een enkele naam. Ook kwam het 

voor dat er een bestuurslid afscheid nam, terwijl van aantreden van dat 

bestuurslid geen melding was gemaakt omdat het verslag van die 

ledenvergadering ontbrak. 

 

Op de volgende bladzijde een chronologische opsomming de 44 

personen die Mark uit de verslagen heeft opgediept. Functies laten we 

achterwege. Sommigen hebben zowat alle functies binnen het bestuur 

vervuld. 
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Jan Mees 1956 

Ward van Heese 1956 

J. Homborg 1956 

Simon Swinkels 1956 

Joop Goossen 1956 

Ru van Wezel 1956 

Peter Willems 1958 

Willem de Zwijger 1960 

Dick de Keyser 1960 

G.W. van Driel 1960 

Harold Gompertz 1960 

S. Lebeau 1960 

Evan Durlacher 1960 

W.F.K. van den Eijnde 1962 

L. Dijns 1963 

W. Honders 1965 

Jan van Herksen 1967 

Mark van der Kloet 1967 

André Hartensveld 2006 

Nico Warnaar 2006 

Andrew Plevier 2007 

Robert Bleekrode 2011 

Henk Dijkstra 2012 

Piet Huijgens 2012 

Gerrit van Harreveld 2015 

Ed Diersmann 2015 

Hans Evers 1967 

Sylvia Nollet 1967 

J.G. Bakker 1968 

C. van der Stad 1969 

Rens Bakker 1973 

Freek H. Visser 1976 

Frans Vasterman 1976 

Piet Rooyakkers 1978 

Joop Diepmaat 1980 

Koos de Bree 1986 

Willem Diepmaat 1987 

Jan Hageman 1988 

Ton Berkhout 1990 

Jan Bras 1993 

Sander v Hulsenbeek 1995 

Peter van Turennout 1997 

Piet Luitwieler 2000 

Bas Welman  2002 

Ereleden 
In de loop der jaren is een 

aantal leden, vanwege hun 

verdiensten voor de vereniging 

benoemd tot erelid. De NVBG 

kent op dit moment de volgende 

ereleden (in alfabetische 

volgorde): 

Koos de Bree 

Jan Hageman 

Sander van Hulsenbeek 

Mark van der Kloet 

Jan Mees 

Ruud Moorman 

Andrew Plevier 

Nico Warnaar 
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AV-Festival Europoort 

voor de derde keer succesvol 

Alles op tijd 

Het lijkt er op dat de organisatie van het AV-Festival van het Westen de 

opzet nauwkeurig onder controle heeft. De zaal opent, precies zoals 

aangekondigd, om 10:45 uur. Het publiek, zo ’n honderd belangstellenden, 

stroomt naar binnen en zoekt een plaats. De zaal, die normaal gesproken 

wordt gerund door een dansschool, is rijkelijk versierd met zaken die voor 

een dansschool heel normaal zijn, maar voor een AV-Festival toch ietwat 

frivool overkomen. Toch is het een prima locatie, waar door de hoge 

positie van het projectiescherm, de meeste bezoekers een vrij uitzicht op 

het scherm hebben. 

 

Opening door Robert Bleekrode  

Robert Bleekrode neemt, ook weer precies op de aangekondigde  tijd, 

namelijk om 11:00 uur, het woord. Hij memoreert dat dit festival nu voor 

de derde keer wordt georganiseerd door een intensief samenwerkings -

verband tussen Pixana en AV-Groep Westland. Het is het eerste festival 

dat in dit winterseizoen wordt gehouden. Het zal gevolgd worden door de 

AV-Dag van het Noorden, op 22 oktober en de DiaDigiDag op 

11 december. Dan volgen in 2017 de Studiedag in Rijen op 28  januari en 

het Voorjaarsfestival op 11 maart. Tot slot wordt de reeks afgesloten met 

het Nationale AV-Festival van de NVBG op 8 april. 

 

Robert zegt in zijn openingswoord verder dat er een flink aantal 

aanmeldingen voor deze dag is. En met inzendingen vanuit Nederland en 

België mag het festival ook het predicaat ‘internationaal’ hebben. Van de 

42 externe inzendingen kunnen er op deze dag 33 getoond worden. Dat 

betekent dat er negen inzendingen niet voor vertoning zijn geselecteerd. 

“Dat is jammer, maar het nodigt wel uit tot goed kijken naar wat er wèl 

gepresenteerd wordt”, zo zegt Robert. En hopelijk maakt dat bij de kijkers 

gevoelens los van ‘Dat kan ik ook’ of ‘dat zou ik heel anders doen ’. Alleen 

al daarom zal dit een leerzame dag worden.  

 

Drie blokken 

Er zijn drie projectieblokken, twee van twaalf en één van negen series. Ze 

worden afgewisseld met een lange en een korte pauze.  In de 

presentaties is, voorzover ik kan nagaan, geen vastgestelde prioriteit. Ik 

bedoel daarmee dat niet begonnen wordt met de presentaties die tijdens 

de selectie de minste punten hebben vergaard. Over de volgorde is door 

de organisatie wel heel zorgvuldig nagedacht. Dat maakt het festival tot 

een buitengewoon afwisselend geheel. 

 

Geen vakjury 

Er wordt nog even nadrukkelijk aangegeven dat er voor dit festival maar 

weinig regels zijn. Er zijn geen categoriën. In tegendeel, het onderwerp 

van de inzendingen is geheel vrij. Dat juist maakt dat dit een verrassende 

dag wordt. De enige regel is dat de lengte van de series maximaal acht 

minuten mag bedragen. Bovendien staat in het reglement: “AV-producties 

die niet eerder vertoond zijn tijdens Nederlandse festivals of landelijke 

wedstrijden genieten de voorkeur.” 
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Dit soort producties komt evenwel toch op het programma voor.  

Er zijn wel prijzen beschikbaar, maar die worden niet door een vakjury, 

maar door het publiek zelf toegekend. Alle bezoekers hebben, naast een 

voorteffelijk uitziend programmaboekje en een consumptiebon, een 

stemkaart gekregen waarop, na de laatste serie, de meest indruk -

wekkende productie kan worden aangegeven. 

