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Van de redactie 

De aanlevering van kopij heeft deze maand ernstig te wensen 

overgelaten. Tot nu toe is het in de regel altijd vlotjes verlopen, maar nu 

zit er een kinkje in de kabel. Er is maar heel weinig kopij. Jammer, maar 

we moeten het ermee doen. 

 

Er is wel een uitgebreid stuk van de voorzitter, met een terugblik op de 

eerste helft van het jaar en een voortuitblik op de tweede helft.  

 

De Challenge321 vraagt nog eenmaal om de aandacht, met name de 

presentatie van de door de jury geselecteerde producties. Deze komen 

op 9 juni aan bod in Rijen. Iemand die er vorig jaar geweest is was zeer 

onder de indruk van wat er getoond werd. Het is dus de moeite waard om 

er naartoe te gaan. Zie blz. 4. 

 

Ons land heeft een aantal musea die aandacht besteden aan fotografie 

en fotografica (verzamelobjecten met betrekking tot de fotografie).  

In dit blad een overzicht van een aantal van deze musea. Wellicht kan dit 

bijdragen een het kiezen van een bestemming voor een leuk ‘dagje uit’. 

 

Verder natuurlijk een overzicht van de AV-Festivals, voor zover bekend, 

en de gebruikelijke column. 

 

Ik wens u een heel plezierige vakantie, met veel mooie foto ’s en daarna 

mooie series. 

 

Veel leesplezier. 

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

 

Van de voorzitter 

2018 zit er bijna weer voor 

de eerste helft op. Ik hoop 

dat het voor een iedereen 

een prima zomer wordt om 

weer mooie geluids- en 

beeldopnames kunnen 

maken. Een aantal leden is al weer over de gehele wereld uitgezworven. 

Sommigen zijn al weer terug en anderen moeten nog vertrekken. 

Degenen die nog moeten vertrekken wens ik goede vakantie en een 

behouden thuiskomst toe. Voor de thuisblijvers hoop ik dat het een 

prachtige zomer mag worden. Op het moment dat dit NVBGnieuws 

verschijnt heb ik me met mijn vrouw een weekje teruggetrokken op 

Vlieland. Lekker even niets doen. Nou ja, opnameapparatuur voor beeld 

en geluid gaan natuurlijk wel mee.  
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Voor wat de NVBG betreft hebben we een zeer geslaagd eerste halfjaar 

achter de rug. Regionaal waren er de studiedag in Rijen en het 

Voorjaarsfestival in Oosterhout (bij Nijmegen). Landelijk was er het zeer 

geslaagde symposium op de tweede landelijke NVBG dag en het 

Nationaal AV-Festival met de Nationale AV-wedstrijd op 14 april in 

Barneveld. 

 

Vorige week is via een Nieuwsflits een enquête over het Nationaal AV 

Festival naar alle leden gestuurd. Een groot aantal leden heeft al 

gereageerd. Wij verzoeken nadrukkelijk om deze enquête in te vullen. 

Ook als u niet naar het Nationaal AV Festival gekomen bent. Het bestuur 

wil graag weten waarom men op 14 april niet naar Barneveld is gegaan. 

De enquête is volstrekt anoniem. 

 

Tijdens de zomerperiode zal het nodige 

werk verzet dienen te worden ter 

voorbereiding van deelname aan de 

50+beurs van 18 t/m 25 september. 

Vanuit de NVBG afdelingen is 

medewerking toegezegd voor het 

bemensen van de stand en ook de 

medeorganisatoren hebben mede-

werkers gevonden. Voor de inrichting 

van de stand en de activiteiten die we 

gaan ontplooien zijn al de nodige 

stappen gezet. Zoals u weet hebben wij 

de beschikking over een aantal gratis 

toegangskaarten tot de beurs. Omdat er 

de komende maanden geen 

NVBGnieuws verschijnt zullen we de 

leden door middel van Nieuwsflitsen 

berichten hoe men deze kaarten kan verkrijgen. 

