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Van de redactie 

Op 8 april zal “De Nationale” plaatsvinden. 

Hét evenement waar we al lange tijd naar toe 

gewerkt hebben en dat het sluitstuk zal zijn 

van de AV-festivals die in het seizoen 2015-

2016 gehouden zijn. De tijdens het festival te 

vertonen producties zijn in dit nummer als lijst 

opgenomen. Tijdens dit festival geven we ook op feestelijke wijze uiting 

aan het feit dat we als vereniging vorig jaar 60 jaar bestonden.  

 

Karin Bijsterveld schrijft het laatste deel van “Wat doe ik met mijn band-

recorder?”. De complete tekst zal aan het Kenniscentrum worden 

aangeboden. 

 

Er is natuurlijk weer aandacht besteed aan afdelings/regio-avonden, 

ditmaal vanuit Drenthe en vanuit Dia– en Fotoclub ‘s-Gravenzande. Het 

ia altijd interessant om te lezen hoe zo ’n avond is ingericht en wat daar is 

vertoond. 

 

Sommige afdelingen/regio ’s houden op gezette tijden een uitwisselings-

bijeenkomst. Dat was het geval bij PixAna en AV-Westland. Een kort 

verslag van deze avond is in dit nummer opgenomen. 

 

Voorts even aandacht voor een nieuw computerprogramma, dat voor av-

makers wellicht een handig hulpmiddel kan zijn. Hoewel het programma 

nog net niet op de markt is, wordt er in dit nummer al wel aandacht aan 

besteed. 

 

Als gebruikelijk sluit ik het nummer af met een column. Ik wens u veel 

leesplezier en hoop van harte u op 8 april bij De Nationale te treffen.  

 

Arthur Palache, 

Hoofdredacteur nvbg-nieuwsbrief 

Van de voorzitter 

Alle ogen zijn gericht op het Nationaal AV-Festival 2017 op 8 april in 

Barneveld. Op deze bijzondere dag wordt onder andere het 60 jarig 

bestaan van onze vereniging gevierd. 

Speciaal programma 

Voor onze leden is er een speciaal ochtendprogramma dat in het teken 

van dit jubileum staat. Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een 

feestelijke jubileumlunch. Op het moment dat ik dit schrijf hebben 90 

personen (leden, introducees en gasten) zich hiervoor aangemeld.  

 

Vergeet u niet aan te melden, anders reserveert het bestuur te 

weinig lunches en moeten we degenen die zich niet hebben 

aangemeld teleurstellen. Aanmelden kan tot en met 31 maart.  

 

Deze geheel verzorgde dag is gratis voor leden van de NVBG. Een lid 

mag een introducé meenemen. Daarvoor wordt wel een toegangsprijs van 

slechts € 10,= gevraagd. 
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Nationale AV-Wedstrijd 

‘s Middags vindt de Nationale AV-Wedstrijd 2017 plaats. De 39 

inzendingen die hier aan meedoen zijn door de jury beoordeeld en 

gerangschikt. De eerste 25 producties uit deze rangschikking (zie ook  

blz. 17) zullen tijdens twee projectieblokken worden vertoond. Het 

programma biedt een grote variëteit aan onderwerpen en stijl.  

 

Voor diegenen van wie het werk niet wordt vertoond, is dat een 

teleurstelling. Laat u echter niet ontmoedigen! Kom, leer van wat u ziet en 

blijf vooral meedoen. In 2018 zullen er drie projectblokken zijn en worden 

er meer series vertoond. 

 

Zomerseizoen in aantocht  

8 april vormt min of meer de afsluiting van het seizoen 2016-2017. 

Afdelingen houden nog wel hun bijeenkomsten, maar daarna treedt min of 

meer de zomerslaap in. Voor onze leden vaak de tijd om juist actief te 

worden en er op uit te trekken en de basis te gaan leggen voor producties 

in het nieuwe seizoen. 

 

Ook uw bestuur valt na 8 pril niet in een zwart gat. Er is nog veel te doen 

en voor te bereiden voor 2017-2018. En dat doen we met plezier.  

 

Ed Diersmann (voorzitter@nvbg.nl) 

 

15 september 1956 

15 september 2016   

Vereniging van Geluidsjagers 

Nederlandse Vereniging voor Geluid- en Beeldregistratie 

Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid 

 

Deze maand verschijnt deze rubriek voor het laatst. Op 8 april sluiten we 

het jubileumjaar af.  

Nu een bijzonder attribuut van de vereniging namelijk “de voorzittersbel”. 

In 1966 is deze geschonken door de Zwitserse Geluidsjagers ter 

gelegenheid van het 10-jaring jubileum van de Nederlandse Vereniging 

van Geluidsjagers. 
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Sommige verenigingen hebben het predicaat “Koninklijk”. Als dat aan een 

vereniging wordt toegekend is dat uiteraard een hele eer, want dat gaat 

niet zomaar. Er moet aan een aantal min of meer lastige voorwaarden 

voldaan worden om een dergelijke betiteling te verkrijgen:  

 

Een vereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen om het 

predicaat Koninklijk te kunnen krijgen: 

 zeer belangrijk zijn in hun vakgebied; 

 minstens 100 jaar bestaan; 

 geen politieke of andere gevoelige opvattingen verspreiden;  

 geen onderdeel zijn van een groter verband dat al Koninklijk is.  

 

Vandaag de dag zouden we aan de meeste van deze voorwaarden 

voldoen, maar de tweede is ongetwijfeld de lastigste, want 100 jaar 

bestaan, daar is veel geduld voor nodig… Wij zijn al 60 jaar onderweg, 

maar de 100, dat halen we nog niet. 

 

En toch heeft de Nederlandse Vereniging voor Geluidsjagers op 2 april 

1958 een Koninkijke Goedkeuring verkregen. Hoe zit dat dan? Welnu, het 

“predicaat Koninklijk” is niet hetzelfde als een “Koninklijke Goedkeuring”. 

