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Woord vooraf
i

Wie bandrecorderfolders bestudeert, raakt gemakkelijk onder
de indruk van de vele mogelijkheden die de bandrecorder
biedt. Duoplay, multiplayback, truc- en echo-opnamen, dit
alles en nog veel meer behoort tot de rijke perspectieven. Maar
ach, is het apparaat eenmaal in huis, dan blijken al deze
fascinerende mogelijkheden toch maar weinig in praktijk te
worden gebracht. Ligt dat aan de bandrecorder in kwestie ?
Nee, zeker niet. Ook de goedkopere typen hebben in het
algemeen goede technische kwaliteiten en mogelijkheden. De
oorzaak van het minder intensieve, ja vaak schamele gebruik
ligt dan ook op een ander vlak. 'Tijdgebrek’ is een van de
meest gehoorde klachten. Maar is dit wel helemaal waar ?
Indien de bandrecorder namelijk op de juiste wijze in het leven
is ingepast, als een instrument dat altijd ten dienste staat, is er
op velerlei manieren plezier aan te beleven zonder dat daar
veel tijd mee is gemoeid. En heeft men eenmaal iets van dit
plezier geproefd, dan zal men graag bereid zijn zo nu en dan
wat extra tijd voor wat uitgebreider en lastiger bandrecorderwerk uit te trekken. Lastiger ja, want om een gave ’geluidstekening’, een goede compositie, die zowel programmatisch als
technisch weinig of niets te wensen overlaat, te creëren, dat is
een kunst apart. Maar het is een uitermate bevredigende
kunst!
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Over deze kunst nu handelt dit boek. Gaat het Prisma
Bandrecorderboek (Prisma 922) voornamelijk over werking
en keuze, aangevuld met summier aangetipte toepassingsmooelijkhed’en, dit boek gaat uitsluitend over het gebruiken wel
hoofdzakelijk in de creatieve sfeer. Het gaat er van uit dat er
reeds een bandrecorder aanwezig is; wat voor een is in eerste
instantie niet van belang. Wel van belang is dat de bezitter
daarvan met deze bandrecorder wil werken, ludiek of meer
praktisch, al naar gelang zijn aard, maar in ieder geval goed.
Het boek heeft dan ook niet zozeer de bandrecorder als basis,
maar het geluid. Het geluid, in welke vorm dan ook, is
hoofdzaak. De bandrecorder is slechts een stuk gereedschap,
nodig om het geluid vast te leggen.
Er is nog een andere veelgehoorde klacht en die betreft de
totale afwezigheid van een technische knobbel. Alsof dit een
absolute noodzakelijkheid zou zijn ! Natuurlijk, de bandre
corder is een technisch instrument, maar de bediening ervan
is wel zo eenvoudig, dat voor het normale, plezierige
opneem- en weergeefwerk niet het minste technische inzicht
wordt vereist. Evenmin als de tegenwoordige automobilist
autotechnicus hoeft te zijn, hoeft de bandrecordergebruiker
de elektronentechniek te beheersen. Dit boek is dan ook
allerminst een technisch boek. Alleen waar dat in bepaalde
gevallen en voor het verkrijgen van optimale resultaten van
belang is wordt, overigens zo summier mogelijk, op techni
sche aspecten ingegaan. Want zonder enig inzicht is het niet
mogelijk zich creatief volwaardig te uiten.
Het boek begint, zoals dat gewenst is bij ieder ambacht of bij
iedere kunstuiting, bij het eenvoudige begin. Een overbodige
opmerking ? Geenszins. Wie begint, zodra hij met zijn eerste
bandrecorder wordt geconfronteerd, niet meteen met microfoonopnamen ? En dat terwijl hij dan nog niet eens weet hoe
een simpele radio- of plaatopname vlekkeloos tot stand moet
worden gebracht. Welnu, stap voor stap wordt aan de hand
van tientallen in de praktijk ontstane, uitgewerkte ideeën de
speelse, of zo u wilt, de praktische bandrecorderladder beste
gen. Vanaf het inleggen van het eerste bandje tot het veelom
vattende hoorspel werk toe.
Hoewel, zoals we zeiden, het recordertype in principe niet
van belang is, neemt dat toch niet weg dat de ene recorder
meer of andere mogelijkheden heeft dan de andere. Een
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viersporenrecorder bijvoorbeeld heeft bepaalde mogelijkhe
den, die het tweesporenapparaat te enen male mist. Maar hoe
dan ook, met beide typen is in veel gevallen, zij het op
verschillende wijzen, tot eenzelfde eindresultaat te komen.
Hoe, dat wordt steeds duidelijk aangegeven.
Buitenbeentjes zijn de cassette- en de stereorecorder. De
cassetterecorder mist door zijn ontoegankelijk opgeborgen
bandje zekere mogelijkheden en is dan ook niet zonder meer
vergelijkbaar met de gebruikelijke spoelenrecorder. Maar
toch heeft hij wel een grote waarde, vooral als handige
portable. Hij komt in dit boek dan ook meerdere malen ter
sprake, voornamelijk als tweede recorder, die de waarde van
de reeds aanwezige spoelenrecorder in niet geringe mate doet
toenemen.
En dan de stereorecorder. Vanuit creatief standpunt bezien,
maakt het niet veel uit of er monauraal of stereofonisch wordt
gewerkt. Zeker, stereo geeft diepte aan het geluid, is een stap
voorwaarts op het pad der technische vervolmaking. Maar
dat aspect is in dit boek niet van wezenlijk belang. Boven
dien, wie creatief wil zijn in stereo, doet er goed aan eerst
doorkneed te raken in monowerk. Dat kost al aandacht
genoeg.
Aangezien het primair gaat om geluid, wordt in dit boek niets
vermeld over dia- en smalf ilmvertoning of het werken met de
videorecorder. Zodra men zich op een van deze terreinen gaat
bewegen, is geluid-alleen niet meer belangrijk. Het gaat dan
om de relatie beeld-geluid en dat is, wil het goed zijn, een
eenheid, een kunstvorm' apart. En zo’n aparte kunstvorm
vraagt een eigen benadering. Daarvoor is een aanvullend
hoofdstuk onvoldoende. Bedenk dat degene, die meer voelt
voor beeld plus geluid dan voor geluid alleen, zich toch eerst
moet toeleggen op de kneepjes van het foto- of smalfilmvak
én op die van het geluidsgebied. Te veel ziet men nog dia- of
smalfilmvertoningen, waarbij of het geluid of het beeld nog
niet aan de eenvoudigste eisen voldoet. Daarom is dit geluidsboek ook voor de dia- of smalfilmenthousiasten van
belang. Want hoe vlotter hij met de bandrecorder kan om
gaan (en dat geldt natuurlijk ook voor de foto- of filmcame
ra) , des te trefzekerder zal hij zich naderhand kunnen uiten in
de beeld-geluideenheid, zodat hij dan met een presentatie
9

voor de dag kan komen waarbij de kwaliteit van beeld en
geluid technisch zowel als artistiek in volkomen evenwicht
met elkaar zijn.
Maar genoeg beschouwd. We gaan aan de slag, de bandre
corder wacht !
W VAN BUSSEL

. -i-.
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1. Stimulerende
opstelling,
een eerste eis

Stel dat we voor elk fietstochtje dat we zouden willen
ondernemen de fiets van zolder moesten halen, de banden
oppompen en het zadel op hoogte stellen, tien tegen een dat
er niet veel zou worden gefietst. Zo is het ook met de
bandrecorder. Indien we het nobele instrument voor elke
opname uit een nobele kleerkast moeten opdiepen, het ponti
ficaal moeten gaan opstellen en vervolgens met allerlei aansluitsnoeren moeten gaan knutselen, is ons de lust tot opne
men al vergaan nog voor we de recorder hebben aangeraakt.
En wanneer we voor het weergeven van een aardig stukje
muziek minstens vier volle bandspoelen moeten gaan afspeu
ren om te ontdekken waar dat muziekstukje ook al weer stond
en wanneer we daarbij dan nog bedenken dat de zoektijd nog
eens met de factor 4 moet worden vermenigvuldigd indien de
recorder een viersporenapparaat is, tja, dan speelt al gauw de
gedachte door het hoofd dat een simpel grammofoonplaatje
toch eigenlijk wel meer perspectieven biedt...
Daar staat dan die prachtige, dure recorder. In zijn koffer, in
de donkere kast, letterlijk op doodlopend spoor. Dit moet hoe
dan ook worden vermeden ! Er moet juist voor worden
gezorgd dat de bandrecorder min of meer permanent wordt
opgesteld, zodat er te allen tijde, hetzij voor opname, hetzij
voor weergave, a la minute gebruik van kan worden gemaakt.
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In combinatie met de radio
Waar kan die opstelling beter plaats vinden dan vlak bij de
radio, want dan immers zijn we, om te beginnen, moeiteloos
in staat om op elk gewenst moment een bepaald, ons boeiend
radioprogramma op te nemen. Zeker, bijzonder creatief is dit
niet, maar dat wil toch niet zeggen dat het een afkeurenswaardige bezigheid zou zijn. Integendeel ! Dag in, dag uit
biedt de radio een overrompelende hoeveelheid aan interes
sante programma’s die de moeite van het opnemen waard zijn
(en die voor huiselijk gebruik ook straffeloos mogen worden
opgenomen). Door de grote, wel eens wat eenzijdige belang
stelling voor de televisie wordt deze rijkdom niet altijd
onderkend. Dikwijls worden dergelijke programma’s, zoals
hoorspelen, verzoekplatenprogramma’s, historische gebeur
tenissen en dergelijke op tijdstippen uitgezonden waarop men
nu net geen tijd heeft om te luisteren. Nü, wat let ons die
uitzending in ons recordergeheugen op te slaan ? Later, op
een moment dat het ons schikt, kunnen we het programma
dan alsnog in alle rust beluisteren. Deze praktische geheu
genfunctie van de bandrecorder is een belangrijk aspect,
waaraan nog door veel recorderbezitters wordt voorbijge
gaan.
Een ander, niet minder belangrijk aspect is dat we op deze
wijze in staat zijn een zeer waardevol geluidenarchief op te
bouwen. Later zullen we nog zien hoe groot het belang kan
zijn van in het archief aanwezige fragmenten van allerlei
radioprogramma’s.
En wat kost zo’n programma-overname nu aan tijd ? Niets,
hoegenaamd niets. Zorg slechts voor een startklare opstel
ling, met een ’ontvangensbereide’ band op de spoelen, en het
meeste werk is al verricht. Slechts een druk op de knop op het
juiste moment is voldoende. De nogal eens gehoorde dood
doener ’bandrecorderwerk, ach je komt daar niet zo gemak
kelijk toe, het is ook zo tijdrovend.. .’ blijkt op deze wijze
gelukkig helemaal niet op de gaan ’.

Aansluiting op de radio
Moeten we, om radiomuziek op de band te krijgen, de
microfoon vlak voor de radioluidspreker houden ? Nee. want
op deze wijze komt er van een technisch goede opname niet
veel terecht, zoals al menigeen tot zijn teleurstelling heeft
mogen ervaren ! Deze methode wordt dan ook niet meer
12
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Fig. 1. De ouderwetse en kwaliteitsarme manier van opnemen via
luidspreker en microfoon wordt praktisch niet meer toegepast (A).
Een speciale bandrecorderaansluiting levert tegenwoordig een aange
past, direct te gebruiken elektrisch signaal (B).

