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Bijeenkomst Audio-Visuele Groep 

 

Vanavond is het een bijzondere bijeenkomst. We nemen afscheid van Carel. Op deze laatste 

avond van het jaar, de vooravond aan de Feestdagen, opent Jan met de introductie van een van 

onze oudste leden. Carel heeft de afgelopen periode vaak verstek laten gaan dus besloot hij 

ermee te stoppen. Nu neemt hij, samen met zijn vrouw Elly, afscheid na 35 jaar lidmaatschap. 

En, zoals wij Carel kennen, zal hij dit op zijn eigen, luchtige en typerende manier doen. Dit 

gaat wat beloven. Voor de rest hebben we een debuut van Jan, die is er gloeiend bij, en wat 

opgepoetste series.  

Volgens de annalen was Carel per januari 1985 tot oktober 2019 lid, waarvan bestuurslid 

september 1996 t/m november 2008; ook heeft hij lange periode waaronder als AV-

coördinator de AV-avonden verzorgd en georganiseerd. Carel staat geboekt als iemand die 

series maakt met een verborgen boodschap. 

Het woord is aan Carel. In 1985, zoals vermeld, trad hij het clublokaal van Shot’71 binnen en 

vanaf dat jaar is hij actief lid geworden. Het resultaat van een lange zoektocht. Samen met 

andere dia-makers zochten ze naar een fotovereniging die dus ook dia’s toonde. Die waren 

met een lantaarn te zoeken maar ze vonden in Shot’71 een ideale combinatie van film, 

fotografie èn dia’s. Aldus geschiedde. Samen met Jan, Ton werd gestreefd naar een eigen 

groep en na veel discussies en het doorstaan van diverse weerstanden was de diaporamagroep 

– nu de Audio-Visuele Groep – geboren en een feit. Omstreden, dat wel, en niet direct op 

vaste locatie want die moest nog gevonden worden. Zelfs bij de deelnemers thuis werd er 

geprojecteerd. Overigens vond Carel, en hij niet alleen, dit nog de leukste periode. Op 

projectoren samen met overvloeiapparatuur en thuis op een klein schermpje, Ton had zelfs 

een tapedeck, maar elk lid had iets. Tot eindelijk het digitale tijdperk z’n slag sloeg en de Pc’s 

en laptops een intrede deden. Programma’s rezen als paddenstoelen uit de grond en het ging 

erop of eronder. Velen van de oude garde zagen dit niet zitten en haakten af maar de 

doorzetters gingen overstag en . . . met succes. Zoals bekend. Ook Carel zette door. Als oud-

docent aardrijkskunde was hij niet zo op de hoogte van al deze technische ontwikkelingen 

maar wel geïnteresseerd en stond er derhalve volledig voor open. Hij stak wijselijk deze 

onkunde dan ook niet onder stoelen of banken. Integendeel. Op humoristische en subtiele 

wijze wist hij dat steeds kenbaar te maken en geen van de kenners-leden had er moeite mee 

om Carel wat technisch vernuft bij te brengen. Vanavond toont hij ons een paar series uit zijn 

arsenaal. In deze series zal wederom blijken dat Carel niet alleen over een fantastische stem 

beschikt, ook zijn fantasie mag er zijn. 

  



Montreux – jawel, het Walhalla van de 

jetset, het luxe deel van Zwitserland. Carel 

vertelt dat alle opnamen vanaf een standpunt 

genomen werden. Helaas zijn door de 

verhouding van de beamer, niet alle titels en 

onderschriften zichtbaar maar door de 

toelichtingen van Carel wordt de clou wel 

duidelijk. In de serie geeft hij een beeld van 

de jetset in Montreux, de hotels waarin ze 

logeren en de boten waarmee gevaren wordt. 

Toch besluit het echtpaar om de lunch maar gewoon op een muurtje bij het meer van Genève 

te nuttigen. De laatste dia toont echtgenote Elly bij het muurtje.  