 

Een Koninklijke goedkeuring was volgens het Nederlandse recht van 

1855 t/m 1976 nodig als een vereniging rechtspersoonlijkheid wilde 

krijgen. Sinds de invoering in Nederland van de Franse  Code 

Pénal in 1811 was voor het oprichten van een vereniging van meer dan 

20 personen een voorafgaande machtiging van de overheid nodig. Was 

dit eenmaal gebeurd, dan kreeg de vereniging automatisch 

rechtspersoonlijkheid. Met de invoering van de Wet op de Vereniging en 

Vergadering van 1855 kwam deze machtiging te vervallen en kreeg 

iedereen de vrijheid om een vereniging op te richten. (Dat is zelfs 

vastgelegd in Artikel 8 van onze grondwet). Een zodanig opgerichte 

Niet Koninklijk, wel 

Koninklijk Goedgekeurd 

Op  9 december 1967 overhandigt Ward van Heese de bel bij de 

bestuurswisseling aan Jan van Herksen.   

Daarna is het stil rond de bel. Tot deze in april 1992 ineens op de omslag 

van de NVG Nieuwsbrief pronkt. In een begeleidende tekst wordt vermeld 

”De bel, waarvan niemand meer het bestaan vermoedde, kwam bij een 

zolderopruiming boven water”. 

  

De bel is op een gegeven moment weer uit 

het zicht verdwenen. We zijn benieuwd of 

iemand meer van dit kleinood afweet. Hoe 

zou fantastisch zijn als het weer in de 

vereniging terug zou keren! 
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vereniging had echter nog geen rechtspersoonlijkheid en kon daardoor 

bijvoorbeeld geen registergoederen, zoals een gebouw, verwerven. Om 

rechtspersoonlijkheid te verkrijgen moest toestemming van de overheid 

worden verkregen, de zogeheten ‘koninklijke goedkeuring ’. Hiervoor 

diende men de statuten van de vereniging te laten goedkeuren door 

het Ministerie van Justitie.  

Ook in het geval van de Nederlandse Vereniging van Geluidsjagers is dat 

gebeurd, zoals uit bijgaand document blijkt. Het is ondertekend door de 

Minister van Justitie, destijds Dr. Ivo Samkalden. 

 

Het systeem ‘Koninklijke goedkeuring ’ verdween bij de invoering 

van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) in 1976. Sindsdien heeft elke 

vereniging rechtspersoonlijkheid, zij het dat de bestuurders hoofdelijk 

aansprakelijk blijven zolang de statuten niet door een notaris in 

een authentieke akte zijn opgenomen. In onze vereniging is dat afdoende 

geregeld. De statuten zijn door een notaris gepasseerd . Onze 

bestuursleden zijn dus niet hoofdelijk aansprakelijk. Omdat de 

goedkeuring zelf nooit is ingetrokken, is in theorie de Nederlandse 

Vereniging voor Beeld en Geluid nog steeds Koninklijk Goedgekeurd … 
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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 is het in zes delen 

gepubliceerd. Hier het zesde en laatste deel. 

Onbruikbaar was de cassetterecorder voor de geluidsjager echter niet. 

Bovendien bleven er, zij het in kleinere aantallen, geavanceerde 

bandrecorders op de markt komen. Het ging veelal om luxe modellen met 

snufjes als een afstandsbediening, een groot frequentiebereik, hoog -

frequente voormagnetisatie, snelle omspoeltijden, verschillende in-en 

uitgangsgevoeligheden en quartzgestuurde direct-drive motoren. De 

bandrecorder verdween dus niet: wie er zijn hobby van wilde maken, 

bleef in staat dat te doen. 

 

Het argument dat de bandrecorderhobby het loodje zou hebben gelegd 

omdat de cassetterecorder beter paste bij de op mobiliteit en populaire 

muziek gerichte jongerencultuur van de jaren zestig, gaat dan ook slechts 

voor een deel op. De compact cassetterecorder werd ontwikkeld in een 

Philips laboratorium in Hasselt naar het voorbeeld van de in 1958 in de 

Verenigde Staten geïntroduceerde viersporen cartridge van RCA.  

Ir. L. Ottens vond dat ‘een gemakkelijk te plaatsen en uitneembare 

cassette de ideale oplossing vormde voor de ongemakken van het 

inleggen en heen en weer spoelen van de band bij de gangbare 

spoelenrecorders.’ Bovendien paste het ontwikkelen van een cassette bij 

de ontwerpfilosofie van het Hasseltse laboratium: grammofoons en 

recorders moesten zo goedkoop, klein en draagbaar mogelijk zijn. Dat 

was Philips onder meer duidelijk geworden uit het succes van de in 1961 

op de markt gekomen handzame bandrecorder EL 3585. Ook de Philips 

compact cassetterecorder van 1963 sloeg geweldig aan. In 1965 was de 

omzet in cassetterecorders bijna het vijfvoudige van wat het een jaar 

eerder was geweest. 

 

Uit deze geschiedenis blijkt echter dat het succes van de bandrecorder 

EL 3585 aan de cassetterecorder vooraf ging en de ontwikkeling van de 

compact cassetterecorder mede inspireerde. Ook de kleine bandrecorder 

paste uitstekend bij een toenemend uithuizige leefstijl en een 

muziekminnende jeugd – zo was de EL 3585 in ieder geval in de markt 

gezet. Datzelfde gold, zo blijkt uit het werk van Michael Schiffer over 

Amerika en Onno de Wit over Nederland, al langere tijd voor de 

transistorradio. Niet de draagbaarheid, mobiliteit en identiteit als 

goedkoop muziekafspelend apparaat was dus onderscheidend voor de 

cassetterecorder, maar het gebruikersgemak ervan. 

 

Philips EL3585 
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Er was, kortom, meer aan de hand, meer ook dan Mortons stelling dat 

mensen erachter kwamen dat de bandrecorderhobby meer tijd kostte dan 

zij bereid waren erin te investeren. Die opmerking is tautologisch: het 

zegt dat de hobby geen succes werd omdat mensen het niet leuk vonden. 

Ze verklaart echter niet waarom de bandrecorderhobby niet breed 

aansloeg: iedere hobby impliceert immers activiteit. Wel ging de vlieger 

op dat wanneer consumenten doorkregen dat anderen niets met hun 

bandrecorder deden, zij zelf ook minder geneigd waren er een te kopen, 

zoals in een Philips rapport werd geconstateerd. De grote vraag is echter 

waarom de bandrecorderhobby niet aansloeg, of anders geformuleerd, 

waarom de vele strategieën om het bandrecorder-amateurisme met reeds 

ingeburgerde hobby’s te verbinden, mislukten. 