“Vakjury’s hebben toch vaak een afwijkende mening”, zo zegt Robert 

Bleekrode.” Op deze manier voorkomen we discussies. “We laten het 

publiek zelf stemmen”. 

 

Alle presentaties worden aangekondigd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle presentaties worden ingeleid door de twee sprekers van de dag, 

Marcel Batist van AV-Groep Westland en Ton de Bruijn van Pixana. 

Marcel dankt Robert Bleekrode voor zijn inleidende openingswoord en 

benadrukt nog eens dat het publiek de winnaars van de prijzen bepaalt. 

Er zijn drie prijzen beschikbaar en deze zullen aan het eind van de dag 

worden uitgereikt. 

 

Elke aankondiging gaat vergezeld van een beeld op het grote witte doek. 

Daarvoor wordt een foto uit de serie gebruikt, met daarin ook een portret 

van de maker. Het tekent de zorgvuldigheid (en het vele werk) dat tijdens 

de voorbereidingen door de organisatie is verricht.  

Organisatie verbeterd  

Zowel Marcel als Ton dragen een kleine, bijna onopvallende microfoon, 

die draadloos verbonden is met de regie. Daardoor is hun stemgeluid 

goed verstaanbaar, onafhankelijk van de plek waar zij staan, een hele 

vooruitgang. Verder is door de organisatie de hulp ingeroepen van Frans 

Warmerdam, de man die ook bij het Nationaal AV-Festival het geluid 

verzorgt. Vorig jaar liet de geluidskwaliteit te wensen over, daar was nu 

niets op aan te merken, het was met de inzet van Frans, dik in orde.  

 

Alles loopt gesmeerd 

De gehele dag loopt verder zoals de organisatie zich dat voorgesteld had. 

Geen problemen dus noch met geluid, noch met de projecties. En dat is 

verwonderlijk als je bijvoorbeeld gezien zou hebben hoeveel apparatuur 

er naar binnen gesjouwd is. Zeker dertig koffers, met snoeren, een 

mengpaneel, versterkers, luidsprekers en de beamer zijn naar binnen 

gesjouwd. En alles heeft die dag feilloos en zonder enige storing gewerkt. 

Petje af voor de techniek dus. 
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Voor de projecties van start gaan is er nog een trailer, waarin de  

sponsors nadrukkelijk worden bedankt voor hun inbreng. Zonder sponsors 

zou het niet mogelijk geweest zijn om dit festival op deze manier te 

organiseren. 

 

Geen plenaire seriebespreking  

Het is niet doenlijk om alle presentaties hier te bespreken. Voor een 

beknopte bespreking verwijs ik naar het programmaboekje, waar naast de 

titel van de te projecteren series (deze keer mèt de speelduur) een foto 

uit die serie te zien is, samen met een korte beschijving die door de 

maker zelf is opgesteld. 

Omdat er geen vakjury was, neem ik de vrijheid om mijn eigen visie op 

enkele series weer te geven. Ik neem daarvoor vanuit elk projectieblok de 

serie die bij mij de meeste indruk heeft achtergelaten. 

 

En dan starten de presentaties, zonder hinderlijk gedoe van cursors die 

over het witte doek dansen en zonder haperingen. Technisch is daar veel 

aandacht aan besteed en het loopt allemaal voortreffelijk.  

 

 

Blok 1 

In blok 1 was de beste serie voor mij onbetwist de serie van Robert 

Bleekrode. Een lange serie, de volle acht minuten, maar wat een 

prachtige beelden en wat een fraai gekozen muziek. Het was opvallend 

dat er een perfecte synchronisatie was tussen de beelden en het geluid. 

Bovendien was de serie zelf heel afwisselend. We zagen beelden van de 

stad, maar ook uit de natuur. Indrukwekkend. 

 

Jubileum Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid  

Vlak voor de lunch vroeg Leo Koppens nog even het woord. Hij vroeg 

aandacht voor het jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en 

Geluid. Alle regio ’s krijgen tijdens de viering van het 60-jarig jubileum op 

8 april 2016, de gelegenheid zich te presenteren. Zijn oproep was om 

daar als regio vooral aan mee te doen met een PowerPoint presentatie of 

een serie. Het is dè gelegenheid voor de regio ’s om te laten zien waar ze 

mee bezig zijn en anderen daarvan op de hoogte te stellen.  

 

In de pauze sprak ik toevallig met een paar bezoekers die geen enkele 

binding hadden met een fotoclub. Het waren Rozenburgers, die via de 

plaatselijke media van deze dag gehoord hadden en eens kwamen kijken. 

Ze waren onder de indruk van het vertoonde en zijn de hele dag 

gebleven. 

 

Na de lunch 

In blok 2 zijn wat mij betreft twee series het vermelden waard. Als eerste 

de serie van Bie Lievens, ‘Het leven in de Camargue ’. De serie kenmerkte 

zich door prachtige beelden en een fraaie voice-over van Willy Coppens. 

De tweede serie, die minstens net zo goed was, is ‘Sagrada Familia ’ van 

Piet Huijgens. Ook hier hele mooie fotografie, op heel creatieve wijze 

toegepast. 

 

In blok 3 tenslotte, is me de serie van Guido Flobert, ‘Pornocratès’ in 

positieve zin opgevallen. Aangekondigd als ‘boven de 18’ en ‘pikant’ was 

de nieuwsgierigeheid behoorlijk gewekt, maar het bleek een ‘echte 

De Techniek. Links: Frans Warmerdam, rechts: Ed Diersmann  
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  Flobert-productie’. Dat wil zeggen ingetogen beelden met een zeer fraaie 

gesproken tekst op de achtergrond. Guido mag zich gezegend voelen met 

zijn stemgeluid en taalgebruik. 

 

Het is tijd voor de publieksstemming. Marcel verzoekt iedereen een 

stembiljet in te vullen en vraagt twee vrijwilligers om de stemmen te 

tellen. In de teltijd wordt een tweetal series vertoond. Als eerste is daar 

‘Van Kiel tot Oslo ’ van Marcel Batist. Het zijn beelden, op knappe wijze 

gecombineerd met geraffineerde geluiden, gemaakt op een veerboot.  