toegepast. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van de op
welhaast iedere moderne radio aanwezige speciale bandre
corderaansluiting, ook wel diode-aansluiting genoemd. Dit
aansluitpunt levert zonder omweg een precies aan de bandrecorderingang aangepast signaal, zodat optimale opnamekwa
liteit mogelijk is, zie fig. 1. Het is prettig te weten dat meer
en meer TV-apparaten eveneens van een speciale bandrecor
deraansluiting worden voorzien, zodat in die gevallen het
TV-geluid ook probleemloos en met goede kwaliteit op de
band kan worden gezet. De bandrecorderaansluiting wordt
door middel van een verbindingssnoertje (een zgn. diodekabel, die meestal bij de bandrecorder wordt geleverd) verbon
den met een speciale radio-aansluiting op de bandrecorder. Is
deze aansluiting niet aanwezig, wat nogal eens voorkomt,
dan kan de microfoonaansluiting worden gebruikt.
En wat te doen bij een oudere radio, die geen speciale
bandrecorderaansluiting heeft ? Dan is het het beste deze er
alsnog door een vakman op aan te laten brengen. Het is
slechts een eenvoudige, niet dure ingreep.
Meeluisteren per luidspreker \
De speciale bandrecorderaansluiting heeft enkele niet te on
derschatten voordelen. De goede opnamekwaliteit is er een
van. Maar daarnaast is het mogelijk om onafhankelijk van de
opnemende bandrecorder naar de radio te luisteren. Of anders
13

gezegd : er kan door middel van de radioluidspreker worden
geluisterd naar datgene wat op dat moment op de recorder
wordt opgenomen. Deze mogelijkheid is vooral voor die
recorders van grote waarde die zelf geen meeluistermogelijkheid-per-luidspreker hebben, en dat zijn er heel wat.
Zeker, meeluisteren kan men vrijwel altijd, maar dan veelul
door middel van een hoofdtelefoon. Welnu, dankzij de band
recorderaansluiting op de radio kan dat in het vervolg door
middel van de luid klinkende luidspreker ! De stand van de
volumeregelaar is daarbij niet van invloed op het opneemniveau en dat geldt ook voor de klankregelaars. Tijdens de
opname kan de radio, wat volume- en toonregelaars betreft,
geheel naar willekeur worden bediend zonder dat de opname
er ook maar iets onder te lijden heeft. Alleen de opnamesterkteregelaar op de bandrecorder zelf is van invloed.
Het meeluisteren per (radio) luidspreker is ook van toepas
sing bij opnamen van de eigen platenspeler, mits deze op de
pickupaansluiting van de betreffende radio is aangesloten. De
radio moet dan op grammofoonweergave (p.u.) worden ge
schakeld. Het van het pickupelement afkomstige muzieksignaal wordt nu niet alleen door middel van de radioluidspreker
ten gehore gebracht, maar gaat via een interne verbinding
tussen pickup- en bandrecorderaansluiting tevens naar de
bandrecorder. Op deze wijze ontstaat volkomen automatisch
een juiste verdeling tussen het signaaldeel dat naar de radio
luidspreker en het deel dat naar de bandrecorder wordt
gedirigeerd. Zie fig. 2A.
Ompluggen niet nodig
Worden de recorder op weergave en de radio op grammofoonweergave (p.u.) geschakeld, dan wordt de zojuist opge
nomen muziek automatisch door de radio ten gehore ge
bracht. Dit is te danken aan het verbindingssnoertje, dat
meeraderig is uitgevoerd. Via de bandrecorderaansluiting op
het radiotoestel komt het weergavesignaal intern vanzelf op
de pickupaansluiting terecht, zonder dat er met snoertjes
hoeft te worden geknutseld of pluggen moeten worden omge
wisseld. Vooral wanneer de toegepaste bandrecorder een
eenvoudig type is zonder een fors uitgangsvermogen is de
weergavemogelijkheid via de radio (of via een aparte verster
ker, want dat is uiteraard ook mogelijk) iets om dankbaar van
14
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Fig. 2. A. Opname van radio ot platenspeler. B. Weergave van de
bandopname via hetzelfde verbindingssnoertje. Er hoeft niets te
worden omgeplugd. Dit geldt voor mono- zowel als stereo
apparatuur.

te profiteren. Het is wonderlijk wat een eenvoudige recorder,
een cassetterecorder bijvoorbeeld, die aangesloten is op een
enigszins krachtige versterker of op een goede radio, weet te
presteren !
Brengt de semi-permanente opstelling de mobiliteit van de
bandrecorder niet in gevaar ? Welnee, het ene, luttele verbindingssnoertje is immers vlug genoeg los te nemen. En boven
dien, er wordt met recorders, zeker met netgevoede apparaten,
in de praktijk heel wat minder rondgesjouwd dan de talloze
koffermodellen doen vermoeden .. .
Doordat de bandrecorder op deze wijze zeer uitnodigend voor
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gebruik gereed staat, biedt hij tevens de gelegenheid volledig
en spelenderwijs met de bediening vertrouwd te raken. Al
spoedig ontdekken we met plezierige verwondering dat de
omgang met de bandrecorder in verhouding even eenvoudig
is als die met radio, TV of platenspeler. De bandinleg blijkt
na korte tijd een simpele handgreep en de bediening van de
enkele druktoetsen en/of draaiknoppen kinderspel. De bijge
leverde handleiding, die uiteraard wel nauwlettend geraad
pleegd dient te worden, wijst daarbij duidelijk de weg.

16

-

I

2. Perfecte
opnamen
van radio en
plaat
Wie voor het eerst met de bandrecorder wordt geconfron
teerd, wil voornamelijk zijn eigen stem horen. Begrijpelijk.
En dus worden er allerlei grappige en minder grappige
gesprekken of monologen op de band gezet en onder de
nodige hilariteit weergegeven. Dit kan men een, twee of tien
keer doen, maar op zeker moment is de aardigheid er toch af.
Men realiseert zich het niet altijd, maar feit is dat microfoonopnamen, of het nu de stem of geluidseffecten betreft, tot de
moeilijkste opnamen behoren. Er moet daarbij op zoveel nog
onbekende dingen tegelijk worden gelet, dat er van alles
maar gedeeltelijk wat terecht komt. De resultaten zijn, hoe
kan het anders, pover. En dit is niet stimulerend. Verstandi
ger is het dan ook de zaken anders, doeltreffender aan te
pakken. Om te beginnen is het het beste de microfoon, na de
eerste kennismaking met de eigen (vreemde !) stem weer
netjes in het doosje op te bergen. Eerst móet worden geleerd
een radioprogramma of een plaat feilloos op de band over te
nemen. Feilloos wil zeggen : zonder schakelklikken, zonder
storende bijgeluiden en met de juiste opnamesterkte. Bij
weergave mag geen verschil met het oorspronkelijke opnamegeluid te horen zijn. Met de tegenwoordige kwalitatief
hoogwaardige recorders, ook van de goedkopere klassen, is
dit een normale eis.
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Noodzakelijke voorbereidingen
Goed, de bandrecorder staat op een gunstig plaatsje vlak bij
de radio en is daar door middel van een verbindingssnoertje
mee verbonden. Er wordt juist een platenprogramma uitge
zonden waarvan we wel enkele nummers op de band willen
hebben. Doen we dit zonder veel inzicht en met weinig zorg
en aandacht, dan zal de opname (en dus ook de uiteindelijke
weergave) verre van fraai zijn. Plotselinge geluidssprongen.
vervorming, ruis, weinig hoge tonen, abrupte overgangen
tussen de diverse opnamen, schakelklikken, al dergelijke
zaken zullen ons ten deel vallen indien we niet letten op
zaken als opneemsterkte, bandsnelheid en goede verzorging
van begin en eind van het opgenomen muziekstuk. En dan
dienen we er nog op te letten dat, bij gebruik van een
viersporenrecorder, de spoorkeuzeschakelaar in de juiste
stand staat. En ook de bandteller moet in de activiteiten
worden betrokken. Dit zijn punten die niet zo maar kunnen
worden genegeerd, punten overigens die we ons zonder veel
moeite eigen kunnen maken, ondanks het feit dat het al met al
een nogal omvangrijke geschiedenis lijkt. Welnu, laten we in
chronologische volgorde alle punten doornemen, die voor
een perfecte opname van belang zijn.
Inschakelen. Allereerst worden de recorder en de radio inge
schakeld. Vervolgens leggen we de band in, tijdens welke
handeling de apparatuur op temperatuur kan komen, zodat
we er verzekerd van kunnen zijn dat de apparatuur goed
werkt.

Bandinleg. Betreft het een cassetterecorder, dan zijn we
dankzij het klik-klak-klaarsysteem al heel gauw klaar. Het
enige waar op moet worden gelet is het spoomummer.
Vanzelfsprekend beginnen we met spoor 1. De band loopt
van links naar rechts en daarom moeten we er voor zorgen de
cassette zodanig in de recorder te steken dat de geluidsband
zich in het linkergedeelte van de cassette bevindt. Zie fig. 3.
Is de recorder een spoelenapparaat, dan is de inlegprocedure
wel iets omslachtiger, maar er is maar zeer weinig oefening
voor nodig om het losse bandeinde zeer snel en accuraat in te
leggen. Zeker, het inschuiven van een compleet, in een
cassette gevatte spoelen-en-bandsysteem gaat altijd wat
vlugger, maar zoals we verderop in dit boek nog zullen zien,
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Fig. 3. In de gesloten cassette van de cassetterecorder is de handloop
bij opname en weergave eveneens van links naar rechts. Via een
venstertje in het midden van de cassette is de band zichtbaar.
biedt de band van een normale bandspoel bepaalde voordelen
welke met de opgesloten cassetteband nooit zijn te verwezen
lijken.
Het inleggen van de band op een normale spoelenrecorder
gaat als volgt. Nadat we ons ervan hebben overtuigd dat de
start- of ’play’-toets en/of de pauzetoets niet zijn ingedrukt,
leggen we de volle bandspoel zodanig op de linker spoeldrager, dat de spoel bij het af wikkelen van de band linksom
draait. Op de rechter spoeldrager plaatsen we een lege spoel,
die uiteraard minstens even groot moet zijn als de andere.
Nu wikkelen we met de hand een ruim stuk band, dat wil
zeggen een stuk van zeker zo’n 30 cm lengte, af en nemen dit
tussen duim en wijsvinger van beide handen. Het op deze
wijze strakgespannen bandstuk laten we nu in de bandgleuf
zakken, dat is de gleuf in het afneembare koppendeksel
waaronder zich de toonkoppen en de bandgeleiders bevinden
(fig. 4). De gladde achterzijde van de band is nu naar ons
toegekeerd. Vervolgens laten we de band met de linkerhand
los en slaan tegelijkertijd met de rechterhand het vrij lange
bandeinde (dat niet per se bij het allerlaatste puntje hoeft te
worden vastgehouden) rechtsom om de kern van de lege
spoel waarvan een der insteeksleuven van ons af moet wijzen,
en schuiven de band in éen beweging door deze sleuf naar
buiten. Nu plaatsen we de linkerhand op de linker- en de
rechterhand op de rechterspoel. Met de linkerhand doen we
verder nog even niets dan de spoel vasthouden, maar met de
rechterhand draaien we de rechterspoel met een snelle bewe
ging ruim een halve slag vooruit (linksom dus), waardoor het
vrije bandeinde voor een gedeelte in de sleuf wordt terugge-
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trokken. Op het moment dat de tweede wikkeling over de
eerste begint te vallen, draaien we met de linkerhand de volle
spoel terug, naar rechts dus, zodat het overtollige bandeinde,
dat vormeloos uit de bandsleuf van de rechterspoel steekt,
nog verder wordt teruggetrokken. Tegelijkertijd draaien we
de rechterspoel linksom wat verder door tot we voelen dat de
tweede wikkeling de eerste wikkeling begint vast te houden.
Zolang deze greep nog slippend is, kunnen we het overtollige
bandeinde nog terugtrekken en het is nu zaak zodanig met
beide spoelen te manipuleren dat. op het moment dat de
tweede wikkeling stevig pakt, het bandeinde nog juist een
enkel centimetertje buiten de inlegsleuf steekt. De band ligt
nu perfect op zijn plaats.
Zo te lezen lijkt het een heel verhaal, maar de bewerkingen
vloeien zo snel in elkaar over, dat het na enige oefening als
het ware éen enkele beweging wordt. Het belangrijkste is wel
een niet te krap bandeinde te nemen. Wordt dit wel gedaan,
dan wordt het inleggen al gauw een waar prutskarwei, zoals
helaas maar al te veel ervaren wordt. Dankzij een flink lang
bandeinde, dat op het juiste moment via de linkerspoel wordt
teruggetrokken, wordt alle gepruts vermeden !
Aanloopband. Doen we de inlegmanipulaties met de geluidband zelf ? Nee, het een en ander wordt gedaan met de
gekleurde aanloopstrook. Een geluidsband wordt altijd voor
afgegaan door, en afgesloten met een halve tot een meter
lange aanloopstrook, die diverse belangrijke functies heeft.
Zo geeft de aanloopstrook ons de gelegenheid de geluidsband
vanaf het begin volledig te benutten. Zonder aanloopband
zouden de eerste meters van de geluidsband door het herhaal
de inleggen nogal te lijden hebben waardoor er vouwtjes en
kreukeltjes zouden ontstaan die de geluidskwaliteit ernstig
zouden aantasten. Ook zou de spoelkern groeven in de dunne
geluidsband drukken, die de eerste meters eveneens voor
kwaliteitswerk ongeschikt zouden maken. De stevige, nogal
stugge aanloopband biedt dan ook een perfecte bescherming.
Met glaspotlood is de achterzijde van de aanloopband gemak
kelijk en duidelijk te beschrijven, hetgeen van belang is voor
een overzichtelijke archivering, zonder welke het bandenbezit zonder meer een chaos wordt. In het volgende hoofdstuk
komen we hierop uitvoerig terug.
Zeer belangrijk is de kleur van de aanloopstrook. Er worden
20

w

bandgleuf----- »->

Fig. 4. De beginfase van een snelle bandinleg.