 

Wat de analogie met 

fotograferen betreft valt 

op dat die tijdsbesteding 

zélf weer was 

vormgegeven naar het 

voorbeeld van de 

schilderkunst: foto ’s 

werden ingelijst, 

galerieën organiseerden 

tentoonstellingen en verkochten foto ’s, en van tentoonstellingen werden 

recensies geschreven. 

 

Voor de ‘snapshots’ van geluid bestond, in weerwil van de term, zo’n 

voorbeeldpraktijk niet. Evenmin konden geluiden op verjaardagen 

apparaatloos van hand tot hand gaan of aan de muur worden gehangen 

zoals dat voor foto ’s gold. En in het verzamelen van dagelijkse geluiden 

zat, anders dan bij schilderijen of postzegelverzamelingen, geen element 

van financiële investering: weliswaar bestond er een markt voor 

gramofoonplaten met geluidseffecten, maar de waarde van geluiden nam 

niet mettertijd toe. 

 

Aansluiting bij de bestaande hobbycultuur was dus minder gemakkelijk 

dan de advertenties suggereerden. Bovendien werd het belang van 

enkele situaties waarin de bandrecorder een functie kon hebben, in de 

loop van de jaren zestig minder groot. Het corresponderen met 

geluidsbanden was vooral gepropageerd als een manier om emotioneel 

contact te blijven houden met familie overzee. Begin jaren zestig was de 

emigratie vanuit Nederland echter over haar hoogtepunt heen. Dat 

betekende niet dat mensen niet meer wilden weten hoe het hun kinderen, 

broers en zussen verging, maar wel dat het verschijnsel zelf geleidelijk 

minder aandacht kreeg. Bovendien konden mensen zowel financieel als 

‘technisch’ steeds gemakkelijker naar familieleden reizen. Ook de grote 

nadruk op burgeropvoeding en de strenge zelfcorrectie in musiceren en 

taalverwerving zal aan het eind van de jaren zestig toen zelfontplooiing 

een meer ‘vrije’ connotatie kreeg, vermoedelijk minder aansluiting hebben 

gevonden. Daar kwam bij dat technische veranderingen bepaalde 

aspecten van de hobby onder druk zetten. Naarmate de apparatuur 

geluidsgetrouwer werd, werkten de recepten voor de imitaties niet meer, 

zo vertelde een ervaringsdeskundige in Toon en Beeld van 1970. Erwten 

op een blikken plaat klonken bij hem niet als regen, maar ‘als het 

“strooien van erwten op een blikken plaat”’   Zoals Peter te Nuyl elders 

beschrijft, begon hier wellicht de ondergang van het hoorspel. En ook de 

heroïek van het maken van buitenopnamen nam af naarmate het 

technisch gemak, via de introductie van de draadloze microfoon in 1963 

bijvoorbeeld, toenam. 

 

Voor de meest actieven onder de bandrecorder-amateurs, de 

geluidsjagers, was het knutselen aan het apparaat, los van de montage, 

niet het meest aantrekkelijke. Dat was de jacht op geluiden. Maar juist die 

jacht werd midden jaren zestig verlaten, en met het laten vallen van die 

metafoor raakten de geluidsjagers een belangrijk spoor kwijt. Het 

alternatief, de artistieke soniek, was buiten de wereld van de 

geluidsjagers ontstaan in kringen van avant-garde componisten en 

radiokunstenaars. Met die kringen hadden de geluidsjagers alleen via de 

context van de professionele radio – indirect – contact. En juist dat 

institutionele contact verdween midden jaren zestig op initiatief van de 

omroepen. 
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Tot slot verschoof de waardering voor de klanken zélf. De belangstelling 

van de geluidsjagers voor alledaagse geluiden is goed te begrijpen 

binnen de huiselijke cultuur van de jaren vijftig, maar sloot minder goed 

aan bij het latere klimaat, waarin uitstapjes en vakanties naar het 

buitenland gebruikelijker werden. Bovendien kreeg de bewondering voor 

het rumoer van de moderne tijd dat uit de verslagen en artikelen van de 

geluidsjagers sprak, eind jaren zestig een tik. 

 

Hoewel de geluidsjagers ook op 

natuurgeluiden jacht maakten, sprak uit 

hun publicaties een groot enthousiasme 

voor stedelijke geluiden. Snelheid en 

volume maakten machines als auto, trein 

of tram immers tot interessante 

jachtdoelen. Daarnaast werden deze 

geluiden, zoals de straat- en 

havengeluiden in het Unesco-voorbeeld, vaak karakteristiek gevonden 

voor het eigentijdse Nederland. Men leek zich er niet voor te schamen. 

Integendeel, met gretigheid werd op de geluiden van bouwactiviteiten, 

fabrieken, vliegvelden en verkeer gewezen. Ook dat is binnen de 

naoorlogse cultuur van de jaren vijftig begrijpelijk: de bouw van woningen 

en de industrialisatie hadden hoge prioriteit, en van de geluiden van 

verkeer en vliegtuigen ging een nieuw elan uit. In die sfeer is ook het 

verschil tussen de Amerikaanse en Europese bandrecorderboeken te 

plaatsen, de laatste waren immers meer serieus van toon.  

 

Die hang naar de geluiden van stad, industrie en verkeer bleef echter niet 

onproblematisch.  

 

‘Wanneer wij tegenwoordig in onze dagbladen lezen over 

geluid, dan is dat meestal in negatieve zin. Onze 

moderne maatschappij wordt voortdurend belaagd door 

het geluid; de geluidshinder wel te verstaan: brullende 

straalvliegtuigen, knetterende bromfietsen en gillende 

transistorradio ’s,ommaar enkele van de belangrijkste 

rustverstorende bronnen te noemen ’, 

zo begon een artikel over de mogelijkheden van de geluidsregistratie in 

Amsterdam in 1968. Toevallig was dat niet. Juist in die tijd begon de 

opkomende milieubeweging ook lawaai als een vorm van vervuiling te 

beschouwen. ‘Toch zijn er temidden van dit lawaaierige geluidsdecor nog 

klanken, waarvan het de moeite waard is ze te beluisteren en …vast te 

leggen’, aldus hetzelfde artikel. Dat waren de geluiden van carillons, het 

straatorgel, de markt, Artis, de buurtkermis, de haven en het vuurwerk, 

maar het rumoer van de straat, het verkeer, de bouw en het vliegveld 

werden niet meer genoemd. Niet 

dat stadslawaai nooit meer als op 

te nemen geluid werd genoemd, 

maar het had niet meer de oude 

waarde. En het is opvallend dat de 

laatst opgerichte afdeling geluid 

van de NVG, die van de Twentse 

Geluidsjagers in 1970, zich vrijwel 

uitsluitend richtte op de opname van natuurgeluiden. 