 

Het bestuur gaat na de zomerperiode verder met het ontwikkelen van 

workshops. Bestuurslid Herman van den Dool houdt zich daar mee bezig. 

Heeft u suggesties voor workshops of bent u bereid zelf workshops te 

gaan geven, meldt dat dan aan Herman (email: dool0068@planet.nl). 

Het AV-Festival seizoen 2018-2017 gaat in het najaar weer van start.  

Zie hiervoor de Festivalkalender op blz. 5 

 

De zomer is begonnen, het NVBGnieuws verschijnt een paar maanden 

niet, dus wens ik u nu alvast een paar fijne zonnige zomermaanden toe.  

Ed Diersmann 

Voorzitter NVBG (voorzitter@nvbg.nl)  

Klik HIER voor invullen van de enquête 

mailto:dool0068@planet.nl
mailto:voorzitter@nvbg.nl
https://www.navg.nl/AVF2018_01.php
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De Challenge 321 is een internationale wedstrijd voor korte Diaporama 's 

met een maximale looptijd van 3:21 minuten. Deze korte runtime is de 

'uitdaging' voor de auteurs. Het idee van de competitie is om een 

internationale uitwisseling van audiovisueel werk te hebben.  

Met hun inzending nemen de auteurs deel aan verschillende 

internationale jureringen. 

AV-festivalseizoen nog niet ten einde na de Nationale AV Wedstrijd 

Openbare jurypresentatie Internationale 

AV-wedstrijd Challenge321 te zien op 

9 juni a.s. in Rijen 

 

Eind maart was de sluiting van de Internationale AV-wedstrijd Challenge 

321, die door AV-Dialog (de zustervereniging van onze Oosterburen) 

wordt georganiseerd. 

 

Het thema van de wedstrijd is vrij, de enige restrictie is de lengte van de 

AV-productie die maximaal 3 minuten en 21 seconden mag bedragen. 

Het aantal inzendingen is 87 stuks uit 14 landen. 

 

Momenteel zijn 15 jury ’s in 9 landen de inzendingen aan het beoordelen. 

Dat gebeurt ook in Nederland waar Challenge 321 (o.a.) ‘gehost’ wordt 

door club Foto Amateurs Rijen (F.A. Rijen). Als alle jury ’s gereed zijn 

wordt er een totaalbalans gemaakt waarna de prijswinnaars bekend 

worden gemaakt (zie hiervoor www.challenge321.org). 

Op zaterdag ochtend 9 juni wordt een selectie van de, volgens de F.A. 

Rijen jury, beste inzendingen vertoond in cultureel centrum De 

Boodschap, Nassaulaan 62 te Rijen. Een unieke kans dus om 

internationaal AV werk te bewonderen in Nederland. 

 

De aanvang van de presentatie is om 10.00u (zaal open vanaf ca. 9.30u) 

en duurt tot ca. 12.45u, inclusief een korte koffiepauze. Aansluitend is 

vanaf 13.00 uur in de grote zaal de jaarlijkse foto-expositie van F.A. Rijen 

te bewonderen alsook nog een aantal eigen AV series van de 

fotoclubleden in de kleine zaal. 

 

De toegang tot de presentatie (en expositie) 

op 9 juni a.s. is gratis. Maar gezien de 

beperkte capaciteit van de kleine zaal, waar 

de 321 Challenge projectie plaats vindt, raden 

wij je aan om vooraf te reserveren via onze 

website: 

http://www.farijen.nl/aanmeldingsformulier/ 

 

We hopen je te mogen begroeten bij deze 

Internationale AV-presentatie. 