De tweede serie is van André Hartensveld, getiteld ‘Rotterdam 

Wereldstad’. Ook dat was een zeer onderhoudende serie die de moeite 

van het aankijken meer dan waard was. 

 

Inmiddels zijn de stemmen van het pibliek geteld. 

 

De derde prijs wordt toegekend aan Marco Ising voor zijn zeer 

interessante documentaire uit Nepal. De serie had op het Nationaal 

Festival in april van dit jaar al een eerste prijs behaald.  

 

De tweede prijs is voor B ie Lievens, met haar schit terende ser ie u i t  

de Camargue. De serie tracteerde op schitterende beelden van een 

fantastisch landschap. 

 

De eerste prijs ten s lot te, is voor Hans Vermaas. Hij  maakte de ser ie 

‘Inspiratie’. De schilder Jeroen Bosch gaf hem de inspiratie om deze serie 

te maken. Bij mij zelf gooide deze serie ook hoge ogen. Technisch heel 

knap in elkaar gezet, maar de muziek was mijn smaak niet en de tekst 

vond ik niet zo goed verstaanbaar. Voor mij dus geen eerste vermelding, 

maar het publiek in de zaal dacht daar anders over. Marcel gaf aan dat er 

geen twijfel was en dat deze serie qua punten ruim door de meerderheid 

was verkozen. Proficiat voor de winnaar dus. 

 

Alle deelnemers ontvingen na afloop niet alleen een certificaat, maar ook 

een zeer gewaardeerde gele roos. 

 

Aan het eind werd André Hartensveld nog even naar voren gehaald. Hij 

heeft, na jaren van inzet, besloten om te stoppen met de organisatie. 

Marcel dankte hem voor al zijn inspanningen. Hij mocht een fraai boeket 

bloemen en een mooie fles wijn mee naar huis nemen.  

 

Arthur Palache 

Winnaar eerste prijs: Hans Vermaas 
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 Ontdekking 1 

Lekker makkelijk. Ik hoef niets aan het geluid te doen.  

 Ontdekking 2 

Ontdekking 1 klopt niet.  

 Ontdekking 3 

Ik ga meteen aan de gang met het beeld. Dat werkt niet. Ik moet eerst 

dat lied maar eens een  keer of twintig beluisteren.  

 Ontdekking 4 

Een lied heeft meerdere hoofdstukken (coupletten). Misschien kan ik 

eerst de beelden voor één couplet maken.  

 Ontdekking 5 

Verschillende probeersels mislukken, omdat de beelden niet goed 

passen of de beeldcompositie nog niet het niveau heeft van het lied. 

Ook andere aspecten zoals bijvoorbeeld kleur en emotionele lading 

moeten overeenkomen.  

 Ontdekking 6 

Als één couplet goed is gelukt, heb ik een schema voor de andere 

coupletten. Omdat de muziek hetzelfde blijft, moeten ze toch een 

beetje op elkaar lijken, maar door de tekst juist anders zijn.  

 Ontdekking 7 

In de ruimte tussen de coupletten moet het eerste afgerond worden en 

het tweede voorbereid.  

 Ontdekking 8 

Een lied zit qua timing geraffineerd in elkaar. Dit betekent, dat ik veel 

tijd kwijt ben aan het overvloeien. Elke keer als ik de serie weer bekijk, 

merk ik, dat het nog beter kan.  

 Ontdekking 9 

Het is duidelijk, dat het geluid het beeld aanstuurt. Daarom heet het 

natuurlijk een AV en niet een VA. 

 

Een lied als basis voor een AV 

 Ontdekking 10 

Een tekstschrijver gaat creatief met taal om. Daar zal het beeld op in 

moeten spelen.  

Voorbeeld: 

Ik zou wel eens willen weten 

waarom zijn de bergen zo hoog 

misschien om de sneeuw te vergaren 

of het dal voor de kou te bewaren 

of misschien als een veilige stut voor de 

hemelboog 

daarom zijn de bergen zo hoog   

  

 Ontdekking 11 

Het enige dat ik aan het geluid heb gedaan is het lied meer dan 90 

keer beluisteren.  
  

Als ik klaar ben stel ik mezelf de vragen: 

 Is het een AV? 

 Is er een duidelijke wisselwerking tussen beeld en geluid?  

 Houden ze elkaar in balans en versterken ze elkaar?  

 Gaat het ergens over? (Dat is overigens altijd het geval als er een tekst 

bij een serie zit).  

 Is de serie interessant voor publiek?  
  

Opmerkingen:  

Ik denk, dat bij een lied -door de AV-maker toegevoegd- omgevingsgeluid 

achterwege kan worden gelaten. Het is leerzaam om af en toe een dergelijke 

productie te maken om het interactieproces tussen beeld en geluid goed onder 

de knie te krijgen. Het is aantrekkelijk om oplossingen voor soms ingewikkelde 

problemen te vinden.  

Herman Kraij   

9 
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Zondag 11 december wordt in Nederweert-Eind de DiaDigiDag gehouden. 

Tijdens deze Dia-Digi-Dag worden de mooiste inzendingen vertoond van 

Nederlandse, Belgische en Duitse AV-makers. 

 

De uiterste inzenddatum voor dit festival is 20 november 2016.  

 

Via DEZE link kunt u informatie en een inschrijfformulier downloaden  

 

Let vooral op de aanvangstijd, dit festival begint na de lunch.  

 

  

Zaal open: 10:15, aanvang: 10:30 uur, einde: ca. 16:45 uur. De toegang 

is geheel gratis. 

 

Er worden op deze dag ca. 20 AV-series gepresenteerd en besproken. 

De totale som van projectie– en besprekingstijd zal het uiteindelijke 

toelaatbare aantal AV-series bepalen. 