twee kleuren gebruikt : groen (soms geel) en rood. Groen
wordt altijd toegepast om het begin van spoor 1 aan te duiden
(bij vierspoor : van de sporen 1 en 3). En rood is de
beginkleur van spoor 2 (bij vierspoor : van de sporen 2 en 4).
Op deze wijze is er, zeker bij tweespoor, een duidelijke
spoorindicatie. Weliswaar helpt deze kleurcode ons bij vier
spoor slechts voor de helft op weg, maar na het inleggen van
de band is het een kleine moeite de spoorkeuzeschakelaar op
spoor 1 of 3, of bij rood bandbegin, op spoor 2 of 4 te
plaatsen.
Bandsoort. Welk type geluidsband kunnen we het beste
gebruiken ? Er bestaan verschillende merken en soorten,
maar laten we niet al meteen gaan experimenteren met
allerlei bandtypen. Het beste is zich voorlopig bij het merk te
houden dat bij de recorder is geleverd. Dit is er namelijk
zeker aan aangepast. In elk bandmerk zijn er nog eens een
aantal bandtypen, zoals dubbelspeelband, langspeelband en
dergelijke. Ook hier verdiepen we ons voorlopig nog niet in.
Dubbelspeelband op PVC- ofwel polyvinylchloridebasis (al
gemeen gangbaar) is voor algemeen gebruik en voor alle
bandrecordertypen een uitstekende bandsoort voor een naar
verhouding economische prijs.
Bij compactcassettes zijn er nog minder problemen : er hoeft
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Fig. 5. Groene aanloopstrook : bandbegin. Rode strook : bandeinde,
tevens begin van het volgende spoor.
slechts gekozen te worden tussen een C 30-, C 60-, C 90- of
C 120-cassette, met een speelduur van resp. 2 x 15, 2 x 30, 2
x 45 en 2 x 60 minuten.
Spoelgrootte. Waarom werken toch zo velen met de grote 15
en 18 cm-spoelen ? Zeker omdat hun bandrecorder geschikt
is voor deze speelmaten. Maar moet dit dan ook reden zijn
om zoveel mogelijk de maximaal toelaatbare spoeldiameter
toe te passen ? Zeker, een zeer grote bandlengte kan nuttig
zijn bij het opnemen van lange muziekstukken, hoorspelen en
dergelijke, maar voor het gebruikelijke van-alles-wat-werk
blijkt het in de praktijk oneindig veel handiger wat kleinere
spoelen, bijv, van ca. 10 cm. doorsnede, te gebruiken. Het
opzoeken van een bepaald fragment gaat dan veel vlugger en
handiger, terwijl de overzichtelijkheid groter wordt. Kleine
spoelen zijn dan ook zeker stimulerender om eens tot eigen
creaties te komen dan de grote 'voorraadschuren’.

Bandteller. We kunnen, nu het bandbegin voor de koppen
ligt, zeker wel met opnemen beginnen ? Ja, bijna. Er zijn nog
enkele puntjes die onze aandacht vragen. Zo is daar de
bandteller. Deze moet aan het bandbegin altijd op 0worden
gezet. Tevens moet er voor worden gezorgd dat er een balpen
met notitieboekje bij de recorder aanwezig is. Of nog beter :
een pakje losse kaarten, waarvan een kaart per band wordt
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Fig. 6. Voorbereidingen voor de opname : 1. band inleggen; 2. teller
op 0; 3. eventueel instellen van bandsnelheid; 4. bij vierspoor het
gewenste spoor kiezen.

gebruikt, zoals we in het volgende hoofdstuk nader zullen
bezien.
Verzuim nooit elke opname plus tellerstand meteen te note
ren ! Door gemakshalve op ons geheugen te vertrouwen,
komen we eens bedrogen uit, want of we gebruiken op zeker
moment een band met een onvervangbare opname voor een
nieuwe opname, of we raken in een tijdrovende zoekdoolhof.
Dergelijke tragedies zijn gemakkelijk te voorkomen
Bandsnelheidsregelaar. Indien onze recorder met twee of drie
bandsnelheden is uitgerust, zullen we een keuze moeten
maken. Nu, dit is geen probleem. Hoe hoger de bandsnel
heid, hoe groter het toonbereik dat kan worden opgenomen,
maar hoe meer band er naar verhouding verbruikt wordt. Een
uitstekende, algemeen toegepaste snelheid is 9,5 cm/sec.
Toonbereik en bandverbruik staan hierbij in een zeer gunstige
verhouding tot elkaar. Veel recorders zijn slechts met deze
ene snelheid uitgerust, zodat dit facet dan helemaal geen
hoofdbrekens kost.

Spoorkeuzeschakelaar. Bij een viersporenrecorder mag niet
vergeten worden het gewenste bandspoor te kiezen. Voor de
eerste opname op een nieuwe band zetten wé de spoorkeuze-
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schakelaar in de stand 1-4 (op sommige recorders is dit de
stand 1-2, wat in principe niets uit maakt), zodat, uitgaande
van de groene aanloopstrook, spoor 1 wordt opgetekend. Bij
een tweesporenapparaat vervalt deze handeling.
Opnamesterkte. En nu is het dan zover dat we de juiste
opnamesterkte kunnen gaan instellen. De radio wordt zuiver
af gestemd (heel belangrijk !) en de opnametoets (nee, nog
geen starttoets) ingedrukt. De recorder staat nu op opname
zonder dat de band loopt. We draaien de opnameniveauregelaar open en bestuderen de modulatie-indicator
(meter of ’oog’). De regelaar moet nu zodanig worden
ingesteld dat bij de sterkste muziekpassages nog juist geen
overmodulatie optreedt. Dit dient uiterst nauwkeurig te ge
schieden, want met de juiste modulatie valt of staat de
opname- en dus ook de weergavekwaliteit. Een te zachte
opname ruist en een te sterke opname klinkt vervormd.
Vooral dit laatste is zeer hinderlijk.

En nu : opname
Is de juiste sterkte vastgesteld, dan nemen we de stand van de
niveauregelaar goed in ons op, draaien de knop geheel naar
nul en drukken, nog steeds met ingedrukte opnametoets,
pauze- en starttoets in. De recorder staat nu op ’scherp’, hij is
klaar voor opname. Slechts een lichte aanraking van de
pauzetoets is voldoende om het bandtransport in werking te
stellen. De zo hinderlijke schakelklikken, die men bij non
chalant gemaakte opnamen kan beluisteren, worden op deze
wijze effectief voorkomen.
De radio-omroeper kondigt een plaat aan die we willen
opnemen. Zodra de aankondiging voorbij is, ontkoppelen we
met een snelle beweging de pauzetoets, zodat de band gaat
lopen en draaien de niveauregelaar snel naar het vastgestelde
punt. Vlekkeloos komt de muziek op de band, zonder een
enkel storend bijgeluid ! Tijdens de opname houden we de
modulatie-indicator, vooral tijdens de luide passages, goed in
de gaten en regelen zonodig de sterkte enigszins bij. Dit moet
wel heel geleidelijk geschieden, opdat bij weergave geen
hinderlijke geluidssprongen hoorbaar worden.

Gaaf einde
Een goede opname mag niet uitmonden in een technisch
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Fig. 7. Schematische voorstelling van het op de juiste wijze uitge
voerde opnameproces.
slecht einde. Zodra het muziekstuk is beëindigd, draaien we
de niveauregelaar met een doelbewuste beweging naar nul en
wachten dan enkele seconden met het indrukken van de
stoptoets. Een eventuele oude opname wordt dan netjes
uitgewist tot aan het punt, waarop de stoptoets wordt inge
drukt. Dit is zeer belangrijk, want nu eindigt bij weergave het
muziekstuk rustig, zonder dat plots de restgeluiden van een
vorige opname donderend uit de luidspreker daveren !

Plaatopname
Voor goede opnamen van grammofoonplaten is het een eerste
vereiste dat manipulaties aan de bandrecorder geen directe,
mechanische invloed kunnen uitoefenen op de zo trillingsgevoelige. platenspeler. Recorder en platenspeler dienen dan
ook bij voorkeur niet op hetzelfde grondvlak te zijn opge
steld, tenzij dit uitermate stabiel is.
De opneemprocedure komt in grote trekken overeen met die
van radioprogramma’s. Plaats de naald na een globale proefopname in de aanloopgroef van de draaiende plaat, druk
vervolgens even op de pauzetoets, zodat de band gaat lopen
en draai of schuif de niveauregelaar tegelijkertijd met een
vloeiende beweging naar het juiste niveau. Ook nu komen de
beginmaten gaaf op de band. Wacht bij het einde niet tot het
moment dat de platenspeler automatisch wordt uitgescha
keld, want dit kan een hinderlijke schakelklik veroorzaken.
Nee, draai de niveauregelaar rustig naar nul, meteen nadat
het muziekstuk is afgelopen. Laat ook nu de band weer enige
seconden doorlopen.
Mocht het een of ander niet helemaal goed gaan, geen nood :
spoel de band weer terug naar zijn beginpositie en herhaal de
procedure. Wat er ook op de band staat, het wordt immers bij
een nieuwe opname automatisch uitgewist !
Wees niet eerder tevreden voordat de opname, elke opname,
van begin tot einde 'volmaakt' is.
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3. Notities
maken
is chaos
voorkomen
Zonder archivering is geen bandrecorder compleet. Het is de
grote verdienste van de bandrecorder dat hij geluiden op
gemakkelijke wijze kan vastleggen, maar wil men hiervan op
prettige wijze gebruik maken, dan zal men genegen moeten
zijn na elke opname enkele notities te maken. Anders kan
men er zeker van zijn binnen de kortste tijd in een banden
doolhof verzeild te raken, die de grootste geestdrift op
effectieve wijze zal smoren... Want niets is zo ontmoedi
gend als het alsmaar moeten afspeuren van banden naar een
bepaalde opname, een opname die, omdat hij nooit geboek
staafd is, wellicht allang stilzwijgend verzwolgen is door een
volgende opname...

Kaartsysteem
Hoewel het maken van enkele simpele notities niet veel
denkwerk vereist, zijn er toch wel enkele zaken die al meteen
vanaf het begin in het oog moeten worden gehouden. Zo
dient de archivering zodanig te worden opgezet dat ingrijpen
de veranderingen en daarmee veel extra schrijfwerk in een
later stadium vermeden worden. Maar wat toont de praktijk
dikwijls ? Als er al wordt gearchiveerd, gebeurt dit vaak met
een overdaad die wel net zulke desastreuze gevolgen heeft als
de totale afwezigheid van een archief. Letterlijk alles wat
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1
wordt opgenomen (en dat is vaak heel wat), wordt in extenso
in een boekje opgeschreven. Maar een archief moet anders,
beter opgezet worden. Ooit heeft men eens iets gelezen van
kruissystemen en zo’n systeem zal hier de oplossing zijn.
Dagenlang is men bezig alle gegevens uit de boeken op losse
kaarten over te brengen. Alles tweemaal : eenmaal gewoon
op volgorde van bandnummer en eenmaal onder bepaalde
rubrieken als 'dierengeluiden, familietaferelen ’, enz. De
moeilijkheden die men zich daarbij op de hals haalt, zijn
onbeschrijfelijk, want griezelig veel geluidsfragmenten blij
ken onder verschillende rubrieken te kunnen worden onder
gebracht.
Na deze monnikenarbeid wordt men wat voorzichtiger met
het opnemen. Want, zo heeft men geconstateerd, hoe minder
men opneemt, hoe minder men hoeft te archiveren. En zo
wordt het leven dankzij wijze zelfbeperking weer wat drage
lijker. ..
Wat blijkt hieruit ? Dit : begin nooit met een notitieboekje,
want hoewel dit beter is dan helemaal niets, is het ook een
absolute bron van toekomstige moeilijkheden. Nee, dan zijn
losse kaarten heel wat flexibeler en daardoor beter in het
gebruik, vooral omdat een kaart bij de bijbehorende band kan
worden gelegd. Dat is vooral van belang bij het samenstellen
van programma’s uit meerdere banden, wanneer bijvoorbeeld
een half opgespoelde band, compleet met de twee haspels,
even van de bandrecorder wordt genomen en terzijde wordt
gelegd. Van de nummering op de gekleurde aanloopstroken
is dan immers niets te lezen.