 

Namens F.A. Rijen / Challenge 321 

Henk-Jan de Weert 

Challenge 321 

aantal land 

5 Australië 

1 Oostenrijk 

11 België 

2 Zwitserlland 

18 Duitsland 

9 Frankrijk 

14 

Groot 

Brittanië 

2 Ierland 

10 Italië 

9 Nederland 

1 Noorwegen 

2 Nieuw-

1 Polen 

2 Zuid-Afrika 

http://www.challenge321.org
http://www.farijen.nl/inschrijfformulier.php
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Festival Plaats Datum 

1e Lustrum AV-Festival van 

het Westen 

Europoort 2018 

www.avwest.nl 

Zaal Double Feet 

Marijkeplein 12 

Rozenburg 

6 oktober 2018 

Festival van Het Noorden 

www.avdrenthe.nl 

Theater  De Meente 

Stationsplein 1 

8331 GM  Steenwijk 

3 november 2018 

AV-Studiedag Rijen 

www.avgroep1592.nl 

De Boodschap 

Nassaulaan 62-64 

Rijen 

26 januari 2019 

Voorjaarsfestival 

www.av-voorjaarsfestival.nl 

Theater De Klif 

Pijlpuntstraat 1 

Nijmegen 

9 maart 2019 

http://www.avwest.nl
http://www.avdrenthe.nl
http://www.avgroep1592.nl
http://www.av-voorjaarsfestival.nl
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Fotografica  zijn in de breedste 

zin verzamelobjecten met 

betrekking tot de fotografie. Over 

het algemeen zijn het oudere, niet 

meer in gebruik zijnde 

voorwerpen. Fotografica kunnen 

naast andere voorwerpen zijn: 

 

 

 Foto's van camera's, objectieven, fotografische apparatuur 

 Antieke foto's 

 Boeken, tijdschriften en andere drukwerken over fotografie en 

fotografen 

 Camera's 

 Objectieven 

 Projectoren 

 Toebehoren, bv. belichtingsmeters 

Verzamelaars van fotografica zijn in Nederland verenigd in de 

"Nederlandse Vereniging van Fotograficaverzamelaars". De vereniging 

werd in 1977 opgericht als ‘Camera Oldtimer Club ’. 

 

Zoals met vele andere oude zaken heeft de mens kennelijk de behoefte 

dit soort fotografische objecten bijeen te brengen en te verzamelen. En 

dan volgt daaruit bijna vanzelfsprekend dat men deze voorwerpen aan 

anderen wil tonen. Dat is de reden dat er musea zijn. De fotografica -

musea zijn hierop geen uitzondering. In dit artikel is een aantal van dit 

soort musea op een rij gezet, overigens zonder de pretentie te hebben 

dat de lijst volledig is. 

Om een bezoek te plannen kan in alle gevallen op de link voor de website 

worden geklikt. 

 

Fotografica 

Eye 

IJpromenade 1 

1031 KT  Amsterdam 

www.eyefilm.nl 

 

 

EYE beheert met de collectie meer dan veertigduizend films uit alle 

genres: een fraaie staalkaart van de filmgeschiedenis, van klassiekers en 

kaskrakers tot cultfilms. EYE wordt wereldwijd geroemd om zijn kennis en 

expertise op het gebied van filmrestauratie en -onderzoek. 

 

De collectie van EYE kreeg vorm in 1946 toen de eerste voorloper van 

EYE werd opgericht: het Nederlands Historisch Filmarchief. In 1952 kwam 

uit het Nederlands Historisch Archief het Nederlands Filmmuseum voort; 

sinds 2010 zijn we EYE. 

 

De oudste film uit de collectie stamt uit 1896. Maar EYE beheert en 

verwerft niet alleen films, maar ook een scala van uiteenlopende 

materialen - van filmaffiches tot projectieapparatuur. De nadruk ligt op 

films en voorwerpen die iets zeggen over de Nederlandse film- en 

bioscoopcultuur; van praktisch alle Nederlandse speelfilms die jaarlijks 

uitkomen wordt een kopie in de collectie opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s bij dit artikel: Marcus Köppen  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotografie
http://www.eyefilm.nl
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Nederlands instituut 

voor beeld en geluid  

Media Parkboulevard 1 

1217 WE Hilversum 

www.beeldengeluid.nl 

 

 

 

 

 

Beeld en Geluid is het instituut voor mediacultuur; een inspirerende, 

creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor iedereen. We 

duiden actuele ontwikkelingen rondom mens, media en maatschappij 

vanuit mediahistorisch perspectief.  