 

Conclusies 

Het lot van het geluidsjagen is samen te vatten aan de hand van het 

begrip ‘remediation.’ De mediatheoretici Jay David Bolter en Richard 

Grusin introduceerden die term om duidelijk te maken dat succesvolle 

nieuwe media vaak elementen incorporeren van de praktijk van oudere 

media. De fotografie remedieerde de schilderkunst; de film remedieerde 

de fotografie en het toneel; de televisie remedieerde de film, het toneel 

en de radio; en internet remedieerde de televisie. Dat wat de 

bandrecorder voor amateurs het meest succesvol remedieerde – de 

grammofoon – werd ook door de radio en de cassetterecorder gedaan. 

Maar de pogingen tot remediatie van de fotografie, de correspondentie, 

het imitatieve hoorspel of het schilderen ‘met geluid’, mislukten. 

 

De theorie van remediatie verklaart echter niet waarom remediatie in 

bepaalde gevallen wel of niet lukt. Daarvoor bleek een beroep nodig op 

enkele maatschappelijke en technische veranderingen van de jaren vijftig 

en zestig, de cultuur van klank daarbinnen en de rol van de amateur. De 
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analogieën met fotograferen, brieven schrijven, hoorspelen maken en 

componeren haperden omdat geluiden anders dan foto ’s niet van hand tot 

hand konden gaan, omdat emigratie minder prominent in de aandacht 

kwam te staan, omdat high-fidelity de imitatie ontmaskerde, en omdat de 

abstracte soniek sociaal te ver afgelegen lag. De analogie van het 

bandrecorder-amateurisme met de sportieve jacht werkte het langst, 

totdat de jacht minder spannend werd, de waardering van dagelijks en 

technologisch geluid – de cultuur van klank – verschoof en de metafoor 

van de jacht door de geluidsjagers zelf als te weinig serieus aan de kant 

werd geschoven. Het is tekenend dat de hobby van het geluidsjagen in 

kwaliteit het sterkst bleef daar waar 

het zich verbonden wist met de 

professionele radiowereld, en zo de 

radio remedieerde: in Frankrijk en 

Zwitserland. Enthousiaste amateurs 

kunnen een bemiddelende rol spelen 

tussen professioneel-artistieke 

praktijken en de massa van 

consumenten op dezelfde manier 

waarop serieuze foto-amateurs een 

schakel vormen tussen fotokunst en 

de grote schare van familiekiekjes-

makers. De amateurs richten zich in hun idealen op de kunstenaars, 

terwijl de amateurs de kiekjesmakers kunnen inspireren of van advies 

kunnen dienen. Maar de Nederlandse geluidsjagers vielen tussen wal en 

schip. Terwijl Philips de ‘early adopters’ van de bandrecorder vooral als 

de makers van familie-albums en als virtuose knutselaars aansprak, 

oriënteerden de meest intensief geïnteresseerden onder die vroege 

gebruikers zich op de jacht en de beweging, een opmerkelijke ‘mismatch’. 

En toen de geluidsjagers zich van de jacht richting radiokunst wilden 

begeven, trok de radio zich uit hun wereld terug. Zo konden deze 

geluidsamateurs in geen van beide fasen de verbinding vormen tussen 

voorbeeldpraktijken en massale navolging. 

 

Binnen de vereniging van geluidsjagers nam het aantal mensen dat zich 

hoofdzakelijk voor geluid interesseerde in de loop van de jaren zeventig 

af, en zij die zich met klankdiabeelden bezighielden namen in aantal toe. 

Het zou echter onjuist zijn hierin een illustratie van de overwinning van 

het beeld op het geluid te zien. Het nostalgische, kritische, creatieve en 

exploratieve luisteren overleefde niet in de bandrecorderhobby. Maar 

miljoenen mensen luisteren naar de muziek van hun autoradio ’s, 

walkmans en hi-fi sets en proberen zo hun dynamisch dagelijks leven 

hanteerbaar te maken. Met nieuwe apparatuur maakt een kleine groep 

leden van de vereniging voor geluid- en beeldregistratie aansprekende 

geluidscollages. Nu de musea sinds enkele jaren steeds vaker 

geluidsproducerende installaties en computergeluidsprojecten als 

kunstwerken opnemen, is een nieuwe en tastbare voorbeeldpraktijk 

ontstaan, die ook jongeren zou kunnen aanspreken. Wie weet zijn via die 

weg nieuwe leden voor de vereniging te vinden. 

 

De titel van dit artikel werd ontleend aan: C.F. Ruyter,  

Wat doe ik met m’n bandrecorder…? 

Toepassingen en gebruiksmogelijkheden, alsmede praktische wenken 

voor de aankoop van uw bandrecorder, 

Bussum 1972 (oorspr. 1968). 

 

Met dank aan Mark van der Kloet, Peter van Turennout, Cor Nierse en 

P.F. van der Zanden voor hun informatie en uiterst vriendelijke hulp.  
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Bijeenkomst AV-groep Drenthe op 28 februari 2017  

 

De tien aanwezige leden krijgen een gevarieerd programma 

voorgeschoteld. 

 

Eerste stappen in het Oosten, Een ser ie over de Japanse tuin in 

Hasselt (België). De opmerkingen na de vertoning van een eerdere versie 

zijn in deze presentatie 

verwerkt. Bij de beelden 

van watervallen is 

watergeluid toegevoegd, 

en om de eentonigheid 

te doorbreken zijn 

beelden van (klein)

kinderen gebruikt. 