Werkhanden
We houden het dus bij een kaartsysteem. Althans, voor de
werkhanden. Ach hemel, wat zijn dat ? Schrik niet, dat zijn
simpelweg de banden waarop die opnamen worden gemaakt
die niet meteen een afgerond programma vormen en die dan
ook nog slechts als uitgangspunt, als werkmateriaal dienen.
Dat kunnen willekeurige opnamen zijn ten behoeve van een
naderhand samen te stellen klankbeeldje of een gesproken
brief, maar ook spontane, niet voorbereide opnamen zoals
radio-opnamen. Hoe afgerond dergelijke programma’s ook
zijn, ze hebben toch niets te maken met de overige bandopna
men. Als zodanig is de eenmaal volgespeelde band toch niet
af en noodt zeker niet tot luisteren : de losse fragmenten
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hebben te veel een los-zand effect. En komt het voor dat men
eens een bepaald fragment wil beluisteren, dan moet men met
de archiefkaart in de hand de band naar het juiste punt
doorspoelen, reden waarom in de meeste gevallen maar van
het opzoeken wordt af gezien : het is te bewerkelijk, te
omslachtig. Maar worden de verschillende, bij elkaar beho
rende fragmenten naderhand op welke wijze dan ook tot
nieuwe eenheden samengevoegd, dan ontstaan wel complete,
afgeronde geluidsbeelden, waar met plezier naar te luisteren
is. Zo’n band raakt dan ook niet gemakkelijk in de vergetel
heid !
Banden van deze categorie zijn, dat is duidelijk, geen werk
hand meer en kunnen zeer goed in een ringbandmap worden
ingeschreven. Een gedetailleerde omschrijving is hierbij nog
minder nodig dan bij de werkhanden. Een enkele titel plus
tijdsduur is al voldoende. Bijvoorbeeld : Radiohoorspel
'Misdaad achter glas’ - 25 min., of : Truusjes verjaardag,
1972- 15 min.
Wat komt er op de kaarten ?
Na de grote lijnen nu de details. We kopen een pakje
gelinieerde archiefkaarten van ca. 20 x 10 cm. We beginnen
met band 1 en daar hoort dus bij : kaart 1. Met glaspotlood
zetten we dit nummer op de groene aanloopstrook van de
band en later ook op de rode strook. Want de rode strook
geeft niet alleen het einde van spoor 1 aan, maar tevens, bij
omkering van de band, het begin van spoor 2. Althans, bij
tweespoor. Bij vierspoor geeft groen de sporen 1 en 3, en
rood de sporen 2 en 4 aan. Welk van de sporen uiteindelijk
wordt toegepast, wordt bepaald door de spoorkeuzeschakelaar. Het plaatsen van nummers of andere registraties op de
haspels heeft geen enkele zin, ja, werkt slechts vergissingen
in de hand, want de band kan in het actieve gebruik maar al te
gemakkelijk op een andere spoel terecht komen. Wel moet de
doos of bewaarcassette worden genummerd.
Nu de kaart. Bovenaan links komt te staan : Band 1. Daar
naast : merk, soort en lengte, dus : Goedband, langsp., 360
m. Onder het bandnummer : spoor 1. De aldus voorbereide
kaart komt onder handbereik naast of onder de bandrecorder
te liggen. Zodra er wat dan ook wordt opgenomen wordt dit
meteen, compleet met tellerstand en eventueel met bandsnelheid, vermeld. Bijv. :
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- 056 (9,5) Fransje zingt kerstlied (20-12-’72)
060 - 070 (9,5) Hector blaft
075 — 152 (9,5) Stemmen v.d. piano (—/+ 120: prachtig
jankende tonen !)
157 — 315 (4,75) Radiohoorspel ’Nooitgedacht’
enzovoorts.
Desgewenst kan ook de opname-tijdsduur worden vermeld
(in ’t kort : 2’30” = 2 min. 30 sec.), maar pas op voor te veel
notities ! Als deze veel aandacht en tijd gaan vergen, wordt
het offer gauw te groot, met catastrofale verwaarlozing als
gevolg. Hoewel we niet al te veel op ons geheugen mogen
vertrouwen, kan ook best worden volstaan met globale om
schrijvingen. Als we naderhand lezen 'Verjaardag van Kees’
herinneren we ons heus wel allerlei details, ook die welke we
niet hebben opgeschreven.
Onder de laatste opname wordt op de kaart ’bandeinde’
gezet, ten teken dat dit spoor vol is. Nu wordt de kaart
omgekeerd ten behoeve van de registraties van spoor 2.
Een viersporenrecorder krijgt 2 kaarten : de eerste kaart voor
de sporen 1 en 3, de tweede kaart voor de twee overige
sporen.
Is een kaart aan een of twee zijden eerder vol dan de band,
dan komt er een vervolgkaart. De eerste kaart krijgt dan een a
achter het nummer, de tweede een b. een eventuele derde een
c.
Elke verandering, bijvoorbeeld door het knippen van de band
of door overspelen op een andere recorder, wordt op de kaart
aangegeven. Dat deze er daardoor ietwat rommelig uit komt
ie zien, is geen bezwaar. Het betreft immers werkmateriaal.
Gelijke kerndiameters
Sommigen zullen op een kwade dag ontdekken dat hun
nauwgezet geregistreerde telleraanwijzingen plots niet meer
□lijken te kloppen. Hoe is dat mogelijk ? Wel, helaas zijn de
Kerndiameters van de in omloop zijnde haspels niet gelijk,
ondanks het feit dat de haspels wel even groot zijn. De
normale kerndiameter bedraagt 5 cm, ongeacht de spoel^rootte. Maar er bestaan spoelen met een kern van slechts 3,5
□m doorsnede. Zolang een bepaalde band nu maar op de
oorspronkelijke spoel zit, is er geen vuiltje aan de lucht, maar
Komt hij op een spoel met afwijkende kern terecht, dan is het
mis met de tellerstanden. Nu zijn er lieden die dit probleem

29

Fig. 8. Voorbeeld van ingevulde ringbandmap.

weten te verhelpen door tabellen en grafieken tot te passen
waarop de tellerstandverhoudingen bij gebruik van diverse
spoelen in duidelijke, overzichtelijke lijnen zijn uitgezet. De
prachtige verhoudingscurven op grote vellen millimeterpapier, glorieuze vruchten van diep, wiskundig denkwerk, zijn
een ware lust voor het oog. Er mee te werken is een andere
kwestie, maar langdurige ervaring, met als basis vergissing
op vergissing, leidt op zeker moment toch wel tot een
succesvol gebruik.
Maar het kan ook anders, eenvoudiger en wel door simpel
weg spoelen met gelijke kerndiameter de gebruiken, bij
voorkeur de meest gebruikelijke kern van 5 cm diameter.
Defini tie ve ringbandregis tra tie
Wordt de definitieve creatie van de werkhand of van gedeel
ten ervan gemaakt (dat kan uiteindelijk een heel kort bandje
zijn zoals we later nog zullen zien), dan geven we deze een
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nieuw nummer, bijvoorbeeld een normaal volgnummer met
een A ervoor of een kringetje eromheen, of hoe dan ook.
Deze band wordt in een ringbandboek vermeld dat vlak bij de
recorder in de boekenkast staat. Banden van deze serie
worden in principe nooit meer voor nieuwe opnamen ge
bruikt, tenzij we van zo’n band in zijn geheel genoeg krijgen.
In het boek zijn de banden desgewenst naar soort te rangs
chikken, bijvoorbeeld radiohoorspelen, populaire muziek,
operamuziek, enzovoorts. Aangezien het meestal om een vrij
bescheiden bandenarsenaal gaat, hoeft dit niet te ver doorge
voerd te worden, tenzij we een aparte hobby van het archive
ren willen maken...
Hetzelfde geldt voor de werkhanden. We kunnen alle geluidssoorten op aparte kaarten gaan rangschikken, zoals die
rengeluiden, verkeersgeluiden en dergelijke, maar zoiets is
beter pas te doen wanneer dit ook werkelijk nodig is. Stel dat
we op zeker moment een klankbeeldje van alle mogelijke
dierengeluiden, een collage zoals dat heet, willen maken, pas
dan lopen we alle kaarten even door en schrijven elk voorko
mend dierengeluid, met band- en tellernummer, op een apart
velletje papier dat we na gebruik in de ringbandmap opber
gen. Wordt dit soort zaken in een vroeger stadium gedaan,
dan zijn we meer aan het archiveren dan dat we met de
bandrecorder bezig zijn. En nogmaals : alleen door het zo
eenvoudig mogelijk te houden is de archivering door dik en
dun vol te houden, iets wat een absolute vereiste is. Er zijn al
heel wat enthousiastelingen die geestdriftig met de recordermaterie zijn begonnen, maar die juist door het falen op het zo
simpele archiveringsgebied de recorder met al zijn plezierige
facetten op zeker moment niet meer aankeken.
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4. Bandmontage
scheppend werk

Zagen we in het vorige hoofdstuk dat het potlood of de balpen
een onmisbaar attribuut is bij de bandrecorder, in dit hoofdstuk
worden we geconfronteerd met een eigenlijk wel even onmis
baar stukje gereedschap : de schaar. Of vollediger : de schaar
(of scheermesje) en plakmal. Want de geluidsband kan ge
makkelijk worden verknipt en op volmaakte wijze weer
worden gelast, iets dat waarlijk weidse perspectieven opent,
zeker vanuit creatief oogpunt bezien. Ja, het kost maar weinig
moeite een zinsnede, een lettergreep, nee sterker, een letter in
een eenmaal opgenomen gesprek te verplaatsen of weg te
halen. Roept deze wetenschap niet om ludieke, humoristische
ingrepen ? Ja toch zeker ! En toch, hoe weinigen hanterende
schaar en de plakmal. Er is dan ook zeker wel enige zelfover
winning voor nodig om, als men dat nog nooit eerder heeft
gedaan, de schaar in de dure band te zetten. Maar wie deze stap
nooit zet, zal niet gemakkelijk een gaaf, afgerond bandprogrammaatje kunnen verwezenlijken. Is dat dan zo nodig?
Wel, zo’n band is allicht waarde voller dan een die vol staat
met niet bij elkaar passende muziekstukken, restgeluiden,
schakelklikken en versprekingen. Zeker als er met de micro
foon wordt gewerkt, ontstaan er veel bandfragmenten die
slechts afbreuk doen aan het geheel en die er dan ook zeker
tussenuit moeten worden geknipt. En daarom, willen we voor
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honderd procent plezier hebben van onze recorder, laten we
dan proberen onze ’angst voor de schaar’ zo gauw mogelijk te
overwinnen en gewoon te raken aan het verknippen van de
mooie, gave band. Niet alleen wordt dit al vrij spoedig de
gewoonste zaak van de wereld, maar het heeft tevens tot
gevolg dat onze lassen ook waarlijk perfecte lassen worden,
die volkomen onhoorbaar langs de koppen glijden. Het
kunnen maken van een goede las. is zo belangrijk dat we dit
eerst gaan leren, nog voor we de microfoon gaan hanteren !

Ook voor de cassetterecorder ?
Kan de band van een cassetterecorder ook worden 'gecut',
zoals de vakterm voor knippen en plakken luidt ? Ja. dat kan.
Maar de smalle cassetteband is tevens zo griezelig dun. dat er
heel wat ervaring voor nodig is om de halsstarrig in alle
richtingen kronkelende bandeindjes op goede wijze aaneen te
voegen. Er is weliswaar een speciaal cassetteband-plakpersje
in de handel, maar dit instrumentje moet eigenlijk alleen maar
bij een onverwacht gebroken bandje worden gehanteerd.
Betekent dit nu dat de cassetterecorder een onvolwaardige
recorder zou zijn ? Zeker niet, de cassetterecorder heeft alleen
een andere functie : hij is bijvoorbeeld een uitstekende 'werkrecorder’ die de spoelenrecorder aanvult en waarmee dankzij
de geringe omvang en het lichte gewicht op ideale wijze
buitenopnamen e.d. zijn te maken. Naderhand kunnen de
gewenste fragmenten naar de spoelenrecorder worden overge
speeld of ze kunnen als achtergrondgeluid worden gebruikt.
Hierop komen we later nog apart terug. Hoofdzaak is nu. dat
we weten dat bandmontage in principe alleen op spoelenrecorders wordt uitgevoerd.
Voorbereidingen
Laten we een paar lassen gaan maken. Denk niet dat er nu
vreugdeloos oefenwerk wordt gedaan. Integendeel, monte
ren vai| geluidsfragmenten (en het mengen van geluiden zoals
we later zullen zien) behoren tot de boeiendste recorderactiviteiten ! We kunnen werkelijk alle mogelijke geluidscombinaties tot stand brengen en daardoor de meest uiteenlopende
effecten verkrijgen. Hier speelt de persoonlijke, al dan niet
creatieve benadering een primaire rol.
De mogelijkheden zijn legio : we kunnen van de radio twee
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Fig. 9. Slechts deze attributen zijn nodig voor een perfecte las : een
plakmalletje plus scheermesje, een glaspotlood en een rolletje speci
aal plaktape.
geheel verschillende teksten opnemen, de nieuwsberichten en
een kookpraatje bijvoorbeeld, of een naailes en een politieke
beschouwing, het doet er eigenlijk niet toe wat. We kunnen
ook een enkel programma opnemen en dat doorelkaarhusselen, de pauzes erin verlengen of verkorten, of er woorden uit
wegknippen. Doen we hetzelfde met twee geheel verschillen
de teksten, dan zijn de humoristische mogelijkheden vaak
echter wat groter. Maar we houden het, om te beginnen, zeer
eenvoudig en gaan van een radiospreker éen enkele, willekeu
rige zin opnemen, die we door verwisseling van woorden of
weglating volkomen proberen te veranderen. Op de bandre
corder ligt een kort bandje met het begin van spoor 1 voor de
koppen. We moeten ons realiseren dat het andere spoor (of bij
vierspoor : de andere sporen) bij het knipwerk eveneens zullen
worden verknipt. Erg is dat niet, zolang die sporen nog maar
niet zijn opgetekend, of als er opnamen op staan die van geen
waarde meer zijn. Na de montage kunnen die verknipte sporen
natuurlijk weer normaal voor nieuwe opnamen worden ge
bruikt.
Hoe hoger de bandsnelheid, hoe nauwkeuriger er kan worden
gewerkt: de met een woord of pauzedeel overeenkomende
bandlengte is dan het grootst. De algemeen toegepaste snel
heid van 9,5 cm/sec. is ook hier zeer gunstig.
Voor het monteren is geen dure apparatuur nodig : een simpele
plakmalletje met band- en snij sleuven, een scheermesje en een
rolletje speciaal montagekleefband. Ja, speciaal, want het
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weg te snijden fragment