 

Dat doen we vanuit onze collectie, als mediamuseum, als kennisinstituut 

en als onderwijspartner. We laten zien hoe media zich hebben ontwikkeld 

in de (recente) geschiedenis, volgen actuele ontwikkelingen en 

reageren op nieuwe mediafenomenen. Zo leveren we een relevante 

bijdrage aan een open mediacultuur die hoort bij een vrije samenleving.   

Foam 

Keizersgracht 609 

1017 DS  Amsterdam 

www.foam.org 

 

FOAM is de afkorting van 

Fotografiemuseum Amsterdam. In 

dit museum zijn vaak vijf of zes 

verschillende kortlopende en lang-

lopende exposities tegelijk te zien. 

Het museum richt zich vooral op de 

journalistieke, mode- en reclame-

fotografie, en die modegevoeligheid 

is ook als sfeer in het museum te 

voelen. Vaak volgen de exposities 

elkaar in rap tempo op, waarbij de 

nieuwe talenten met gemak 

tegelijkertijd met de “oude” meesters exposeren. Ondanks de 

expositiesnelheid worden de ruimtes altijd wel met zorg ingericht. De 

vorm van exposeren wordt aangepast aan het onderwerp of de stijl van 

de fotograaf. Zo kunnen er in de ene ruimte krantenknipsels hangen 

terwijl de ruimte ernaast interactief ingericht is met diverse iPads. Het 

museum wil naast zijn traditionele rol ook de functie van ontmoetings- en 

inspiratieplek vervullen. Je kunt lid worden van Club Foam die regelmatig 

bijeenkomsten en lezingen organiseert, er worden magazines en 

portfolio's uitgegeven en het museum heeft een zeer actief online 

platform. 

http://www.beeldengeluid.nl
http://www.foam.org
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Cameramuseum 

Visstraat 10 

4301 CC  Zierikzee 

www.cameramuseum.nl 

 

Het Cameramuseum vertelt het verhaal over de historie en het ontstaan 

van de fotografie in al haar aspecten tot nu toe, een ontdekkingstocht 

voor jong en oud. Ontdek meer over de Schouwse fotografen, donkere 

kamer, studio, projectie en stereo. Natuurlijk komen ook veel camera ’s en 

allerlei toebehoren aan bod. En dat alles wordt omlijst met levensechte 

taferelen. Dit vindt u verdeeld over het drie verdiepingen tellende 

pand. Ook zijn er veel doe-activiteiten te boeken voor groepen en u kunt 

op afspraak op de foto in Zeeuwse klederdracht (vanaf twee personen).  

 

Dit alles vindt u verdeeld over het 3 verdiepingen tellende pand.  

 

Op vertoon van uw entreebewijs van het Cameramuseum, ontvangt u in 

de lunchroom van de Hema in Zierikzee een gratis kopje koffie.  

Fotomuseum Antwerpen  

Waalsekaai 47 

2000 Antwerpen 

www.fumo.be 

 

In 1986 vond het museum een definitief onderkomen in het gerenoveerde 

pakhuis Vlaanderen aan de Waalsekaai te Antwerpen. Na vier jaar 

bouwen opende in 2004 het vernieuwde Fotomuseum met onder meer 

1400m2 aan tentoonstellingszalen, twee cinemazalen, een aantal extra 

depots, een verruimde inkomhal en een workshopruimte. Dankzij de 

landelijke erkenning die het FOMU in 2009 verwierf, kon het museum een 

dynamisch beleid uitbouwen. 

 

De collectie fotoapparatuur omvat 23.000 objecten en is een van de 

meest toonaangevende fotografische verzamelingen ter wereld. Het 

geheel illustreert de ontwikkeling van de fotografische technologie in al 

haar facetten vanaf het prille begin tot nu. Van de camera obscura tot de 

digitale camera. 