 

Het geheel maakt een 

verzorgde indruk en de bespreking beperkt vooral tot details, waarna de 

vertoning wordt herhaald, met de mogelijkheid om deze te stoppen ter 

verduidelijking van het commentaar. 

HCC Dagen 2008, Een instrumentaal nummer met de titel: “Rasputin” van 

de muziekgroep: Hard 

Rock Sofa en de destijds 

gemaakte beelden 

vormen de basis voor 

deze serie over deze 

computerbeurs, die in 

het teken stond van 

digitale fotografie.  

 

Zo waren er modellen 

om te fotograferen, maar 

ook het materiaal en de bezoekers werden vastgelegd op de gevoelige 

“chip”. Met een memo- taperecorder 

werd het “beurslawaai” opgenomen en 

door de muziek gemixt. De serie heeft 

een tijdsduur van bijna negen 

minuten. Dat is erg lang en de serie 

zou kunnen worden ingekort door 

snellere beeld-wisselingen, waar de 

gebruikte muziek ook wel om vraagt. 

Ook deze serie wordt een tweede 

keer vertoond. 

 

 

 

Na de koffiepauze 

worden we meegenomen 

naar het Maleisische 

deel van Borneo. We 

zien foto’s van het 

gebied, waar de 

fotograaf zijn jeugd 

doorbracht  en waar hij 
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sindsdien enkele keren terugkeerde 

voor vakanties.  

We genieten van prachtige foto ’s en 

het eensluidend commentaar is, dat 

hiervan een interessante AV-

presentatie zou kunnen worden 

samengesteld.  

Waar is mijn ruitenkrabber? 

Deze vraag, als hij de bevroren ruiten van zijn auto ziet, wordt door de 

auteur van de volgende serie pas beantwoord, als hij zijn fotocamera 

heeft gebruikt om de ijsfiguren vast te leggen. Er is geprobeerd in 

praktisch alle beelden iets van de auto te laten zien, wat in de loop van 

de serie steeds duidelijker wordt. Bij de tweede vertoning gaan we daar 

natuurlijk extra op letten. 

 

Zuidoost Engeland 

Als laatste gaan we naar 

Zuidoost Engeland. 

Eigenlijk zou deze serie 

pas in maart of april 

worden vertoond, maar 

omdat Henk dan niet 

aanwezig kan zijn, heeft 

de maker hem versneld 

afgewerkt. 

Het is een reisverslag 

van een vakantie van 

afgelopen jaar, compleet met routekaart. Het is de bedoeling om van 

deze reis enkele korte series samen te stellen, waarvan wij de serie 

“Leeds Castle” inmiddels al hebben gezien, en deze dan samen te 

voegen tot één serie. 

 

De technische uitvoering 

van dit plan is nog niet 

helemaal duidelijk en 

dus zien we nu een serie 

van ongeveer 20 

minuten. 
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AV-groep Westland bezoekt de 

Westlandse Algemene Fotografen Vereniging  

 

Donderdag 23 maart heeft AV-Groep Westland de Westlandse Amateur 

Fotografen Vereniging (WAFV) bezocht. Deze fotoclub uit Naaldwijk 

bestaat, net als de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid, al 

meer dan 60 jaar en heeft rond de 40 leden die om de veertien dagen 

bijelkaar komen om werk te laten zien, te bespreken en werkavonden te 

houden.  

 

AV-Groep Westland heeft zich op donderdag 23 maart aan de leden van 

deze fotoclub gepresenteerd, om te laten zien wat een audiovisual 

inhoudt, hoe deze totstand komt en vooral hoe en waarom de makers 

ervan daar veel plezier aan beleven. 

 

Het is een sfeervolle avond geworden, waar zo ’n 22 leden van de 

fotoclub met stijgende verbazing hebben gekeken en geluisterd naar de 

aangeboden series. Marcel Batist presenteerde de avond. Hij had 

gezorgd voor een PowerPoint presentatie die begon met enige uitleg over 

het begrip audiovisual en hoe het proces verloopt van een idee tot een 

complete productie.  

Achtergrond is natuurlijk dat een audiovisual meer is dan alleen een 

digitaal fotoboek met een muziekje erachter. 

 

Vervolgens is, onderbroken door een pauze, een twaalftal series van vier 

verschillende leden van AV-Groep Westland vertoond. De een wat langer, 

de ander wat korter. Het was een gevarieerd aanbod, van hoge kwaliteit.  

 

Dit soort producties vertonen voor een fotoclub is dankbaar werk. 

Fotografen kijken toch met andere ogen naar beelden en kunnen deze 

beter op kwaliteit en compositie beoordelen. Dat maakte dat het applaus 

na afloop een welverdiende beloning was voor zowel de makers van de 

producties als de presentator. 

 

En dat hierna verschillende leden aangaven ook geïnteresseerd te zijn 

om te beginnen met deze tak van sport is alleen maar meegenomen.  

Wellicht dat ze op termijn ook nog eens lid worden van de Nederlandse 

Vereniging voor Beeld en Geluid. Dat zou de avond een dubbel doel 

geven. 

 

Arthur Palache 
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PixAna is een werkgroep van ca. 15 leden die zich bezig houdt met het 

vervaardigen van av-producties. AV-Groep Westland is een soortgelijke 

groep van negen leden, die zijn domicilie heeft in, de naam zegt het al, 

het Westland. 

 

Uitwisselingsbijeenkomsten  

Op gezette tijden komen de beide av-groepen bij elkaar. Dan wordt 

uitvoering gegeven aan een uitwisselingsprogramma. Om en om gebeurt 

dat op hun vaste bijeenkomstlocatie. Voor PixAna is dat de vergaderzaal 

van een bakkerij in Moordrecht, voor AV-Groep Westland is dat een 

ruimte die door  één van de leden belangeloos beschikbaar wordt gesteld. 

Beide zijn het riante locaties, waar de av-producties volledig tot hun recht 

komen. 

 

PixAna op bezoek bij AV-Groep Westland  

Maandag 6 maart was het de beurt 

aan PixAna om op bezoek te gaan 

bij AV-Groep Westland. Inmiddels is 

het regel geworden dat de 

bezoekende club ook de 

projecterende club is en het 

programma samenstelt. Voor deze 

avond was een programma gemaakt 

met in totaal een twaalftal av's, in 

lengte variërend van 3 tot bijna 14 

minuten. Hoewel in het programma voorzien was in één pauze na zes 

series, werd steeds na vier series een korte pauze gehouden. Op die 

manier kwamen ook de sociale contacten aan de orde, mede omdat er al 

dan niet-alcoholische versnaperingen werden geserveerd en genuttigd.  