Fig. 10. De op deze wijze gemarkeerde band geeft het betreffende
fragment duidelijk aan.
band

wiskop

opname-weergavekop

F"
l

bandgleuf

beschermkapje (kan losgenomen worden)

Fig. 1 1. De plaats van de belangrijke wis- en opname-weergavekop
onder het koppendeksel.

kleefmiddel van elk ander materiaal spreidt zich na verloop
van tijd over de naastliggende wikkelingen uit, wat grote
narigheid tot gevolg heeft. Om de band op de juiste plaats af te
tekenen is een zgn. glaspotlood, o.m. verkrijgbaar in een goed
gesorteerde kantoorboekhandel, nodig. Ook is het mogelijk
een zeer fijn schrijvende viltstift te gebruiken.
De eerste las
Mooi, de spullen zijn voor elkaar. We zetten nu de radio aan en
horen iemand een of ander betoog houden. Hup, opname.
'Beter kartonnen dozen dan plastic zakken’ komt er op de
band. Ha, mooie zin ! Daar gaan we van maken : 'Beter plastic
tonnen dan zakken’. We spoelen de band weer naar de
beginstand terug en zoeken vervolgens nauwkeurig de plaats
op de band op waar het woord 'kartonnen' begint. We
schakelen de recorder daartoe op weergave, met de pauzetoets
ingedrukt en bewegen de band, met beide handen op de twee
spoelen, eerst vlug en geleidelijkaan langzamer, heen en weer
langs de weergavekop. De volumeregelaar moet daarbij flink
ver openstaan, want dan alleen is exact zuiver te horen waar
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Fig. 12. Aftekenen via een malletje. De afstand tussen de merktekens
op het malletje is even groot als die tussen de spleet van de
weergavekop en het merkteken op het dek (A). Met behulp van het
malletje kan nu zuiver het te snijden punt worden bepaald (B).

het beginpunt van het woord, in dit geval de ’k’ dus, begint.
Dit zeer zuiver kunnen opzoeken is van groot belang, want in
veel gevallen worden woorden in de spreektaal min of meer
aaneengevoegd, als het ware als een woord uitgesproken.
Het aldus gevonden woordbegin moet op de band worden
aangegeven en dat doen we door met het glaspotlood voorzich
tig een verticaal streepje op de achterzijde van de band te
plaatsen en wel precies tegenover de kopspleet van de weergavekop. Een extra dwarsstreepje geeft de plaats van het weg te
knippen woord aan, zie fig. 10. Voor dit aftekenwerk is het
noodzakelijk het koppenbeschermkapje los te nemen, wat in
de meeste gevallen gemakkelijk kan. Mocht het bij een
bepaald type recorder minder gemakkelijk gaan, wanhoop dan
niet, want het kapje hoeft maar eenmaal te worden losgeno
men. De volgende keren maken we namelijk gebruik van een
hulpmalletje, zoals we dadelijk zullen zien. Wanneer de
beschermkap is losgenomen, zien we de koppen in al hun
glorie voor ons. De linkerkop is de wiskop, die alleen tijdens
opname werkt en dan de oude opname automatisch wist. Hij is
te herkennen aan een duidelijk zichtbare hoewel toch zeer
smalle kopspleet. De rechterkop is de opname-weergavekop,
die bij opname het signaal aan de band overdraagt en het er bij
weergave weer van afpikt. Om deze kop, met zijn niet of
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Fig. 13. De werkwijze bij het monteren : A. de band wordt doorge
knipt; B. de markeringsstreepjes worden op elkaar gelegd en de twee
bandeinden worden doorgesneden; C. nauwkeurig wordt een plak
kertje over de beide bandeinden geplaatst.
nauwelijks zichtbare spleet, gaat het dus. Er bestaan ook
(dure) recorders met 3 koppen : een wiskop, een aparte
opname- en een aparte weergavekop. Ook hier is het de meest
rechtse kop waar we onze aandacht op richten.
Is het nu moeiteloos mogelijk een streepje achter op de band
tegenover de kopspleet te zetten, dan is er geen enkel
probleem, maar lang niet altijd is dat het geval. Een hulpmalletje, in de vorm van een strookje karton met twee merkstreepjes, moet dan uitkomst bieden. Rechts op het recorderdek
namelijk, bij voorkeur vlak voor een bandgeleider, zetten we
met een kraspennetje een duidelijk, onuitwisbaar merkte
kentje tegenover de band, waarna we uiterst nauwkeurig de
afstand van dit merktekentje tot de kopspleet uitkienen. Deze
afstand nemen we over op het kartonnen malletje. Bij het
aftekenen van de geluidsband zetten we het potloodstreepje
precies tegenover het merkteken op het recorderdek, waarbij
de bandgeleider een zeer gewaardeerde schrijfsteun zal blijken
te zijn. Moeten we gaan knippen, dan leggen we het malletje
langs de band, zoals fig. 12 aangeeft, waarna we zeer zuiver de
juiste knipplaats kunnen aangeven.
Volgens deze methode gaan we nu het eind van het woordge
deelte ’kar’ markeren. We willen immers van het woord
‘kartonnen’ ’tonnen’ maken. Nadat we het streepje op de band
hebben geplaatst, tillen we de band uit de bandsleuf omhoog,
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Fig. 14. Twee foutieve lassen : A. overlapping; B. onderbreking. Het
eerste geval veroorzaakt een kleine, hoorbare geluidsonderbreking
(drop-out). In het tweede geval zal zich stof op het vrijgebleven
plaklaagje vormen, dat een schurende werking op de koppen heeft.

waarbij de spoelen op hun plaats kunnen blijven liggen en
knippen hem met een schaar midden tussen de twee merkstreepjes door. De aldus verkregen bandeinden leggen we nu,
uiteraard met de gladde, gemerkte kant boven, zodanig in de
plakmal, dat beide merkstreepjes in het midden van de schuine
snijsleuf precies boven elkaar liggen, waarna we ze met het
scheermesje tegelijkertijd doorsnijden. Het af gesneden eindje
van het bovenste bandgedeelte wordt weggeblazen, we zorgen
ervoor dat de beide schuine bandeinden precies tegen elkaar
blijven liggen en drukken er een, eveneens schuin afgeknipt
stukje plaktape van ca. 2 cm lengte overheen. Op een vlakke
ondergrond drukken we nu alle luchtbelletjes onder het stukje
plaktape vandaan, knippen een eventueel over de rand stekend
deeltje weg en zie, onze onhoorbaar zuivere las is klaar.
De schuine las (van 45°) zorgt voor een vloeiend, onhoorbaar
verloop. Ditzelfde geldt voor het schuin afgesneden plak
kertje, dat op deze wijze geen mechanische moeilijkheden
veroorzaakt, zoals opwippen voor de kop of blijven steken
tussen bandtransportas en aandrukrol. Om een niet te grote
dikte te krijgen, is het bij sommige recorders aan te bevelen
dubbelspeelband te nemen, die wat dunner is dan langspeelband. De nog weer dunnere triple-band is vrij lastig te
bewerken. Een las van 90°, een réchte las dus, moet alleen dan
worden gemaakt wanneer het te knippen fragment zo kort is
dat een 45°-las een te grote bandruimte zou beslaan, iets wat
bij een bandsnelheid van minder dan 9,5 cm/sec. nog wel eens
wil voorkomen. Maar ook zo’n las kan bij nauwkeurig werken
absoluut onhoorbaar zijn.
Zo wordt de hele tekst behandeld, waarbij het woordje
'plastic’ met extra zorg wordt omringd, omdat het op een
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andere plaats weer moet worden ingevoegd. Aandacht ook
vereist de juiste pauzeduur tussen twee woorden. Die moet
overal, ondanks weglating of verplaatsing van de woorden,
overal even lang blijven. Het ritme van de zin mag niet
verstoord worden !
Het is een wonderlijke ervaring een aldus veranderde tekst,
indien de operatie goed is gelukt, feilloos uit de luidspreker te
horen sprankelen ! Is het eenmaal zover, dan kunnen we aan
een grootser werkstuk gaan beginnen.
Het creëren van een programma met schaar en plakmal
Wie geen moeite meer heeft met het wegknippen van enkele
woorden, te lange pauzen, schakelklikken of versprekingen
uit de geluidsband, zal licht de creatieve gedachte in zich
voelen opborrelen eens een waarlijk ludiek, humoristisch
programmaatje te gaan samenstellen. Alle mogelijke samen
voegingen van allerlei radioprogramma’s, om maar een voor
beeld te noemen, zijn immers mogelijk. Ook uiteraard van
eigen microfoonopnamen, maar nog steeds laten we het
’spreekijzer’ in zijn doosje rusten. Welnu, laten we eens zien
hoe zo’n leuk programma is samen te stellen.
Voor dit speciale doel kopen we een speciaal bandje, eventu
eel een goedkope aanbieding. We weten dan dat deze niet te
dure band een eigen kunstwerk gaat worden en dat hij nergens
anders voor hoeft te worden gebruikt. Deze wetenschap
smoort overdreven, misplaatste zuinigheid in de kiem en doet
ons de schaar met vaart en verve hanteren ! En wat nemen we
voor band ? Een dubbelspeelband van ca. 270 m lengte,
passend op een 11 cm-spoel. Bij een bandsnelheid van 9,5
cm/sec. beschikken we dan over een speelduur van 45 min.,
waarbij we er uiteraard van uitgaan dat slechts éen spoor wordt
gebruikt. Deze 45 minuten zijn ruim voldoende om vier
programma’s van elk 10 minuten van de radio op te nemen :
twee nieuwsuitzendingen en twee kleuterprogramma’s. Na
tuurlijk kunnen we een kortere band nemen (180 m op een 10
cm-spoel bijvoorbeeld, speelduur 30 min.) en een nieuwsuit
zending en een kleuterprogramma opnemen, maar dan wordt
de keuze wel wat minder. Meer programma’s dan van elk twee
opnemen heeft niet veel zin, daar dan door het bos de bomen
niet meer worden gezien. Het opgenomene moet namelijk
nauwkeurig worden beluisterd en in gedachten tot nieuwe
zincombinaties worden omgewerkt.
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Bij het opnemen moet er nauwkeurig op worden gelet dat de
opneemsterkte voor alle programma’s zo gelijk mogelijk is.
Daar de radio de bron is, waarvan de signaalsterkte zeer stabiel
is, hoeft dit geen problemen op te leveren. We hoeven er alleen
maar voor te zorgen dat het eerste programma goed gemodu
leerd wordt opgenomen, waarna we bij de volgende program
ma’s dezelfde stand van de opnamesterkteregelaar kunnen
aanhouden, indien althans consequent van Hilversum I of II
wordt opgenomen. Want onderling is er wel verschil in de
signaalsterkte ! Is de band na het opnemen van het laatste
programma nog niet geheel vol, dan kan het geen kwaad nog
wat willekeurige fragmenten, enkele toppers, of wat reclame
teksten op te nemen. Dergelijke zaken komen, altijd te pas
Op zoek naar goede teksten
Als we eenmaal de beschikking hebben over de bandprogramma’s, kunnen we het ons gemakkelijk maken door simpelweg,
zonder veel verband, van alles en nog wat achter elkaar te gaan
plakken, waardoor een soort shock-effect ontstaat. Maar
bevredigender is het om met zorg bij elkaar passende fragmen
ten uit te zoeken, wat wel wat meer tijd kost.
Goed dan, we hebben de teksten. Nu gaan we luisteren.
Trachten we al meteen vastomlijnde ideeën op te bouwen ?
Welnee, dat kan immers nog niet. We weten nog niet eens wat
er allemaal komt ! Door in dit stadium al intensief naar ideeën
te gaan zoeken, komen we er gemakkelijk toe veranderingen
per zin te gaan willen maken. Hoewel dit in een enkel geval
wel eens tot leuke resultaten kan leiden, sorteert dit in het
algemeen toch maar weinig effect : de argeloze toehoorder
merkt van zulke kleine tekstveranderingen vaak niet eens wat.
Het kan bijvoorbeeld een leuk idee lijken van een zin als ’het
bouwwerk kost 5 miljoen gulden’ te maken : ’het bouwwerk
kost 5 gulden’, maar als het de er niet op gespitste luisteraar
ontgaat, is dat een domper...
Nee, beter is het de boel flink om te gooien en dit kan alleen
door eerst in totaal te weten wat er zoal aan tekstmateriaal
voorhanden is. Bij de tweede keer luisteren maken we, met
een oog op de bandteller, summiere aantekeningen. We
krijgen dan bijvoorbeeld een lijstje als volgt :
000 ANP (begin) :
004 explosieven, bestemd voor Am. ambassade;
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Fig. 15. De genummerde ’takes’ worden ruim uit de band geknipt,
waarna ze in de plakmal op het juiste punt worden doorgesneden.