 

Iedere deelnemer wordt medio januari geïnformeerd over het wel of niet 

geaccepteerd zijn van de inzending. 

http://www.avzonlicht.nl/?id=117
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Regio-presentaties 
op 8 april 2017 

Leo Koppens, lid van de jubileumcommissie van de Nederlandse 

Vereniging voor Beeld en Geluid, heeft tijdens het AV Festival Europoort, 

Festival van het Westen, een oproep aan alle regio ’s gedaan. 

 

Waar gaat het om? 

Op 8 april 2017 wordt het Nationaal AV-Festival gehouden. Het ochtend-

programma is geheel gewijd aan het jubileum van de Nederlandse 

Vereniging voor Beeld en Geluid, we bestaan immers 60 jaar.  

Binnen de NBVG is een twaalftal regio ’s actief: 

Bij de jubileumcommissie is het idee ontstaan om wat meer kennis te 

maken met het werk en/of de acties binnen deze regio ’s. Vandaar dat de 

regio’s verzocht worden om een presentatie te vervaardigen, waarin ze 

zich voorstellen en iets over zich zelf vertellen. Dat mag in de vorm van 

een PowerPoint-presentatie, een AV-serie of op een andere wijze. Het 

gaat erom dat de mede-regio’s eens kennis kunnen maken wat er zoal in 

den lande gedaan wordt en op welke wijze dat gebeurt. 

 

Presentaties 

Deze presentaties mogen zeker niet te lang duren, 10 à 15 minuten is 

meer dan genoeg. Op die manier blijft het overzichtelijk en hopelijk ook 

heel afwisselend. De jubileumcommissie maakt er dan een fraaie totaal-

presentatie van, die op 8 april tijdens de ochtend vertoond zal worden.  

Stuur de regiobijdrage naar leokoppens@hetnet.nl. Doe dat vóór 1-02-2017 , 

dan bent u als regio ook vertegenwoordigd. 

Regio Amstelland 

Regio Arnhem 

Regio Den Helder 

Regio Drenthe 

Regio Kennemerland 

Regio Nijmegen 

AV-Groep PixAna 

Regio Utrecht 

Regio Westland 

AV-Groep Zonlicht 

AV-Groep 1592 

Regio Maastricht 

Zaterdag 11 maart 2017 wordt in Oosterhout het  

AudiovisualVisueel Voorjaarsfestival gehouden. 

Nadere informatie volgt 

 

Zaterdag 8 april 2017 wordt in de Veluwehal in Barneveld het  

Nationaal AV festival gehouden. 

Nadere informatie volgt. 

mailto:leokoppens@hetnet.nl
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Muziekrechten, hoe zit het 

nu eigenlijk? 

Naar aanleiding van het artikel over rechtenvrije muziek van André 

Hartensveld in de eerste aflevering van de nvbg-nieuwsbrief, heeft lezer 

Gerard van Meel de volgende vraag gesteld: 

 

Ik zou graag meer informatie willen over het insturen van AV's naar het 

buitenland, in verband met de auteursrechten van de muziek die gebruikt 

wordt. Daarover kan ik nergens iets op de site terugvinden. Als ik er een 

vraag over stel krijg ik een vaag antwoord: "gewoon inzenden". Daar ik 

niet van plan ben risico te lopen op een giga-boete als ik inzend, wil ik 

hier graag een duidelijk antwoord op hebben. 

 

De redactie kan zich voorstellen dat er meer leden met dit probleem 

zitten en is er eens ingedoken, met dien verstande dat slechts citaten 

worden weergegeven die voor hobbymatige AV-makers van belang zijn. 

Voor commerciële AV-makers gelden andere regels. 

 

Auteurswet 

De Nederlandse Auteurswet zegt over auteursrechten het volgende:  

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk 

van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, 

om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld.” 

 

Toelichting 

Openbaar maken betekent voor auteurs dat zij  het al leenrecht 

hebben hun werk in het openbaar ten gehore te brengen. Als anderen het 

werk ten gehore brengen mag dat dus niet zonder de toestemming van 

de muziekauteurs. Dat geldt bijvoorbeeld als de opdrachtgever van een 

audiovisueel programma, waarin muziek is gebruikt, de productie op 

bijvoorbeeld een beurs of via een internetsite wil vertonen. Als de 

productie op niet-commerciële wijze in eigen kring wordt vertoond, dan is 

daar geen enkel bezwaar tegen. 

Behoudens de beperkingen bij de wet gesteld  wi l zeggen dat in 

bepaalde gevallen het alleenrecht niet geldt. Ook is het auteursrecht niet 

eeuwigdurend. In Nederland kennen wij een beschermingsduur van 

70 jaar na het overlijden van de (langstlevende) maker.  

 

Dit laatste betekent dat veel klassieke muziek, waarvan de auteur al meer 

dan 70 jaar geleden is overleden, zonder enig bewaar en zonder enige 

beperking gebruikt mag worden. 

 

Buma – Stemra - Sena 

Voor het gebruik van werken is dus toestemming nodig van de 

auteursrechthebbende. Om die toestemming te verlenen kan de 

auteursrechthebbende een vergoeding vragen voor de openbaarmaking 

of de vastlegging van zijn werk. Het is voor auteurs zelf bijna ondoenlijk 

om te controleren waar en wanneer zijn werk wordt gebruikt. Om die 

reden hebben muziekauteurs organisaties opgericht die dat voor hen 

doen. In Nederland zijn dat de Vereniging Buma en de Stichting Stemra, 

kortweg Buma/Stemra  en de Stena, wat staat voor ‘Stichting ter 

Exploitatie van Naburige rechten ’.  

 

Buma houdt zich bezig met 

het regelen van toestemming 

en het incasseren van tarieven 

voor het in het openbaar ten 

gehore brengen van 

muziekwerken. Daarbij moet 

gedacht worden aan concerten, evenementen, uitzendingen via radio, 

televisie en internet, achtergrondmuziek in horecabedrijven, winkels en 

bedrijfsruimten, maar ook de vertoning van een film met muziek in 

bijvoorbeeld de bioscoop of op een beurs. 