 

Uitwisseling 
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Gevariëerd programma  

Het is een buitengewoon afwisselend programma geworden, met 

producties die zeer verschillende onderwerpen behandelden. Alle 

producties waren de moeite van het aanzien meer dan waard. Dat kan 

niet anders, want als je als vereniging bij een andere club op bezoek 

gaat, laat je je natuurlijk van je beste kant zien en neem je alleen hele 

goede series mee. De vertoning gebeurde met de beamer van één van de 

leden van AV-Groep Westland. Deze was aangesloten op een computer 

van PixAna en ook daaruit blijkt dat ook de technische samenwerking 

tussen deze clubs dik in orde is. 

 

Reisgezelschap 

Opvallend was dat leden van PixAna veel reizen, want de helft van de 

series waren reisverslagen. Het is steeds interessant om te zien hoe de 

leden dat invullen en daarvoor elk een eigen benadering kiezen. Er was 

een ‘waarschuwings-serie’ over het gevaar van methaangas. Volgens 

deze presentatie is dat gas 23 maal gevaarlijker dan koolzuurgas (CO 2) 

en wordt in enorme hoeveelheden door de veehouderij geproduceerd. De 

serie is bedoeld om wetenschap en regering hiervoor wakker te 

schudden. Het was een indrukwekkende ervaring om er naar te kijken.  

 

Cuba Libre 

Minstens even indrukwekkend was de serie die in Cuba gemaakt is en de 

ontwikkeling in Cuba volgt. Heel eenvoudig: die is er niet als gevolg van 

het beleid dat in Cuba wordt gevoerd. De economische ontwikkeling is ver 

te zoeken en dat blijkt uit alles. De gebouwen zijn verpauperd, het 

wegennet is eigenlijk afwezig en het wagenpark is verouderd. Maar de 

bevolking is kleurrijk en vooral vindingrijk. Het leverde een prachtige serie 

op met schitterende foto ’s.  

 

Al met al een zeer boeiende avond. Wellicht een aanbeveling voor de 

andere afdelingen van de NVBG; organiseer eens een uitwisseling met 

een andere afdeling, het is voor iedereen erg leerzaam. 

 

Arthur Palache,lid van  AV-Groep Westland 

Oproep voor juryleden 
Tijdens de laatste jaarvergadering op 11 februari 2017 is het voorstel 

gekomen om in de jury van de Nationale AV-wedstrijd één jurylid op te 

nemen, die beroepsmatig betrokken is bij de multimediale wereld.  

In het recente verleden is dit ook enkele malen gebeurd. We denken aan 

iemand uit het multimediale beroepsonderwijs of aan iemand die 

inhoudelijk en/of technisch betrokken is bij het maken van multimediale 

producties, bijvoorbeeld iemand uit de TV-wereld.  

 

Omdat de afstand tussen de professionele en de amateurwereld op dit 

gebied nogal groot is, hebben we als bestuur en als wedstrijdcommissie 

nauwelijks contacten in de professionele wereld, maar wellicht ligt dit 

voor sommige NVBG-leden anders. 

 

Daarom deze oproep: ken je iemand uit de professionele wereld die 

voldoet aan bovenstaande kwalificaties en van wie je denkt dat hij/zij 

goed kan passen in de jury voor de Nationale AV-Wedstrijd, laat het ons 

dan weten. Wij zullen dan de persoon in kwestie benaderen.  

 

We zien jullie suggesties graag tegemoet op emailadres av@nvbg.nl. 

Alvast bedankt voor jullie bijdragen, 

Gerrit van Harreveld 

Oproep 
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Overig AV-nieuws 

VERSLAG VAN DE AV-AVOND 

Van Dia– en Fotoclub ‘s-Gravenzande 

 9 maart 2017 
 

Dat de maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep AV binnen DFG, 

hun vruchten afwerpen was deze avond duidelijk te merken. Tijdens deze 

sessies worden nog in staat van wording verkerende AV-series vertoond 

en besproken. De daarna aangebrachte aanpassingen verhogen de 

kwaliteit van de producties. Zij vinden o.a. hun weg naar de reguliere 

wekelijkse clubbijeenkomsten van onze club. 

Johan Rimmelzwaan, als trekpaard van de werkgroep, is erin geslaagd 

deze donderdagavond een programma van acht AV-series voor vertoning 

samen te stellen. 

 

1. Maker: André Hartensveld 

Titel: Nordland 

Met kaartjes wordt de plaats van handeling in Noorwegen aan de 

toeschouwers duidelijk gemaakt. Heel rustig overvloeiend trekt het 

landschap voorbij in fotografisch sterke beelden. André heeft de serie 

gemaakt in de nieuwste versie van PictureToExe. Een enkeling vindt de 

statijden wat aan de lange kant waardoor het dynamische gehalte wat 

achterblijft. De maker licht nog een aantal technische facetten van de 

samenstelling van de serie toe. Dit kijkje in de keuken wordt door de 

liefhebbers op prijs gesteld. 

 

2. Maker: Albert Scholtes 

Titel: Papier Biënnale 

Een tentoonstelling van papieren maaksels levert een mooi ogend 

kleurenspel op. De beeldwisselingen zijn vlot. Daarbij had een wat 

pittiger muziekje niet misstaan. Een goede productie die het bekijken 

waard is. 

3. Maker : Gaston Corbeau 

Titel : Brocante 

Rond een oude abdij in de 

Dordogne treft de maker een 

rommel-markt aan. Een leuke 

impressie gelardeerd met 

verrassende muziekmontage   

van Gregoriaans muziek (de 

abdij, het verleden) en 

Charles Aznavour  het heden, 

de markt). Een interessante 

serie. 