 

 

 

 

 

 

Het meisje met de harp – onder zijn studentjes 

waarvan de leeftijden variëren van 12 tot 17 was 

een meisje die als hobby het bespelen van de 

harp had. En sjouw zo’n instrument dan maar 

overal naartoe. Dat meisje verdiende meer 

waardering dan het spelen in een orkest vond 

haar moeder. Een prima idee is een foto van 

haar maken, iets bijzonders. Bij toeval was haar 

moeder visagiste – iemand die mensen opmaakt 

– dus ging onze docent maar eens wat 

fantaseren. Hij liet zijn model ook fantaseren 

en bedacht zo een verhaaltje waarin zij in een 

soort toverspiegel een geheime ontmoeting 

heeft met de geliefde van haar dromen. Carel 

verzamelde wat attributen en inderdaad een 

aantal schitterende portretten van deze 

schoonheid waren het resultaat. Wat ze ermee 

gedaan heeft blijft een raadsel maar Carel had 

een mooie serie eraan over gehouden. Doe het 

maar na. Wat geen raadsel of misschien juist wel bleek dat het meisje achteraf de harp aan de 

wilgen heeft gehangen en rechten is gaan studeren. Ze geeft nu ook les.  



Mijn grote geheim. Dit idee heb ik gekregen door een wandeling – een ideale manier voor de 

ideeënbus – die ik elke dag maak door een bos. Prachtige beelden levert dit op.  Samen met 

wat opnamen uit andere indrukwekkende bossen waar onder die van Soestdijk leverde 

voldoende materiaal voor deze serie. Ik fantaseerde weer een verhaal omdat deze en 

soortgelijke gebieden eigendom zijn van Brabants Landschap. Bij toeval ontmoette ik daar 

iemand die hetzelfde idee had als ik. “Van wie is dit allemaal?” Het is allemaal van ons 

echter, het is van iemand anders, die het uitleent en wij mogen ervan genieten. Die bordjes 

verboden toegang moet je gewoon wegdenken, want niemand zal je wegsturen.  

Levende beelden, een promotie van de stad ’s-Hertogenbosch. Een interessant intro met 

klassieke beelden uit de oudheid en de overgang naar nu, een expo met levende beelden. Dit 

zijn mensen die met wat schmink zich op een voetstuk laten zetten. Ze spelen de rollen goed 

want makkelijk is anders. Sommigen presteren het om zelfs, ondanks een pikante achtergrond, 

toch in hun rol te blijven. Ook een serie met humor. 

Bij deze serie, vervolgt Carel, was er meer voor nodig het onderwerp te benaderen: de Grand 

Canyon. Voor alle geologen, ook in opleiding, de grootste snoepwinkel. Voor Carel een 

uitdaging. Hij wil er een verhaal van maken wat de geologie hierin een stuk duidelijker maakt. 

Dit is zo groots dat nergens ter wereld te vinden is. Miljoenen jaren zijn er steeds nieuwe 

lagen neergelegd. Later zijn alle lagen naar boven gekomen en door de rivier ingesneden; 

menigeen is er geweest en vond het helemaal niks; die vinden de Alpen indrukwekkender en 

hebben geen oog voor dit soort landschappen. Toch trekt dit gebied elk jaar nu meer dan een 

miljoen bezoekers. Met de bus worden ze afgezet om de Canyon te bezoeken; er steekt niks 

uit maar pas aan de afgrond zie je het; zelfs helikopters brachten geen uitkomst.  

Ten slotte nog een promotie voor Den Bosch – ze bezochten een expo op de Parade, een 

beeldententoonstelling. Ook deze serie is van commentaar voorzien. Hiermee toetst Carel de 

kijk op kunst, vroeger en nu. Wat begrijpen wij er nog van? Hoe bekijk je dit? Want Carel 

begreep er steeds minder van. Mannen met vrouwenborsten, mensen met halve hoofden. 