1^1
Fig. 16. De takes worden op volgorde aan een lijntje boven de
werktafel gehangen. Lange bandstukken worden in een stofvrije doos
opgevangen.

020 Russisch schip nog steeds vermist;
054 Men heeft een helderziende in de arm genomen; Enzo
voorts.
En uit een kleuterprogramma :
155 weet een van de kinderen ’t;
175 wij gaan luisteren, leg je potlood maar even neer;
192 liedje (paddestoel);
215 het blijven raadsels natuurlijk; Enzovoorts.
Kijk, op deze wijze komt er al wat tekening in '. Als we al
bepaalde, grappige combinaties ontdekken, zetten we achter
de desbetreffende passage met een rode balpen de tellerstand
van de er eventueel achter te voegen tekst. Achter ’ANP
(begin)’ bijvoorbeeld : ’ 175’. Hebben we genoeg leuke vond41

sten naar onze zin (het hoeven er heus niet zo bar veel te zijn !),
dan gaan we de band aan de hand van de lijst aftekenen en, niet
te vergeten, nummeren. Laten we niet de fout begaan om het
eerste afgetekende stukje er al meteen tussenuit te knippen,
want dan kloppen de volgende tellerstanden niet meer en
kunnen we de volgende fragmenten slechts met moeite terug
vinden.

Het montagewerk
De nummers op de afgetekende stukken moeten corresponde
ren met gelijkluidende nummers op de lijst. De ANPaankondiging krijgt dus nummer 1, het stuk dat begint bij 175
nummer 2, enzovoorts. We vergeten vooral niet dwarsstreepjes op de aftekenlijntjes te zetten, zodat we ons nooit kunnen
vergissen door aan de verkeerde kant van de streepjes te
knippen !
Bij het aftekenen moet goed worden gelet op de pauzen. De
grappige commentaren op de nieuwslezer moeten meteen
aansluiten, maar na zo’n commentaar mag er wel weer een
kleine pauze zijn, zeker wanneer een nieuw onderwerp wordt
aangesneden.
Na het geheel aftekenen van de band wordt deze weer naar 0
teruggespoeld, waarna we stuk voor stuk met een schaar alle
fragmenten ruim uit de band knippen, zoals fig. 15 laat zien.
Leggen we deze stukken, de zgn. ’takes’, nu zo maar kris kras
door elkaar op de werktafel ? Nee, dat doen we niet. We
hangen ze netjes op volgorde over een boven de tafel ge
spannen dun lijntje. Hele korte stukjes worden tussen een
wasknijper geklemd, zoals fig. 16 toont. Nauwkeurig houden
we het begin en het einde van de fragmenten in de gaten, want
het mag ons niet overkomen dat we een of meer stukken
verkeerd-om inmonteren ! Nu tellen we het aantal te maken
lassen en knippen evenzovele schuin afgeknipte 2 cm-lange
stukjes plaktape af, die we keurig op een rijtje met een tipje
tegen de recorder of de tafelrand vastzetten. We kunnen ze dan
vlot een voor een pakken.
En dan gaan we snel en doeltreffend monteren. In het
plakmalletje snijden we de achter elkaar komende bandjes
door, drukken een plakkertje op de punt van de schaar en
brengen het uiterst precies op de juiste lasplaats, als ware de
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Fig. 17. De plakkertjes worden met behulp van een schaar uiterst
nauwkeurig op hun plaats gebracht.
schaar een pincet, zie fig. 17. Onderschat deze methode met
de schaar niet, want op deze wijze gaat het monteren heel wat
sneller en nauwkeuriger dan met de hand.
Tot slot monteren we aan het begin en eind van de band een
groene en rode aanloopstrook (waarvan in tegenstelling tot de
geluidsband de gladde zijde naar de koppen moet zijn ge
keerd), geven de band een nummer, boeken hem in ons
archiefsysteem in en klaar zijn we.

Pas op voor vette vingers !
In het manipuleren met de vaak kleine bandeindjes sluimert
een.gevaar, namelijk het gevaar van vingerafdrukken op de
gevoelige zijde van de band. De band wordt dan ter plaatse
enigszins vet, waardoor er zich gemakkelijk kleine stofdeel
tjes op kunnen vasthechten, die een zuivere weergave in de weg
staan. Want de stofdeeltjes veroorzaken geringe, maar vaak
duidelijke hoorbare muziek- (of tekst-) onderbrekingen,
zgn. 'drop-outs’, die zeer storend kunnen zijn. Het is dan ook
noodzakelijk om zo stofvrij mogelijk te werken. Dat wil
zeggen, de werktafel moet van tevoren goed worden schoon
gemaakt en de handen moeten worden gewassen. Wie het
heel goed wil doen, kan met een pincet gaan werken. Schuif
dan twee eindjes ventielslang over de pincetpunten, zodat een
goede greep op de bandeindjes wordt verkregen, zonder dat
er bandbeschadigingen ontstaan. Het opvatten van het kleine
eindje ’take' gaat dan als volgt: de take ligt met de emulsiezijde naar beneden gekeerd op het brandschone tafelvlak, met
de gladde zijde naar boven dus. Schuif met twee vingers van
een hand de beide einden naar elkaar toe, zodat het midden
gedeelte opbolt. De take kan nu met het pincet worden
opgepakt en in de plakmal ter verdere bewerking worden
gelegd.
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Het eindresultaat
En hoe ziet ons programma er nu tenslotte uit ? Bijvoorbeeld
als het volgende, in de praktijk ontstané werkstuk, waarvan
hier een klein deel is weergegeven. De cursieve gedeelten zijn
de ingelaste commentaren.
'Acht uur. Radionieuwsdienst ANP.’
'Wij gaan goed luisteren, jongens. Leggen jullie even jullie
potloden en je krijtjes en alles neer, want anders kun je niet zo
goed luisteren. ’
’De vergeldingsacties tegen de Arabische ambassades in
Europa zijn verijdeld.’ 'Misschien kunnen de kinderen thuis
het eens proberen, straks na de uitzending. ’
Het zwaveldioxydegehalte in de lucht is iets toegenomen.’
Kleuterliedje : 'in de herfst zijn alle blaadjes van de bomen o
zo mooi...

Met twee recorders
De geluidsmontage, zoals we die zojuist met behulp van
schaar en plakmal hebben verwezenlijkt, is ook zonder deze
attributen tot stand te brengen en wel met gebruikmaking van
een tweede recorder. De fragmenten kunnen dan stuk voor
stuk en in iedere gewenste volgorde van de ene recorder naar
de andere worden overgespeeld. Dit gaat natuurlijk wel wat
handiger en vlugger dan het knip-en plakwerk, maar voor
wie de beschikking heeft over twee recorders (een spoelenen een casetterecorder bijvoorbeeld) is het toch zeer zeker
zinvol de knip- en plakfase niet over te slaan, want met wat
voor apparatuur ook, het is altijd nuttig het knippen en
plakken goed onder de knie te hebben. Altijd zal er wel eens
moeten worden geknipt, hetzij om een verspreking, een te
lange pauze of een lastige schakelklik weg te werken. De
facetten van het werken met twee recorders komen dan ook
apart (in hoofdstuk 8) aan de orde.
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5. Het onderste
uit de kan

Wie. als prille recorderbezitter, na enkele proefopnamen
ontdekt dat hij het 'al aardig in de vingers’ begint te krijgen,
voelt zich uiterst tevreden. Terecht, want hoe gemakkelijk
bedienbaar de moderne bandrecorder ook is, er zijn toch altijd
de nodige punten die niet aan de aandacht mogen ontsnappen,
zoals we al in hoofdstuk 2 hebben gezien. Maar wil dit goed
kunnen bedienen van de recorder ook zeggen dat de opname
van begin tot eind een optimale kwaliteit bezit ? Is aan
werkelijk alle voorwaarden voldaan om het uiterste op de band
te krijgen ? Nu we weten hoe in het algemeen een goede
opname van plaat en radio wordt verkregen, hoe we een
eenvoudig maar deugdelijk archief kunnen opbouwen en hoe
we schaar en plakmal moeten hanteren, is het zinvol, alvorens
we nieuwe gebieden gaan betreden, de puntjes op de i te
zetten. Weliswaar is het streven naar volmaaktheid niet voor
elke opname van even groot belang, maar verlangt men
bijvoorbeeld een excellente opname, hetzij van de radio, hetzij
van een plaat, waarbij men de beschikking heeft over redelijk
goede apparatuur, dan wordt de zaak anders. Ook bij gebruik
van waarachtige Hi-Fi-apparatuur valt een Hi-Fi- ofwel na
tuurgetrouwe opname ons niet zo maar in de schoot ’. Een
vluchtige blik, af en toe tijdens de opname op de modulatieindicator geworpen, alleen is beslist onvoldoende !
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Schone koppen
Als eerste vereiste is het absoluut noodzakelijk dat de bandre
corder (en uiteraard ook de andere apparaten waarmee gewerkt
wordt) in zo goed mogelijke conditie verkeren. Zijn de koppen
en bandgeleiders wel goed schoon ? De er langs glijdende
band laat na verloop van tijd kleine deeltjes erop achter. Dit
hoeven niet altijd bandoxydedeeltjes te zijn, zoals dat met zeer
goedkope bandsoorten wel eens het geval is, maar zullen vaak
bestaan uit stof en vuil. Deze niet te voorkomen vervuiling
staat kwaliteitsopnamen in de weg, want al vrij spoedig is een
zeer merkbaar hoge tonen verlies te bespeuren. Daarom moeten
deze ongerechtigheden van tijd tot tijd, dat wil zeggen om de
ca. 25 speeluren, op de juiste wijze worden verwijderd.
Hiervoor mogen nooit scherpe voorwerpen worden gebruikt,
want onherstelbare beschadigingen aan de kwetsbare kop of
koppen kunnen het gevolg zijn. Metalen voorwerpen kunnen
bovendien ongewenste magnetische invloeden op de koppen
uitoefenen. Het beste is een rond een lucifer gewikkeld watje,
dat in zuivere alcohol of spiritus is gedrenkt, toe te passen.
Reinigingsmiddelen als benzine, tetra, en dergelijke mogen
nooit worden gebruikt ! De koppen kunnen daardoor ernstig
worden beschadigd. Met het watje moeten de voorkant van de
koppen, de bandgeleiders, de aandrukviltjes en zonodig de
bandtransportas voorzichtig worden gereinigd, zie fig. 18.
Een volkomen veilige en snelle methode om de kop van alle
smetten te zuiveren, is de in de handel verkrijgbare speciale
reinigingsband, die zowel voor spoelen- als cassetterecorders
wordt geleverd. Deze band kan als een normale band worden
’afgespeeld’ en gaat lange tijd mee.

Demagnetisatie van de opna/ne-weerga vekop
Is de opname-weergavekop ook maar op geringe wijze gemag
netiseerd, dan uit dat zich in een hinderlijke ruis. Om deze
reden mag men nooit met een magneet in de buurt van de
koppen komen. Maar ook indien men dit nooit doet, zal zich
na verloop van tijd toch een zeer geringe hoeveelheid magne
tisme in de koppen opzamelen met als gevolg een geleidelijk
toenemende ruis, die vooral bij zwakke passages goed hoor
baar kan zijn. Dit euvel wordt uiteraard hinderlijker naarmate
de recorder duurder en van hogere kwaliteit is. Wat daartegen
te doen ? Wel, er bestaan speciale demagnetisatie-apparaten
waarmee de ruis-producerende kop weer volmaakt magnetisch
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Fig. 18.' De met een pijltje aangegeven punten moeten met het
alcoholwatje worden bewerkt. Voor de duidelijkheid is de geluids
band erbij getekend, maar deze moet tijdens de schoonmaakbeurt
worden weggenomen.
neutraal is te maken. Zo’n apparaatje bestaat uit een rond een
ijzerkem gewikkelde spoel die, aangesloten op de wissel
stroom van het lichtnet, een krachtig, wisselend magneetveld
produceert. Vlak voor de kop gehouden worden de ijzermoleculen daarvan krachtig door elkaar geschud en aldus gedemag
netiseerd. Althans, indien de kop aan een afzwakkend wisselend magnetisch veld wordt blootgesteld en dit nu wordt
verwezenlijkt door uitsluitend de volgende werkwijze te
volgen. Houd het demagnetisatie-apparaat, waarvan fig. 19
een afbeelding toont, op enkele meters afstand van de recorder
verwijderd en schakel hem dan in. Beweeg het instrument
geleidelijk naar de kop toe, houd het hooguit een seconde vlak
voor de kern en verwijder het apparaat weer heel langzaam van
de kop. Dit langzaam verwijderen is van elementair belang,
want alleen op deze wijze ontstaat het afzwakkende magneti
sche veld. Schakel het apparaat pas uit op een afstand van
minstens een meter. Al met al een procedure van nog geen
halve minuut. Houd geluidsbanden waarop al het een en ander
is opgenomen, uit de buurt, want de kans is anders groot dat de
opnamen hier of daar enigszins worden aangetast.
Daar een demagnetiseerapparaat minstens twintig a dertig
gulden kost (in de dump soms wat minder), is het verstandig
pas aan de aanschaf te denken wanneer elke weergegeven
geluidsband duidelijke ruisneigingen vertoont. Het apparaat
doet dan wonderen : de weergave wordt weer sprankelend, de
muziek leeft weer. Maar bedenk echter dat het demagnetiseer
apparaat geen tovermiddel is waarmee elke ruiskwaal kan
worden genezen. Aan een ruisende recorderversterker bij
voorbeeld kan het apparaat echt niets doen !
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Fig 19. Het demagnetiseerapparaat geeft een gericht, wisselend
magnetisch veld, waarmee de opname-weergavekop snel kan worden
gedemagnetiseerd.