 

Stemra is een s t icht ing met de focus op het zogeheten mechan ische 

recht, ofwel vastlegging en vermenig-vuldiging van muziekwerken. Dat is 

voor ons AV-makers niet zo interessant. 
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Sena. Ook de uitvoerenden van 

muziekwerken hebben recht op een 

vergoeding. De Sena houdt zich bezig 

met deze kant van de financiën. Wat de 

Buma doet voor de auteur, doet de 

Sena voor de uitvoerenden. 
 

Uit het bovenstaande is af te leiden dat voor commerciële doeleinden 

rechten verschuldigd zijn voor het ten gehore brengen van muziek.  

Op het moment dat het geen commerciële activiteit betreft, is dus ook 

geen recht verschuldigd. 

Nu is het maar de vraag wat precies onder een commerciële activiteit 

wordt verstaan. De website van Buma/Stemra is daar niet duidelijk in, 

maar uitgangspunt is dat de activiteit geen geld mag opleveren en 

niemand ‘er aan mag verdienen ’. Als dat wel zo is, mag verondersteld 

worden dat het wel een commerciële activiteit is en dienen er dus rechten 

betaald te worden. 

 

Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid  

Gebruikers van commerciële muziek dienen de licentie-rechten in eigen 

land geregeld te hebben (bijvoorbeeld via de NVBG) en krijgen daar, 

zoals tot nu bekend, in het buitenland geen controle over. De NVBG heeft 

een licentieovereenkomst met Buma/Stemra afgeloten. Ook de Sena-

rechten zijn in deze licentie verwerkt. Het bestuur van de NVBG heeft 

onlangs over deze materie contact gehad met Buma/Stemra. Daaruit blijkt 

dat: 

 Leden van de NVBG, bij niet-commerciële activiteiten in Nederland, 

geen rechten verschuldigd zijn.  

 Bij inzendingen naar wedstrijden of festivals in het buitenland geldt dat 

de organisatie daarvan verantwoordelijk is voor het regelen van de 

licentierechten. Buma/Stemra heeft geen bevoegdheden in het 

buitenland. 

Voor het inzenden naar buitenlandse (FIAP) festivals wordt vaak wel op 

het aanmeldingsformulier gevraagd hoe het gebruik van commerciële 

muziek/geluiden geregeld is. In dat geval kan de licentiecode van de 

lidmaatschapskaart vermeld worden. Deze code kunt u vinden op uw 

bewijs van lidmaatschap van de NVBG (zie de afbeelding onderaan deze 

pagina). 

 

Conclusie van het bestuur  

Voor het binnen Nederland vertonen van uw presentaties of het ten 

gehore brengen van geluidsopnamen, zit u met een lidmaatschap van de 

NVBG ten aanzien van de licentierechten goed, zolang het  

niet-commerciële activiteiten betreft. 

 

Publicatie op internet valt buiten deze getroffen regeling. In principe is 

toestemming nodig van de rechthebbende. Buma/Stemra heeft informatie 

daarover gestuurd. Deze informatie is gepubliceerd op het voor leden 

toegankelijk deel van de website van de NVBG onder het kopje 

“Ledenservice”. 

Sites als You Tube en Vimeo regelen de licentierechten ieder op hun 

eigen wijze. 

Arthur Palache 

Met dank aan André Hartensveld voor zijn deskundig advies  

Dit artikel wordt ook opgenomen in het kenniscentrum.  
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Geluidsjagen en de klank van het dagelijks 

leven in de jaren vijftig en zestig 
 

Jagers van de moderne tijd  

‘De jager van tegenwoordig trekt niet meer naar bos of 

veld, maar eerder naar de rumoerige grote stad. Het 

knallende geweer wordt daarbij vervangen door de 

geluidloze bandrecorder. “Geluidsjagers” noemen deze 

jagers van de moderne tijd zich. In plaats van op 

herten, vossen en konijnen, jagen zij op klanken en 

geluiden. Daarbij staat een ding vast, de geluidsjacht is 

beslist niet minder opwindend dan het jagen in het 

groene veld’.  

 

Zo prees geluidsbanden-producent basf in 1964 de hobby van het 

geluidsjagen aan: als vredelievend en toch spannend. Op dat moment 

zochten de ‘jagers van de moderne tijd ’ elkaar in Nederland al acht jaar in 

groter verband op. In 1956 was de Nederlandse Vereniging van 

Geluidsjagers (NVG) opgericht, een niet-commerciële organisatie die zich 

ten doel stelde ‘een grotere bekendheid te geven aan de prachtige 

Wat doe ik met mijn 

bandrecorder? 

Karin Bijsterveld (1961) studeerde geschiedenis 

in Groningen en is hoogleraar Wetenschap, 

Technologie & Moderne Cultuur aan de 

Universiteit Maastricht. Ze publiceerde vele 

artikelen over geluid en audiotechnologieën. 

 

Ook het onderstaand artikel, getiteld: “Wat doe 

ik met mijn bandrecorder” is van haar hand. 

Vanwege de lengte zal het in zes delen 

gepubliceerd worden. Hier het eerste deel. 

eigenschappen ’ die de ‘moderne bandopname-apparatuur’ bood. De 

Nederlandse kring van geluidsjagers was niet uniek. Elders waren onder 

meer de Chasseurs de Son Belges, het Deutsche Tonjäger-Verband, de 

Dansk Magnettone Klub en de Federation of British Tape Recording 

Clubs actief. Maar ook Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Zweden, 

Noorwegen, Canada, Australië, Zuid-Afrika en Japan kenden dergelijke 

verenigingen. In de Verenigde Staten bestond bovendien de World Tape 

Pals, een club die midden jaren zestig wereldwijd zo ’n vijfentwintig-

duizend geluidsbandcorrespondenten als leden had. Mensen die via 

geluidsbanden internationaal contact met elkaar onderhielden. Een groot 

deel van de genoemde organisaties werkte samen in de Fédération 

Internationale des Chasseurs de Sons (fics, 1956) en organiseerde sinds 

1952 een jaarlijkse internationale wedstrijd voor geluidsjagers, die later 

het Concours International du Meilleur Enregistrement Sonore (CIMES) 

ging heten. 