Banken van beton. U noemt het maar op. De moderne tijd, net wat u zegt.  

Jan sluit deze sessie af door samen met Carel de geschiedenis van de diaporamawereld annex 

fotografie te bekijken. Met 7 personen binnen de groep fotografen zijn we begonnen. De 

fotografen vonden de dia een soort bijproduct van de fotografie. Minuten, soms wel een 

kwartier lang, zaten de fotografen te staren naar een foto die toen uitgebreid van commentaar 

werd voorzien. Wanneer de dia’s bekeken werden waren de meeste fotografen al naar huis. 

Als diamakers bleven we zoeken naar aansluiting die we toen ook vonden in de NVG – de 

Nederlandse Vereniging voor Geluidjagers, inmiddels de NVBG want daar is beeld 

bijgekomen – en die waren dolenthousiast en steunden ons een afdeling in Brabant te starten. 

Carel heeft dit jarenlang, samen met Piet gedaan. Na diens overlijden vond Carel het welletjes 

en is ermee gestopt. Carel was niet voor éen gat te vangen. Ook in het Bestuur van Shot wist 

hij zijn draai te vinden. De contacten met onze Belgische dia-makers, die op dit gebied zelfs 

veel verder ontwikkeld waren, wisten we goed te onderhouden.  

Ondertussen gaat de tijd verder. De meesten zijn inmiddels de 80 ruim gepasseerd; de groep 

slinkt gestaag maar blijft in beweging. De jongeren staan niet echt te popelen om met ons 



verder te gaan. Het smartphonetijdperk is aangebroken. De jonge garde heeft geen zin om met 

computer-programma’s combinaties te monteren van foto, film en geluid. Snel werken en vlot 

afdraaien is het motto. Ook die kwaliteiten snellen vooruit. Carel wijst erop dat het leuk is en 

dankbaar werk om ook anderen de series te tonen. Verenigingen met collega-hobbyisten en 

via internet (YouTube) zijn nieuwe werelden die we kunnen ontdekken. Het world-wide-web. 

Maar pas op voor de spinnen! Je krijgt hiermee niet het beste publiek maar het enthousiasme 

is niet minder.  

Jan bedankt Carel en verwijst naar de kracht in hem die altijd op dreef is; z’n fantasie en z’n 

stem hebben menig lid geholpen met het inspreken van teksten. Zelf inspreken kan Carel niet 

meer maar helpen met kan altijd. Jan overhandigt Carel een kleinood, een kerststukje van een 

hyacint met een kerstman, het symbool van vruchtbaarheid en gift; applaus voor Carel. 

 

 

Fort Isabella – de clubserie welke zo mooi door Corrie en Rob is gemonteerd en ingesproken 

door Rob. Helaas klinkt de stem nog iets te iel en ook de verhouding is niet overal even 

geweldig. De start is sterk met een goed overzicht van het hele terrein en het videodeel is 

mooi verwerkt.  

Glow Walk -  Jan -  met een bezoek aan dit jaarlijkse evenement in Eindhoven laat Jan de 

muren van de enorme gebouwen in de Lichtstad weer oplaaien. Opnamen uit de hand 

genomen met twee-derde stop (!) onderbelicht kunnen we spreken van een mystieke wereld. 

Hypermodern, ook de muziek van Eric Vloeimans die past er door toepassing van 

synthesizers prima bij. Toch vinden we dat de serie korter kan.  

  



 

 

Als laatste serie tonen we De nachtegaal hoort vogeltjes al 60 jaar fluiten van Pieter. Hij 

heeft de serie iets ingekort en wat beelden eruit gehaald. Kort en goed.   

Tot zover de verslaggeving. De laatste van dit jaar dat hoofdzakelijk in het teken staat van het 

afscheid van Carel. Ik wens u en de uwen fijne dagen toe, een goede jaarwisseling en een 

gezond 2020 met veel inspiraties. 

Hugo 

 