Aan de hand van unieke en zeldzame pronkstukken, evenals grote en 

kleine merken biedt de collectie een internationaal overzicht van de 

fotografische technologie. Niet alleen de Europese, maar ook de 

Amerikaanse, Russische en Japanse cameraproductie is ruim 

vertegenwoordigd in het FOMU. 

http://www.cameramuseum.nl
http://www.fumo.be
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Fotomuseum Den Haag 

Stadhouderslaan 43 

2517 HV  Den Haag 

www.fotomuseumdenhaag.nl 

 

De collectie fotografie van het Gemeentemuseum Den Haag is zo rijk 

geworden dat in 2002 toenmalig directeur Wim van Krimpen er een apart 

museum voor oprichtte. Het Fotomuseum Den Haag, dat zich direct naast 

het Gemeentemuseum bevindt, deelt sindsdien de voordeur met het 

eveneens in 2002 opgerichte GEM, museum voor actuele kunst. Een 

grote hoeveelheid gedenkwaardige tentoonstellingen passeren de revue 

in het nieuwe museum: Man Ray, Emmy Andriesse, Sally Mann, Anton 

Corbijn, Erwin Olaf, Bieke Depoorter en Robin de Puy zijn slechts enkele 

voorbeelden. Het museum dat feitelijk maar uit één grote zaal bestaat, 

barst uit z’n voegen. Daarom besluit directeur Benno Tempel in 2016  tot 

een verbouwing. Het museum wordt uitgebreid en kan nu meerdere 

tentoonstellingen tegelijkertijd huisvesten. Het is daarmee van een 

tentoonstellingsruimte voor fotografie tot een volledig fotomuseum 

geworden. 

Nederlands fotomuseum Rotterdam 

Wilhelminakade 332 

3072 AR  Rotterdam 

www.nederlandsfotomuseum.nl 

 

Het Nederlands Fotomuseum beheert op dit moment meer dan 160 

archieven van historische en eigentijdse fotografen en heeft daarmee een 

belangrijk deel van het visuele erfgoed van Nederland in handen. Ed van 

der Elsken, Aart Klein en Cas Oorthuys zijn enkele voorbeelden van 

beeldbepalende fotografen uit de 19de en 20ste eeuw, waarvan het 

museum de complete archieven beheert. Ook werk van eigentijdse 

fotografen als Bertien van Manen, Vincent Mentzel, Hans van der Meer, 

Viviane Sassen en Mieke Van de Voort is in de collectie vertegen-

woordigd. Door schenkingen, nalatenschappen en aankopen blijft de 

collectie zich ieder jaar verrijken. 

 

Het Nederlands Fotomuseum presenteert de geschiedenis van de 

fotografie nadrukkelijk vanuit een eigentijds vertrekpunt, nieuwe 

presentatietechnieken en platforms. Optimale zichtbaarheid van de 

collectie en het betrekken 

van een zo’n breed 

mogelijk publiek zijn even 

vanzelfsprekend als 

reflectie, verdieping en 

kijkplezier. 

http://www.fotomuseumdenhaag.nl
http://www.nederlandsfotomuseum.nl
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Huis Marseille, museum voor fotografie  

Keizersgracht 401 

1016 EK  Amsterdam 

www.huismarseille.nl 

 

De collectie van Huis Marseille telt meer dan vijfhonderd foto ’s. Het 

accent ligt op eigentijdse fotografie met een internationale oriëntatie. 

Zwaartepunten liggen onder meer op de hedendaagse Nederlandse, Zuid -

Afrikaanse en Japanse fotografie. 

 

De tentoonstellingen in Huis Marseille fungeren als een laboratorium voor 

de collectie en andersom. Marseille is een huis waarvan de kamers zich 

op een organische manier als tentoonstellingsruimten ontvouwen. Inhoud 

en vorm gaan hierbij hand in hand. 

 

Huis Marseille biedt een podium voor de ‘verbijzondering ’ van de 

fotografie, onder andere door te kiezen voor werken die ook binnen het 

oeuvre van een fotograaf wat radicaler en meer autonoom zijn.  