Trillingvrije opstelling
Het is belangrijk dat de bandrecorder, evenals de platenspeler,
trillingvrij is opgesteld. Niet elke recorder is op dit gebied
even gevoelig, maar er zijn er bij die forse voetstappen door de
kamer belonen met naargeestige jankneigingen. Dergelijke
zaken kunnen een opname, zeker waar het Hi-Fi betreft,
ongenietbaar maken.
De juiste band
Er bestaan verschillende bandsoorten, die o.m. verschillend in
dikte zijn, niet alleen wat de drager, maar ook wat de
magnetiseerbare laag betreft. Hoe dikker deze laag, hoe
sterker de band is te moduleren, met als gevolg dat bij
weergave ook een krachtiger bandsignaal ter beschikking
staat. Bijgevolg hoeft de sterkteregelaar dan maar weinig te
worden opengedraaid, waardoor de altijd aanwezigeeigenruis
van band en recorder en ook het bromniveau tot uiterst lage,
onhoorbare waarden wegvallen. Of anders gezegd: de
signaal-ruisverhouding wordt gunstiger. Voor kwaliteitswerk
is dan ook het naar verhouding ’dikke’ langspeelband te
prefereren, indien de recorder deze bandsoort althans toelaat.
Voor sommige viersporenrecorders is deze band iets te stug
voor een goede bandaandruk, zodat dan dubbelspeelband
moet worden toegepast. Overigens gaat het hier om uiterst
subtiele kwaliteitsverschillen, maar voor wie naar het uiterste
streeft, is het zeker zinvol eens enkele proefopnamen met
verschillende bandsoorten te maken en deze dan zo ver
mogelijk uit te sturen.
Voor kwaliteitswerk is vooral de moderne, wat duurdere
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Fig. 20. De dikteverhoudingen van de meest voorkomende bandsoorten. A. langspeelband, B. dubbelspeel- ofwel duoplayband, C.
tripleplayband. De relatief dikke magnetiseerbare emulsielaag van
langspeelband kan het krachtigst worden gemoduleerd. De zeer
dunne tripleplayband geeft de hoge tonen bij lage bandsnelheden
goed weer.
Low-noiseband aan te bevelen, dat is een band met een zeer
fijne, homogene korrelstructuur, die daardoor een zeer gerin
ge eigenruis bezit. Een speciale versie is de LH-band, die naast
een geringe eigenruis een hoge uitstuurbaarheid heeft. Wordt
dit ook gedaan (proefopnamen tot in het rode vlak van de
modulatie-indicator, dus in het 'verboden gebied’ !), dan
wordt een bijzonder gunstige signaal-ruisverhouding bereikt.
Oversturen van de band is altijd fout, wantgeluidsvervorming
is het resultaat. Maar uitsturen tot tegen de maximaal toelaat
bare grens haalt alles eruit wat er in zit! Maar pas bij deze
kritische werkwijze wel op voor plotselinge fortissimo's.
Houd het oog op de meter en de hand bij de regelknop !
De band moet natuurlijk volledig stofvrij zijn, want elk stofje
geeft een hoorbare onderbreking, een drop-out, zeker bij het
smalle vierspoor. Voor werkelijk belangrijke opnamen kunnen
het best nieuwe banden worden gebruikt. Zorg verder voor goe
de spoelen. Een slingerende flens, die de band steeds aan
tikt, geeft niets dan narigheid. De band moet voorzien zijn van
lange aanloopstroken, die het bandbegin beschermen tegen
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Fig. 21. Een effectieve platenreiniger: de dustbug.

indeukingen door de spoelkern.
Bij opname mag de bandsnelheid niet te laag zijn, want anders
komt er van de hoge en zeer hoge tonen niet veel terecht. Voor
kwaliteitsopname kiezen we dan ook altijd de hoogst beschik
bare snelheid, dat is op sommige recorders 19 cm/sec., maar
op de meeste 9,5 cm/sec. Ook met deze laatste bandsnelheid
zijn kwaliteitsopnamen te verwezenlijken. Niet alleen komen
bij hogere bandsnelheden de hoge tonen beter tot hun recht, er
ontstaat tevens eengroteredynamiek, een groter verschil dus
tussen zachte en luide passages.
De platenspeler
Bij het opnemen van een plaat is het zaak erop te letten dat de
naald in orde is. Is deze versleten, dan hoeven we geen
geluidskwaliteit te verwachten. Een algemene regel is dat een
saffier 100 a 150 uur meegaat en een diamantnaald 10 maal zo
lang, dat is dus ca. 1000 uur. Het is een wijze maatregel de
naald van tijd tot tijd door de platenhandelaar door middel van
een naaldmicroscoop te laten controleren.
Maar ook de plaat, tenslotte de geluidsbron, moet voor
honderd procent in orde zijn. Hoe zuiverder de bron, hoe
zuiverder de weergave. Deze zuiverheid hebben we zelf in de
hand door de plaat zo min mogelijk aan de stoffige lucht bloot
te stellen. We halen hem dan ook eerst vlak voor het af spelen
uit de hoes en- schuiven hem er meteen na gebruik weer in.
Overbodig te vermelden dat de platenspeler van een stofkap
moet zijn voorzien, liefst een die ook tijdens het spelen over de
platenspeler kan worden geplaatst.
Nooit raken we de groeven van de plaat met de vingers aan,
want de spoortjes vettigheid die dan in de groeven komen,
houden stofdeeltjes vast en geven aanleiding tot ruis. Er zijn
diverse antistof- en schoonmaakartikelen te koop, waaronder
de niet dure en zeer effectief werkende ’dustbug’, dat is een los
op het pickupdek te plaatsen armpje met een fijn, antistatisch
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borsteltje dat een halve plaatomwenteling voor de eigenlijke
naald in de plaatgroef rust en dat elk stofje op afdoende wijze
elimineert.
De radio
Alleen FM geeft kwaliteitsontvangst. De AM-middengolfstations geven niet alleen weinig hoge tonen, maar
ook een geringe dynamiek. Radio-opnamen van Hi-Fiformaat zijn dan ook alleen via de FM-band te verwezenlijken,
waarbij een krachtig antennesignaal echter een voorwaarde is.
Is dit te zwak, dan onstaat ruis. Een goede FM- antenne is dan
noodzakelijk. Dit geldt niet alleen voor mono-ontvangst, maar
in nog sterkere mate voor stereo-ontvangst. Een FM-antenne,
die voor mono-pntvangst nog juist voldoet, schiet tekort waar
het stereo-ontvangst betreft. Dit hoeft niet altijd meteen in
hinderlijke ruis tot uiting te komen, maar heeft wel aantasting
van het stereo-effect tot gevolg.
Op de FM-band dient zeer nauwkeurig te worden afgestemd,
daar anders onverbiddelijk ruis ontstaat. Bij de meeste toes
tellen, die met AFC (automatic frequency control = automati
sche afstemming) zijn uitgerust, is dit geen probleem : er hoeft
slechts in de buurt van het station te worden afgestemd,
waarna het afstemmechanisme automatisch voor nauwkeurige
na-afstemming zorg draagt.

En dan : de weergave
Weergave van het opgenomen programma via de in de
recorder ingebouwde luidspreker(s) leidt nooit tot Hi-Fiweergave : de lage tonen schieten zonder meer te kort. Er
dienen dan ook éen of, bij stereo, twee aparte luidsprekerboxen
op de recorder te worden aangesloten. Desgewenst kan
bovendien van een extra Hi-Fi-versterker worden gebruik
gemaakt, waardoor ook de beschikking over een groter
vermogen wordt verkregen en dus ook de mogelijkheid tot
grotere dynamiekverschillen.
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6. En nu de
microfoon erbij !

Zo langzamerhand wordt het tijd dat we de microfoon eens in
onze recorderactiviteiten gaan betrekken. Want het is vooral
de microfoon waarmee strikt persoonlijke creaties kunnen
worden verwezenlijkt. Willen deze echter met succes worden
bekroond, dan is het wel noodzakelijk de recorderbediening,
waarover we het in de vorige hoofdstukken hebben gehad,
goed onder de knie te hebben ! Schakelklikken, over- en
ondermodulaties en dergelijke moeten als vanzelf vermeden
worden. Alleen op deze wijze is men in staat alle aandacht aan
de nogal veeleisende microfoon te wijden.
Eenvoudige aankondiging
Gaan we nu meteen maar een hoorspel scheppen ? Zeker niet,
want ook het leren omgaan met de microfoon moet geleidelijk
geschieden. We beginnen dan ook eenvoudig door bijvoor
beeld een plaat, waarvan we teen opname willen maken, van
een al of niet grappige aankondiging te voorzien. Is dit geen
zinloze bezigheid ? De archiefkaart is er toch goed voor ?
Zeker, voor onszelf heeft zo’n aankondiging niet zoveel
praktisch nut, maar anders wordt het wanneer het bandje voor
een ander is bedoeld, voor een verre vriend, een familielid of
goede kennis. Een briefbandje of gesproken brief dus. Ha, dat
is dankbaar werk ! We komen hierop in het volgende hoofd-
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stuk terug. Nu als aanloop en voorbereiding eerst de aankondigingstekst voor de plaat, zodat we dat alvast goed in de vingers
hebben.
Stel dat we een Spaanse flamenco willen aankondigen, zo in
de trant van : ’Met dit plaatje ben je weer helemaal op vakantie
in verre, zonnige oorden, ver van herfstmist, gure kou en
druilerige regen. ’ Pakken we nu zonder meer de microfoon om
vervolgens deze tekst er achteloos in te spreken ? Nee, het
resultaat zou allesbehalve glorieus zijn, want behalve ons
eigen stemgeluid zouden er, indien we niet in een uiterst stille
omgeving werken, allerlei bijgeluiden op de band komen,
zodat we bij het afluisteren duidelijk voorbijrazend verkeer
horen en de plotseling zeer opvallend tikkende huiskamerklok, dit alles gelardeerd met onbestemde rommel- en dreungeluiden. De microfoon hoort meer dan wij vermoeden ! We
zullen hier zeer bedacht op moeten zijn door op de eerste plaats
precies te weten in welke richting onze microfoon zoal
gevoelig is en op de tweede plaats door een aangepaste,
doordachte opstelling.