 

 

 

 

4. Maker: Johan Rimmelzwaan 

Titel: Markt van Can Vau (Noord-Vietnam) 

Een gedeelte van de serie 

bestaat uit de kleurrijke 

portretten van de bevolking 

van dit niet te welvarende deel 

van het land. De beelden ogen 

fraai. Heb je de serie gezien 

dan heb je een goed idee 

kunnen krijgen van zo ’n lokale 

markt. De ingesproken tekst 

viel wat dof uit en had 

daarnaast op enkele punten wat uitgebreider gemogen. Aangename 

Vietnamese muziek is ondersteunend bij de beelden. Het gebruikte 

lettertype is  Vietnamees en daarmee sfeertekenend.  
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5. Maker: Albert Scholtes 

Titel: Wim Vogelweik (mijn buurtje) 

De Haagse Vogelwijk met zijn 

minder conjunctuurgevoelige 

bewoners is onderwerp van 

een lied dat wordt gezongen in 

het Haagse plat. Dat daardoor 

leuke contrasten ontstaan laat 

zich raden. Om daarbij de 

juiste beelden te maken is een 

hele opgaaf. De maker is 

daarin wonderwel geslaagd. 

Met grappige beeldvondsten 

krijgt hij de lachers op zijn hand. Toch nog twee puntjes van kritiek: een 

muurtje van een Frans boerderijtje is niet op zijn plaats evenmin als 

gewone kaas in beeld in plaats van de bezongen Leidse kaas. Al met al 

een zeer onderhoudende serie. 

 

6. Maker: Gaston Gaston 

Titel: Voorlinden 

Het museum Voorlinden in 

Wassenaar met zijn moderne 

kunst is recent geopend. De 

maker heeft het voor elkaar 

gekregen om van een serie 

van zegge en schrijve 1,07 

minuut een krachtig 

presentatie te maken. 

Verrassend en passend  is de 

muziekkeuze die geheel in lijn is met het staccato van de zeer verzorgde 

beelden. De serie bewijst dat zeer kort ook zeer goed kan zijn.  

7. Maker: André Hartensveld 

Titel: Classic Mobiles 

In Oostvoorne en in Hillegom 

hebben nog niet zo lang 

geleden twee kleinere 

automusea hun deuren moeten 

sluiten. Hoe breng je nu als 

hommage deze verdwijning in 

beeld? De maker heeft diverse, 

prachtige, vervaagde 

achtergrondbeelden naar eigen 

fantasie gemaakt. Daarin projecteert hij delen van voertuigen. Het 

resultaat is een feeërieke presentatie die de handen op elkaar brengt. 

Desgevraagd licht hij toe hoe hij de achtergrondbeelden tot stand heeft 

gebracht. Ter leringhe ende vermaeck!  

 

8. Maker: M. Hunter 

Titel : Aerobatics 

Johan Rimmelzwaan en André 

Hartensveld nemen deel aan 

een internationaal 

uitwisselingsprogramma van 

AV-makers. Zij sturen elkaar 

hun series ter beoordeling toe. 

Een Zuid-Afrikaanse productie 

over een vliegshow in dat land 

wordt geprojecteerd. Er komen 

veel goede (en lekkere) producten uit Zuid-Afrika. Geconstateerd moet 

echter worden dat Aerobatics niet tot die categorie behoort. Zonder 

chauvinistisch te willen zijn, lijkt het gerechtvaardigd te stellen dat het 

merendeel van de AV-series van onze eigen bodem vele malen beter is. 

Hoewel …… de getoonde serie is er maar één van ongetwijfeld vele 

andere met een hogere kwaliteit. 
 

Jan Bonsing 
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Te vertonen producties Nationale AV-wedstrijd 2017 

Volg- 

nr. 
Inzender Inzending 

Volg- 

nr. 
Inzender Inzending 

1 Wim Jenniskens Raakvlakken 

2 Detty Verbon Herfst in de Ardennen 

3 Henk Kuiper Kunstgrepen 

4 Ed Diersmann de Verborgen Vallei 

5 Bert Aalbregt Lullaby oftewel slaapliedje 

6 Jan van der Schans The Winchester Cathedral 

7 Piet Luitwieler Herinnering 

8 Jos Korenromp Een bescheiden vogelaar 

9 Rudo van Rooij Verbeelding 

10 Piet Huijgens Wanneer klaart het op? 

11 Hans Vermaas Inspiratie 

12 Evert en Cisca Abspoel 1000 Kraanvogels 

13 Mark d’Hanens Leven in de Marollenwijk 

14 Kees Olierook Geveltoeristen 

15 Jan Tuinman World Streetpainting 

16 Ger Sauer Het IJspaleis 

17 Henk de Lange De Klos 

18 André Hartensveld Rotterdam Wereldstad 

19 Matt Bosma Nobody has ever been here 

20 Marcel Batist Dwalen langs Noorse dalen 

21 Kees Meijerink Our World 

22 Leo Koppens Een roerige turbulentie 

23 Henk van der Vleuten La Puerta del Cielo 

24 Gerrit van Harreveld Monniken van Myanmar 

25 Leo Verzijl Donker Afrika 
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Nieuw 

computerprogramma 

Nieuw computerprogramma voor enthousiaste av-ers 
 

Dat met de komst van de digitale technieken veel veranderd is in de 

wereld van av-ers zal niemand ontkennen. Wie had een paar jaar geleden 

kunnen denken dat het presenteren van een av zo eenvoudig zou worden. 

Waar we vroeger heftig met met diaprojectoren en bandrecorders 

moesten sjouwen, zetten we nu een beamer neer, sluiten er een laptopje 

op aan en binnen een paar minuten kan de voorstelling beginnen.  

 

Het maken van zo ’n audiovisual zelf, dat is nog wel even wat anders, 

hoewel de moderne digitale technieken ons ook daar enorm bij helpen. 

Gespecialiseerde software voor beeld en geluid is tegenwoordig 

eenvoudig beschikbaar. De bediening van dit soort programma ’s is 

relatief eenvoudig. Binnen korte tijd is het in de meeste gevallen mogelijk 

om een goed ogend product te vervaardigen. Speciale effecten zijn wat 

lastiger, maar ook daarover is, met behulp van de vele tutorials en video -

filmpjes op het internet veel kennis te vergaren. 