 

Veel van deze clubs bestaan tot op de dag van vandaag. Maar hun 

ledental neemt sinds het eind van de jaren zestig gestaag af en de 

meeste verenigingen hebben hun aandacht geleidelijk naar 

klankdiabeelden en video verlegd. Het jagen op geluid is daaraan 

ondergeschikt geworden. Waarom bleef deze hobby maar zo kort 

populair? Gebeurde dat, zoals een geluidsjager veronderstelde, omdat de 

bandrecorder vervangen werd door de compact cassetterecorder, een 

medium dat met zijn niet-monteerbare banden letterlijk en figuurlijk 

minder open stond voor de gebruiker dan de bandrecorder? Hadden 

mensen er een hekel aan hun eigen 

stemmen te horen en ontdekten ze 

dat ‘het opnemen van geluid meer 

creativiteit van ze vroeg dan ze 

bereid waren erin te investeren? ’, 

een verklaring die David Morton voor 

de Verenigde Staten gaf. Paste de 

cassetterecorder, aldus Mortons 

aanvullende redenering, beter dan 

de bandrecorder bij de op mobiliteit 
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gerichte cultuur en op muziek georiënteerde jeugd van de jaren zestig? 

Welke mogelijkheden zagen de industrie en andere propagandisten van 

de bandrecorder eigenlijk voor de recorder-amateur? Welke klanken 

joegen de geluidsjagers daadwerkelijk na? En waarom konden diezelfde 

geluiden aan het begin van de jaren zeventig – blijkbaar – steeds minder 

mensen dusdanig boeien dat ze er jacht op wilden maken? Deze vragen 

zullen worden beantwoord aan de hand van enkele interviews met 

geluidsjagers en de studie van archieven, websites en tijdschriften van 

verenigingen voor geluidsjagers. Daarnaast is gebruik gemaakt van 

publicaties van Basf, van reclamemateriaal en interne studies van Philips, 

alsook van de vele bandrecorder-handboeken die in de jaren vijftig en 

zestig in heel het Westen opdoken. In dit artikel zal bijzondere aandacht 

uitgaan naar de activiteiten van de Nederlandse Vereniging van 

Geluidsjagers, binnen Europa een relatief grote geluidsjagersvereniging   

Niettemin zal de microfoon ook openstaan voor andere westerse landen.  

 

Voor klinkend plezier in vrije uren! 

Bij het bronnenmateriaal voor dit artikel staan geen geluidsbanden 

vermeld. Dat lijkt vreemd, zeker voor wie weet dat de geluidsjagers 

Phonorama uitbrachten, een rondzendband met geluidsbijdragen van 

leden. De meeste banden uit de jaren vijftig en de eerste helft van de 

jaren zestig bestaan echter niet meer. Het materiaal was dusdanig 

kostbaar dat het veelal werd hergebruikt tot slijtage intrad. Wat wel 

bewaard werd, overleefde de opruimwoede van nabestaanden vaak niet. 

Onlangs zijn na het overlijden van een NVG-lid alsnog oude banden 

opgedoken. Die waren ten tijde van dit onderzoek echter nog niet 

beschikbaar. 

 

Niet alleen de banden waren in de 

jaren vijftig relatief kostbaar – dat 

gold zeker voor de bandrecorder 

zelf. Vóór die tijd werden 

bandrecorders vrijwel uitsluitend 

voor de professionele en semi-

professionele markt gemaakt. 

Philips introduceerde zijn eerste 

bandrecorder voor huiselijk gebruik 

– de EL 3530 – in 1953, een twee-

sporen-recorder die op het lichtnet 

werkte en destijds 740 gulden 

kostte. Een jaar later volgde een 

draagbare batterij-recorder en 

vanaf 1960 kwamen de vier-sporen

-recorders op de markt. De 

stereobandrecorder-primeur van 

Philips verscheen in 1958; de 

eerste Philips-radiocassette recorder in 1966. In 1960 was de 

bandrecorder in Nederland, aldus een interne Philips-studie, tot 6,4% van 

de huishoudens doorgedrongen. Vijf jaar later was dat cijfer voor de 

bandrecorder en de compact cassetterecorder – geïntroduceerd in 1963 – 

samen 12,3%, en voor 1971 werd 19,3 % verwacht. Al lijkt het percentage 

van 6,4% voor 1960 verre van indrukwekkend, toch kende Nederland 

vergeleken met de andere geïndustrialiseerde landen een hoge 

penetratiegraad van de bandrecorder. Alleen in Noorwegen lag het cijfer 

hoger (9,4%). In 1965, twee jaar na de geboorte van de cassetterecorder, 

lag dat al heel anders. Op dat moment hadden Zweden (15,7%), West-

Duitsland (13,8%), Denemarken (12,9%), het Verenigd Koninkrijk (12,8%) 

en Zwitserland (12,5%) de hoogste percentages huishoudens met een 

band- of cassetterecorder. Voor vrijwel alle landen werd verwacht dat het 

hoogtepunt in absolute verkoopaantallen van bandrecorders in 1966-1967 

zou worden bereikt. Hoewel Frankrijk en Zwitserland een actieve 

geluidsjagerscultuur kenden, was de penetratiegraad van de 
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bandrecorder in deze landen in 1960 opmerkelijk laag, respectievelijk 0,9 

en 2,5 %, en die van band- en cassetterecorder samen was in 1965 niet 

veel beter: 4,1 en 12,5%. 

 

In een eerder gepubliceerd Philips-rapport was het percentage 

huishoudens dat een bandrecorder bezat vergeleken met het percentage 

dat een grammofoon in huis had (40%), en werd spijtig geconstateerd dat 

de bandrecorder dit niet zou gaan halen. Toch werd de bandrecorder niet 

in de eerste plaats als een muziekreproducerend apparaat in de markt 

gezet, integendeel. In advertenties, reclame-brochures en 

bandrecorderboeken – die ten dele door de band- en bandrecorder-

industrie waren uitgegeven – werd de bandrecorder als een apparaat met 

onnoemlijk veel functies gepresenteerd, waarvan de weergave van 

muziek aanvankelijk niet de belangrijkste was.  