 

Fotografica Museum Zoetermeer 

Van Aalstlaan 24 

2722 RL  Zoetermeer 

www.fotograficamuseumzoetermeer.nl 

 

COLLECTIE 

Meer dan 2000 verschillende fototoestellen, 300 lenzen, statieven, 

cameratassen en nog veel meer.  

 

NIET COMMERCIEEL 

Ons museum werkt alleen met vrijwilligers. Wij zijn dus geen commerciële 

organisatie, maar hebben dit 

museum uit liefde voor de 

fotografie opgezet. 

 

TECHNIEK 

Onze vrijwilligers hebben 

verstand van foto apparatuur. 

Zo kunnen wij bijna elk 

apparaat weer gebruiksklaar 

maken. 

 

http://www.huismarseille.nl
http://www.fotograficamuseumzoetermeer.nl
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Aardlekschakelaar 

Ik ben gedurende lange tijd 

docent geweest in het MBO en 

gaf daar de vakken elektro-

techniek en elektronica. 

Tijdens deze lessen moest 

onder andere de aardlek-

schakelaar behandeld worden. 

Zo’n schakelaar zit in alle 

woonhuizen en vormt een 

veiligheidscircuit dat de 

elektriciteit uitschakelt als een 

of ander elektrisch apparaat een bijzonder soort defect vertoont. Waar 

dan vroeger kans op elektrocutie bestond, schakelt tegenwoordig de 

aardlekschakelaar de stroom uit en voorkomt dat mensen of dieren een 

elektrische schok krijgen. 

 

Zo’n schakelaar is best een ingewikkeld 

ding en om mijn leerlingen de werking 

ervan duidelijk te maken gebruikte ik een 

overheadprojector. Dat is eigenlijk de 

analoge voorloper van een beamer. De 

projector werkt met doorzichtige vellen 

plastic waar met gekleurde viltstiften een 

tekening op gemaakt kon worden.  

 

Probleem met een overheadprojector is 

dat het te projecteren beeld op acht 

manieren op de projector kan worden 

gelegd. Zeven daarvan leveren een beeld 

op dat verdraaid, verkeerd-om of 

achterste voren wordt weergegeven of 

een combinatie daarvan. Slechts één manier is correct. Ik had mijn best 

gedaan om met behulp van meerdere vellen een soort animatie te maken 

waaruit de werking van de schakelaar verklaard werd. Juist in dat soort 

gevallen moet je heel goed opletten hoe je de vellen plaatst, anders krijg 

je alleen maar lachers in plaats van opletters. 

 

En dan komt er een moment waarop je de kennis van de pupillen wilt 

testen. Een proefwerk dus. 

 

Ik begin dan altijd met een eenvoudige vraag om de heren wat 

zelfvertrouwen te geven. Gaande het proefwerk worden de vragen 

lastiger en de laatste vraag ging uiteindelijk over de aardlekschakelaar.  

 

Ik had een tekening bij de vragen gevoegd, alle onderdelen genummerd 

en de bedoeling was dat aan de hand van die tekening de werking van de 

schakelaar zou worden opgeschreven. Dat systeem had ik al eerder 

gebruikt bij andere proefwerken, ik ging er dus vanuit dat de heren mijn 

bedoeling wel zouden begrijpen. De laatste vraag luidde dan ook: “Hoe 

werkt deze aardlekschakelaar?” 

 

De klas was er druk mee en ik hoorde zuchten en steunen. De jeugd is 

immers niet zo goed meer in staat om gedachten onder woorden te 

brengen en deze dan in begrijpelijke taal op te schrijven.  

 

Eén van die knullen was als eerste klaar en kwam zijn papieren inleveren. 

Ik was uiteraard nieuwsgierig naar hoe hij het er afgebracht had en hoe 

hij kans gezien had om in zo ’n korte tijd zijn werk af te krijgen. Het 

antwoord was duidelijk. Bij de laatste vraag stond bij de tekening als 

oplossing op mijn vraag slechts de tekst “Prima”. 

 

Arthur Palache 

 

 