 

Het grootste probleem 

Lastig blijft evenwel om de 

juiste muziek bij de juiste 

beelden te vinden. Maar daar 

is inmiddels ook een oplossing 

voor. Een Amerikaanse 

organisatie, genaamd Motion 

Picture Sound Editors 

(www.mpse.org) is al sinds 1953 bezig om geluiden te produceren. Tot nu 

toe waren dat geluiden, bestemd voor films. Geluiden in films worden in 

de regel als vanzelfsprekend en als onderdeel van de totaal -beleving 

aanvaard. Juist die vanzelfsprekendheid maakt dat het geheel natuurlijk 

overkomt. Er is goed over nagedacht en er is een compete industrie voor 

ontstaan. Met name in Amerika, waar heel veel films gemaakt worden, is 

deze geluidstechniek ver doorontwikkeld. 

 

Nu ook voor av-makers 

Voor makers van av’s is dat 

in veel mindere mate het 

geval. MPSE heeft daar nu 

een oplossing voor. Een 

speciaal voor av-makers ontwikkeld computerprogramma, genaamd 

SoundAdvice, kan de beelden van een av -serie analyseren en op grond 

van de beeldinhoud een suggestie geven voor bijpassende geluiden. 

Daarbij is er door de gebruiker een keuze te maken uit omgevings-

geluiden en/of begeleidende muziek. “Het zal”, zo geven de makers toe, 

“niet in alle gevallen 100% passend zijn. Het is dan ook slechts een 

advies. Maar het kan av-makers wel een flinke stap in de goede richting 

duwen”.  

 

De NVBG heeft zich opgeworpen om verbindingsschakel te zijn tussen 

deze Amerikaanse organisatie en Nederlandse av-makers. Als u 

belangstelling heeft voor dit programma, dat met ingang van de eerste 

dag van het volgende kwartaal beschikbaar komt (helaas alleen in de 

Engelse taal), geef dan zo snel mogelijk een berichtje aan 

nvbgnieuws@nvbg.nl. Bij voldoende belangstelling zal contact met MPSE 

worden opgenomen om te zien of en onder welke voorwaarden dit 

programma naar Nederland gehaald kan worden. 

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur nvbg-nieuwsbrief  

mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
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Voorploeper 

Diaraampjes waren er indertijd in 

allerlei maten en soorten. Zelf 

gebruikte ik uitsluitend GePe-

raampjes, waarbij de dia ’s tussen 

glas werden ingeraamd. Dit soort 

raampjes was erg goed afgewerkt, 

waardoor ze moeiteloos de projector 

in en uitgleden. Bovendien, en dat was mijn voornaamste reden, bleven 

de dia’s goed beschermd en vlak. Dat betekende dat eenmaal 

scherpgesteld, de projectoren tijdens projectie qua scherpte nooit 

bijgesteld behoefden te worden. Nadeel was wel dat het inramen erg 

zorgvuldig moest gebeuren. Er waren immers veel meer vlakken die 

stofjes konden bevatten. Glasloze raampjes werden indertijd ook heel 

veel gebruikt. Inramen was veel eenvoudiger en de kosten waren 

beduidend lager. Met name Hama was een veel gebruikt merk vanwege 

het simpele inramen en natuurlijk de aantrekkelijke prijs.  

 

Ploppen 

Nadeel van alle glasloze raampjes was dat de dia ’s onbeschermd waren. 

Dat niet alleen, onder invloed van de warmte van de projector konden de 

dia’s ook bol gaan staan. Had je net scherp gesteld dan ‘plopte’ de dia en 

werd het beeld ineens onscherp. Later hebben fabrikanten daarop 

ingespeeld met ‘automatische scherpstelling ’. Mijn levensdevies is echter: 

“Alles wat automatisch gaat, gaat automatisch fout ”, dus ik heb het niet 

zo op automatisering. Gelukkig hadden alle projectoren een 

afstandbediening (wel met een snoertje, draadloos was er niet bij in die 

tijd) waarmee het beeld ook op afstand scherp gesteld kon worden.  

 

Een collegafotograaf, die net als ik veel onderwaterfoto ’s maakte, gaf 

regelmatig diavoorstellingen in het land. Voornamelijk aan liefhebbers van 

natuur en aan sportduik- en aquariumverenigingen. Dat had toen nog 

nauwelijk iets met AV te maken. Er stond één projector promininent op 

een projectietafel, de fotograaf 

erachter en hij leidde het publiek 

met een praatje door zijn 

voorstelling. Die bestond uit het 

vertonen van de lichtbeelden en het 

erbij verklaren wat het publiek 

eigenlijk zag. Precies zoals in de 

tijd van de toverlantaarns. Later 

gebeurde dat zelfs met twee 

projectoren en overvloeiende 

beelden, hetgeen rustiger voor het publiek was. Goed doordacht was dat 

met de afstandsbediening nog steeds scherp gesteld kon worden en dat 

dan alleen de projector reageerde waarvan de lamp brandde. Daar was 

over nagedacht!  

 

Automatisch ploppen 

Mijn collega realiseerde zich op een goed moment dat slechts één van de 

projectoren regelmatig qua scherpte bijgesteld moest worden. Hij vond 

dat vreemd, want het waren volkomen identieke projectoren. Nader 

onderzoek leerde dat het de warmte was, die dia ’s deed ploppen. De 

projectoren hadden halogeenlampen. Ze produceerden zoveel hitte dat 

ze, net als onze moderne digitale beamers, ook gekoeld werden met een 

ventilator. De warme lucht werd aan de bovenzijde uitgeblazen en dat 

was er de oorzaak van dat de dia ’s in de bovenste projector nooit plopten. 

Ze werden door de onderste projector voorverwarmd, zodat het ploppen 

al plaatsvond voor de dia aan de beurt was om geprojecteerd te worden. 

Dat bracht hem tot een ingenieuze oplossing voor de onderste projector. 

Hij monteerde aan de bovenste projector een buis, die met enkele 

bochten de warme lucht naar de slee van de onderste projector voerde. 

Daarmee werden ook de dia ’s van de onderste slee voorverwarmd en was 

het plop-probleem voorgoed verleden tijd. Hij noemde het ding zijn 

‘voorploeper’ en omdat het zo buitengewoon eenvoudig was kon dat mijn 

goedkeuring, ondanks het feit dat het voorploepen automatisch ging, toch 

wegdragen.  

Arthur Palache 