 

Bovenaan de lijstjes met mogelijkheden stond doorgaans het 

familiegeluidsalbum. In een dergelijk ‘sprekend familie-album’ konden 

dierbare momenten als ‘het voordrachtje van kleine Jan ’ worden 

vastgelegd om ‘mee te nemen naar familie, vrienden of kennissen die 

elders wonen’. Maar ook voor de eigen herinnering was de bandrecorder 

belangrijk. Ieder gezin had een album met foto ’s van belangrijke en 

plezierige gebeurtenissen. Voortaan was er echter méér, zo meende 

Philips, om deze memorabele momenten te doen herleven: ‘a faithful 

reproduction of all that was said and done, played and sung. De 

bandrecorder werd dan ook als het ‘geheugen’ van het gezin 

geïntroduceerd.   

 

‘Hoewel u misschien op dit moment bijna 

overspannen raakt van de constant huilende en 

krijsende baby, wil ik toch niet nalaten u te 

adviseren, dit geluid op band vast te leggen ’, zo 

schreef de auteur van Het Bandrecorderboek. 

 

Ook het geluid van een snurkende opa of van een vader die almaar de 

poten van de tafel afzaagde, kwam voor opname in aanmerking, aldus 

een ander handboek. In een Philips advertentie uit 1962 werd het belang 

van het bewaren van klinkende herinneringen nog wat aangescherpt:  

 

‘Wees zuinig op haar liedjes-voor-de-schoorsteen… Wat een schat van 

herinneringen gaat er verloren bij het ouder worden van de kinderen. 

Jammer is dat eigenlijk. Zo ’n hummel, die met een trillend stemmetje 

haar liedje voor de vrijgevige Spaanse grijsaard zingt… Je moest dat 

allemaal kunnen bewaren. Voor altijd. ’ 

Wordt vervolgd... 
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Op zaterdag 8 april 2017 wordt in 

Barneveld het Nationaal AV-Festival 

van de Nederlandse Vereniging 

voor Beeld en Geluid gehouden. 

Nadere informatie over hoe en 

wanneer inzenden mogelijk is, volgt. 

 

De jubileumcommissie is niet erg 

scheutig met informatie. Wat we nu 

weten is dat er tijdens het 

ochtendprogramma een 

‘regiopresentatie ’ gehouden zal 

worden. De twaalf regio ’s van de 

NVBG krijgen de gelegenheid zich 

te presenteren op een wijze die ze 

zelf verkiezen. Op die manier krijgt 

iedereen inzicht in wat er in andere 

regio’s gaande is. Daarover is 

elders in dat blad ook al iets te 

lezen. Uiteraard hangt het van de 

medewerking van de regio ’s zelf af wat de invulling zal worden. 

 

Verder zal dhr. Jan Roeleveld een toespraak (ongetwijfeld met 

lichtbeelden) houden, maar bijzonderheden daarover worden vooralsnog 

niet losgelaten.  

 

Het middag-programma zal, zoals dat in Barneveld gebruikelijk is, gevuld 

zijn met de presentatie van de geselecteerde inzendingen, het bekend 

maken van de prijswinnaars en het vaststellen van de publieksprijs.  

Dat is in ieder geval een ‘spijkerhard’ programmapunt. 

Een tipje van de sluier... 

Vanuit de regio Arnhem 
Het was duidelijk dat de mooie nazomer ook de vakantie van een aantal 

leden had verlengd, maar Anneke Zonneveld kon toch op haar eigen 

wijze op 11 oktober een behoorlijk gevulde zaal welkom heten. En, haar 

kennende, bleef een oproep om programma-suggesties niet achterwege. 

 

Ger Vos opende 

het huidige 

avondprogramma 

met zijn visie op 

een schapen-

markt in 

Engeland. 

( 17500 schapen 

worden in 2 

marktdagen 

verhandeld ). Het 

verhaal werd 

goed in beeld 

gebracht. Je zat er middenin en beleefde de sfeer van oude tradities en 

moderne methodes. Originele muziek en vooral eigen opgenomen live-

geluid. Kopers en verkopers, 

ongeposeerd gefotografeerd. Koppen 

om van te smullen. Voorbeeld van een 

goed doordacht en weloverwogen 

scenario. 

 

Onze Duitse gast uit Kleef—Frank 

Pauls—voorzitter van de AV-Dialog 

( zustervereniging van de NVBG ) 
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bracht een hommage aan de herfst. En hoe !!  Zeer poëtisch in fotografie 

en tekst met een deskundig gebruik van de programmeringsoftware. Een 

indrukwekkende serie die met kop en schouders boven het maaiveld 

uitstak. 

Hij bracht nog een tweede serie 

mee over de bijna 900 jarige Abdij 

ruines op de grens tussen 

Engeland en Schotland. Muziek 

zeer nadrukkelijk aanwezig maar in 

dit geval functioneel. Naar 

aanleiding van vragen leverde zijn 

toelichting met voorbeelden zeer 

leerrijke momenten op. 

Frans Warmerdam nam ons mee 

naar Bali en liet zien hoe de 

rijstbouw daar verliep. Hij had er 

als het ware een documentaire van 

gemaakt die het bewerkelijke 

proces voor ons leken begrijpelijk 

maakte.  

 

 

 

Maar vooral door 

een originele 

verteller ( een 

Balinees die het 

Hollands nog niet 

was verleerd) te 

gebruiken, 

verhoogde Frans 

de charme van zijn 

productie. 

De zeer productieve Piet Luitwieler 

fotografeerde negen beelden van 

een herinneringsmonument van 

een staalfabriek in Dortmund. Maar 

hij maakte er een serie van vier 

minuten van en verbaasde zijn 

ademloos toekijkende collega ’s. 

Meerdere malen kwam hetzelfde 

beeld voorbij maar volkomen 

anders: zwart-wit, kleur, abstract 

door inschakeling van 

verwerkingsmogelijkheden. 

 

Omdat hij, op verzoek, zijn 

werkwijze toelichtte (door de vragen 

had hij geen hemd meer aan het lijf) 

bleef zijn tweede serie voor een 

volgende avond in de shuttle zitten. 

 
Geen wonder dat Anneke met een glimlach van oor tot oor de 

deelnemerscertificaten kon uitreiken en de leden, met een hoofd vol 

nieuwe kennis, een ‘wel thuis’ wenste. 
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Na de pauze laat ik de serie zien over de Rijp (zwart -wit). 

Ik heb een oude serie over een zaterdag in 2007 veranderd en er een 

serie van gemaakt in zwart-wit, maar omdat ik dat niet spannend genoeg 

vond, heb ik de foto ’s in kleur er boven gezet en dit beeldspoor 

transparant gemaakt om zo iets kleur er doorheen te krijgen. Dit alles heb 

ik gemaakt in Wings Platinum. Het commentaar was de vraag, waarom ik 

het niet in photoshop gemaakt heb. Ik heb gekozen om het op deze 

manier te doen, en zo bleek, dat er vele manieren zijn om dit te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan een serie over dragracen en driften. Hierop was het commentaar dat 

alles te statisch was. 

 

Omdat het al laat was,  werd er niet verder over gesproken.  

 

De voorzitter  wenst iedereen wel thuis. 

Rolf de Ruiter 

Vanuit de regio Drenthe 
Verslag van de vergadering van 27-09-2016 

De voorzitter, Max Joore opent de vergadering. Iedereen wordt welkom 

geheten, zeven mensen zijn met kennisgeving afwezig. 

 

Naar aanleiding van een voorstel wordt besloten, dat de vergaderingen 

anders gaan. 

 

Henk krijgt het woord over de AV-dag. 

 

Eerst wordt de inswinger gedraaid. Maar er was zoveel commentaar, dat 

de inswinger over gemaakt wordt. 

 

Dan de pauze. 

 

Verder wordt na de pauze wordt een serie gedraaid, er wordt door aan te 

wijzen mensen commentaar opgegeven. Dan wordt de serie weer 

bekeken, en er wordt weer commentaar opgegeven, terwijl de serie wordt 

stopgezet. Na de pauze wordt een serie gedraaid en laat de maker zien 

met behulp van zijn programma hoe hij de serie heeft gemaakt en waarom 

op deze manier. Dit wordt dan uitgelegd. 

 

Verder wordt er nog gesproken over het 

voorzitterschap. 

 

Dan mag ik de eerste avond aftrappen volgens 

de nieuwe methode. 

 

De eerste serie is de serie over Kaatje in 

Blokzijl. Deze serie heeft ook op de SGG-dag 

gedraaid, en ik laat zien wat ik eraan 

veranderd heb. 
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Eindeloos 

Vroeger, toen ik klein was, mocht ik soms een toverlantaarnvoorstelling 

bijwonen. Een oom kwam met een koffer apparatuur, er werd een laken 

tussen de schuifdeuren gespannen en oom verzorgde de voorstelling. 

Plaatjes met een verhaaltje erbij. Goed beschouwd was dat dus een 

audiovisual, maar dan in een heel primitieve vorm. Hij eindigde, om 

verwarring op dat punt te voorkomen, met een plaatje waarop in zwierige 

letters het woord ‘Einde’ te zien was. 

Later kreeg ik voor een verjaardag een echte filmprojector voor 16 mm 

filmpjes. Het apparaat was voorzien van een gloeilampje (75 watt) en gaf 

niet zo veel licht. Maar in een volledig verduisterde ruimte en enige 

gewenning van de ogen lukte het nèt om bewegende beelden te 

onderscheiden. De projector moest met de hand aangedreven worden 

door aan een slinger te draaien. Dat viel nog niet eens mee omdat dat 

vooral gelijkmatig moest gebeuren. Na enige tijd heb ik dat projectie -

apparaat zelf van een motortje voorzien, gesloopt uit een oude ventilator. 

Het was zowel voor het apparaat als voor mijzelf een hele verbetering. 

Vooral omdat ik een en ander zo gemaakt had dat ik door het verleggen 

van een aandrijfsnaartje, de films ook weer kon terugspoelen.  

 

Ik heb er heel wat kindervoorstellingen mee gegeven. Niet alleen bij mij 

thuis, maar ook bij neefjes en nichtjes, waar ik steevast voor de 

verjaardagen werd uitgenodigd. Dan kwam ik zelf met een koffer met 

projector en een oud laken als projectiescherm. En altijd eindigden die 

filmpjes, net als bij mijn oom, met het woordje ’ Einde’ dat met sierlijke 

letters als een soort animatie tevoorschijn kwam. 

 

Ook bij bioscoopfilms was het gebruikelijk om het eind van de voorstelling 

aan te geven met Einde, Fin, Ende of The End, al naar gelang van het 

land van oorsprong van de film. 

 

Ik denk dat die jeugdervaringen een rol gespeeld hebben bij het maken 

van een AV over een oud kasteel in Frankrijk. Die serie eindigt met een 

plaatje van de kasteeldeuren. Je ziet twee deuren, waarvan er één open 

staat. Met Photoshop heb ik deze open deur verwijderd, de dichte deur 

gekopieerd en spiegelbeeldig in het plaatje gezet. Met behulp van de 3D-

functie kon ik de deur zo animeren dat deze langzaam dicht ging. 

Uiteraard met bijbehorend geknars van scharnieren. Daarna liet ik het 

woord Einde verschijnen. 

 

Bij vertoning in het AV-groepje waar ik lid van ben, viel de serie wel in de 

smaak. Maar tot mijn verbazing had men geen goed woord over voor dat 

laatste beeld met Einde. Een van de leden zei dat het sluiten van de deur 

symboliek genoeg had om, samen met de laatste muziektonen, iedereen 

te laten begrijpen dat de serie afgelopen was. Hij had natuurlijk gelijk, ik 

had er nooit op die manier over nagedacht. Sindsdien maak ik alleen nog 

maar ‘eindeloze’ series. 

Arthur Palache 