Welke microfoon ?
We bedienen ons in eerste instantie natuurlijk van de bij de
bandrecorder geleverde microfoon. Soms is dit een vrij
gevoelige zgn. kristalmicrofoon, maar meer en meer wordt
tegenwoordig de kwalitatief betere en ook robuustere dynami
sche microfoon toegepast. Voorheen was deze vrij duur, maar
tegenwoordig wordt hij al vanaf zeer bescheiden prijzen
geleverd. Wie bij het bandrecorderwerk vaak een microfoon
denkt te gebruiken, doet er verstandig aan hiervoor een
dynamisch type te nemen, want door het o.m. grotere toonbereik dat dit type ten opzichte van de kristalmicrofoon kan
verwerken, is de dynamische microfoon niet alleen voor
gesproken, maar vooral ook voor muziekopnamen zeer ge
schikt. Geluidseffecten en andere ’life’-geluiden worden er
uiteraard eveneens natuurgetrouwer mee opgenomen. Veel
recorderenthousiastelingen schaffen zich na verloop van tijd
een tweede, hoogwaardige dynamische microfoon aan. De bij
de bandrecorder geleverde microfoon is in verreweg de meeste
gevallen echter van voldoende gehalte om er voorlopig zeer
bevredigende opnamen mee te maken.
Wat voor microfoon we ook hebben, we moeten altijd
rekening houden met de richtingsgevoeligheid. Microfoons
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Fig. 22. Drie microfoontypen. A. de rondom gevoelige microfoon,
B. de naar éen richting gevoelig zgn. richtmicrofoon (waarvan de
richtinggevoelige hoek bij de diverse microfoontypen zeer uiteenlo
pend kan zijn) en C. de naar twee zijden gevoelige microfoon.
kunnen onder meer rondom, naar éen, of naar twee zijden
gevoelig zijn. Het meest voorkomend is de min of meer
rondom gevoelige microfoon. Let wel : min of meer, want de
grootste gevoeligheid ligt aan de voorzijde. Alleen zeer dure,
speciale rondom gevoelige microfoons zijn dit ook werkelijk.
Onze eenvoudige microfoon moeten we beschouwen als een
naar éen richting gevoelige microfoon met de onhebbelijkheid
nevengeluiden uit andere richtingen eveneens op te willen
pikken, een verschijnsel waar we, indien we daar maatregelen
tegen nemen, absoluut geen hinder van hoeven te hebben,
zoals we dadelijk zullen zien.
Maar eerst willen we nog even wijzen op de wat duurdere
(maar toch nog wel betaalbare) zgn. richtmicrofoon, de
microfoon dus die uitsluitend aan éen zijde gevoelig is. Voor
opnamen in een roezemoezige omgeving een ideale microfoon
natuurlijk, maar een microfoon tevens die niet veel sfeer geeft.
Immers, in bepaalde omstandigheden kunnen zacht achter-
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grondrumoer, onderdrukt verkeersgedruis of een tikkende
klok een geheel eigen sfeer oproepen, die de toehoorder
werkelijk naar de ruimte waarin de opname is gemaakt,
verplaatst. De eenvoudige, min of meer naar alle zijden
gevoelige microfoon is dan juist het aangewezen type !
Het is verstandig om door middel van enkele proef opnamen te
onderzoeken hoe het met de richtinggevoeligheid van de
aanwezige microfoon is gesteld. Dit kan op eenvoudige
manier door de microfoon in het midden van de kamer op te
stellen en er al pratend omheen te lopen. De akoestische
kwaliteiten van de kamer beïnvloeden de uitkomst natuurlijk
in zekere mate, maar het gaat tenslotte niet om een exacte
meting, maar om een globale indruk van het richtingkarakter
van de microfoon.
Opstelling en akoestiek
De opstelling van de microfoon vereist grote aandacht, vooral
indien het louter en alleen om een enkele spreekstem gaat. Ook
met een eenvoudige microfoon is het mogelijk de stem goed
’droog’ op de band te krijgen, alsof de opname in een goed
uitgeruste studio heeft plaatsgevonden. Moeilijk is dit niet.
Het is zelfs zeer gemakkelijk, zoals we zullen zien. Onduide
lijke microfoonopnamen, zoals die maar al te vaak worden
gemaakt, hoeven dan ook zeker niet voor te komen !
We zorgen om te beginnen voor een zachte, veerkrachtige
ondergrond, die ongewenste mechanische trillingen van on
deraf volledig elimineert. De afstand tussen recorder en
microfoon moet, ter vermijding van ongewenste schakel- en
andere bijgeluiden, zo groot zijn als het microfoonsnoer
toelaat. Het vasthouden van de microfoon met de hand is,
uitgezonderd bij reportagewerk, uit den boze, want maar al te
gemakkelijk ontstaan dan dreunende, bonkende bijgeluiden
die in hoge mate storend zijn.
Is de ruimte waarin wordt gesproken, niet voldoende met
absorberende stoffen aangekleed, dan horen we bij de weerga
ve een hinderlijke nagalm, die dan ook zeker moet worden
vermeden. Hoe ? Bijvoorbeeld door de gordijnen voor de
ramen te schuiven en de microfoon daar vlak voor op te
stellen, zodanig, dat het gezicht van de spreker naar de
gordijnen is gewend (fig. 23A). Een andere mogelijkheid is
het ophangen van twee wollen dekens in een kamerhoek (fig.
23 B), waardoor de akoestiek eveneens zeer verbetert en
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Fig. 23. Drie mogelijkheden van akoestische demping. A. een
gesloten gordijn, B. in de kamerhoek opgehangen dekens, C. een grot
van kussens.

storende omgevingsgeluiden duidelijk worden gedempt. Zijn
dergelijke voorzieningen moeilijk te treffen, dan zit er niets
anders op dan het opnameniveau zo laag mogelijk en zeer
zacht te houden, en vlak bij de microfoon te spreken. Een heel
goede en tevens eenvoudig te verwezenlijken oplossing is ook
de microfoon in een soort grot van kussens te plaatsen (fig. 23
C).
Tijdens de opname moet de meeluisterluidspreker, indien de
recorder daarmee is uitgerust, worden uitgeschakeld om
ongewenste akoestische terugkoppeling, die zich in gillend
geloei manifesteert, te voorkomen. Om toch te kunnen volgen
hoe de microfoonopname verloopt, wordt dan van de hoofdte
lefoon gebruik gemaakt.

De stem komt op de band
De microfoon is op verantwoorde wijze opgesteld, bijvoor
beeld in een kussengrot, de bandrecorder staat ’op scherp’
(opname- en pauzetoets ingedrukt), we kunnen gaan spreken.
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Waar beginnen we mee ? Juist, met een proefopname. We
zeggen wat in de microfoon, met een oog op de modulatieindicator, terwijl we de niveauregelaar geleidelijk opendraai
en. Daarbij moeten we er voor zorgen zo’n 30 cm spreekafstand aan te houden. Zien we de modulatie-indicator duidelijk
uitslaan (dit hoeft niet tot aan het rode veld te zijn), dan weten
we genoeg. We nemen de stand van de niveauregelaar in ons
op, draaien hem naar nul, ontgrendelende pauzetoets zodat de
handloop start en draaien de niveauregelaar naar het vastge
stelde punt. Opname ! Ongedwongen rechtop zittend en niet te
vlug, en vooral goed gearticuleerd iets over de microfoon heen
sprekend (waardoor de s- en de p-klanken niet als onaangena
me sis- en plopgeluiden worden opgenomen), zeggen we onze
tekst op. Daarna draaien we de niveauregelaar snel naar nul,
laten de band nog even doorlopen en zetten hem dan stop,
zodat we er zeker van zijn dat de restgeluiden van een
eventuele vorige opname over dat gebied verdwenen zijn.
Door deze manoeuvre hebben we bovendien een uitschakelklik
vermeden, zoals die bijvoorbeeld op storende wijze kan
voorkomen door met nog openstaande niveauregelaar de
pauzetoets in te drukken. De klik van deze toets wordt door de
microfoon onbarmhartig geregistreerd !
Zo, en dan nu de band even terugspoelen en de opname
kritisch beluisteren. Niet helemaal perfect ? Geeft niet. Herha
ling leidt tot meesterschap !

Muziek achter de tekst
Mooi, na enkele mislukte opnamen hebben we dan ten slotte
de op te nemen plaat op succesvolle wijze aangekondigd. Nu
komt het er op aan de bewuste muziek aansluitend op de band
te krijgen, dus zonder lange pauze. Een heel exacte manier is
natuurlijk die waarbij de plakmal wordt gebruikt : achter de
tekst wordt de plaat op normale wijze en met een al of niet
lange pauze ertussen opgenomen, waarna de pauze er nauw
keurig tussenuit wordt geknipt. Tekst en muziek sluiten dan op
volmaakte wijze op elkaar aan.
Bij een simpele plaataankondiging is een kleine, of beter, zeer
kleine pauze natuurlijk geen groot bezwaar en het is daarom
ook niet absoluut noodzakelijk het mes erin te zetten. Handi
ger is het de volgende werkwijze aan te houden.
We zetten de band meteen na het laatste woord stil, zodat de
laatste klank van het laatste woord zich juist voorbij de
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Fig. 24. Perfecte maar bewerkelijke methode om twee fragmenten
aaneen te voegen : met behulp van de plakmal.
kopspleet van de opname-weergavekop bevindt. Willen we dit
heel nauwkeurig doen, dan passen we de exacte uitluistermethode toe, zoals die in hoofdstuk 4 is beschreven, dus door met
ver geopende sterkteregelaar en met de pauzetoets ingedrukt
de band met beide handen op de spoelen voor de kop heen en
weer te bewegen. Nu schakelen we, met de niveauregelaar op
nul en met de pauzetoets ingedrukt, de recorder op opname.
De zaak staat op scherp. We plaatsen de naald van de op de
recorder aangesloten platenspeler in de begingroef van de
draaiende plaat, drukken meteen de pauzetoets in en draaien
de niveauregelaar snel maar geleidelijk, dus met een vloeiende
beweging open (’infaden’ heet dat), waarbij natuurlijk ge
waakt moet worden tegen te ver doorregelen, want dan komen
de eerste maten al meteen overstuurd op de band. Een
proefopname vooraf kan dan ook geen kwaad ’ Hebben we
geluk, dan is de aanloopgroef van de plaat niet al te lang en
begint de muziek vrij direct, zodat de pauze ook vrij kort is.
Duurt de start van de beginmaten wat te lang naar onze zin, dan
herhalen we de procedure, waarbij we dan heel even wachten
met de pauzetoets te ontgrendelen.
Een andere methode, die alle onzekerheid wat betreft aanloop
tijd uitsluit, is de volgende : we zetten, met de niveauregelaar
op nul en de band nog gestopt, de naald op de draaiende plaat.
We drukken de pauzetoets nu niet meteen of nagenoeg meteen
in, maar pas op het moment dat we er zeker van zijn dat we
muziek kunnen verwachten. In de meeste gevallen is dat wel
te horen aan een hoorbaar trillende grammofoonnaald. Op dat
moment ontgrendelen we de pauzetoets en schuiven nagenoeg
gelijktijdig de niveauregelaar open. Weliswaar komen in dit
geval geen beginmaten op de band, maar daar staat tegenover
dat de pauze tussen tekst en muziek, indien de regelaars vlot
bediend zijn, minimaal is. Het gaat er maar om wat in een
bepaald geval het belangrijkst is.
58

J

y
txmö

'jonnjo pamo

muziek
muziek

Hxaak
hoi

mgctaood"

0<.ihscr>o

------ Stoppen
I------ ww starten (opnamol

Fig. 25. Aaneenvoeging van geluidsfragmenten met behulp van de
pauzetoets, waarbij slechts een geringe pauze tussen de fragmenten
hoeft te ontstaan. Boven : de elkaar opvolgende fragmenten op de
band. Onder : de situatie in grafiek gebracht.

En dan tot slot is het natuurlijk ook mogelijk om, bij stilgezette
band en met de recorder op opname, de niveauregelaar niet op
nul, maar op het juiste opneemniveau in te stellen, en pas
daarna de naald op de plaat te zetten. Vlak voor de muziek gaat
komen (vooraf even uitkienen), wordt de pauzetoets snel
ontgrendeld. Deze methode garandeert, mits de handelingen
zeer accuraat worden verricht en de pauzetoets goed functio
neert (wat helaas niet bij elke recorder het geval is !) een
uitstekend resultaat.
Welke methode ook wordt toegepast, in alle gevallen wordt de
bandrecorder na het uitluisteren van het laatste tekstfragment
op opname geschakeld en dit wil, o treurig verschijnsel, bij
sommige recorders wel eens gepaard gaan met een hinderlijke
schakelklik. Omdat dit niet altijd het geval is, gaan we er op
deze plaats niet verder op in. Feit is, dat er op afdoende wijze
wat aan te doen is. Hoe, dat wordt in hoofdstuk 8 uitvoerig
besproken.
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7. De gesproken
brief,
een zinvolle
zaak !
De basis is gelegd : we maken goede opnamen van plaat en
radio, hebben geen moeilijkheden meer met eenvoudige
microfoonopnamen en weten een plaat- of radio-opname op
gave wijze op een eenmaal opgenomen tekst aan te laten
sluiten. De tijd is gekomen om in de openbaarheid te treden :
we gaan een gesproken brief maken voor een goede vriend,
kennis of ver-verwijderd familielid. Zie dit niet als een wat
exclusieve en simpele hobby. Het is prettig een normale,
geschreven brief van een goede vriend te ontvangen, maar dat
is nog niets vergeleken bij het beluisteren van een briefband.
De kracht en charme van de gesproken brief
Wanneer het bandje draait en de bekende stem helder en
duidelijk uit de luidspreker sprankelt, is het of de ander
werkelijk en levensecht op bezoek is. Natuurlijk, het bandje
kan de persoon zelf nooit vervangen, maar het brengt wel een
zeer belangrijk deel over van de persoonlijkheid van de ander.
Onderschat daarom de charme en de kracht van de gesproken
brief niet.
En de telefoon dan ? Heeft deze boven de gesproken brief niet
het voordeel van directe, wederzijdse communicatie ? De
telefoon is een communicatiemiddel, een medium om snel •
berichten over te brengen. Hoewel de telefoon dankzij de
goedkope perioden meer en meer wordt gebruikt voor zuiver
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persoonlijke gesprekken voelt men toch duidelijk dat dit het
doel niet is. Nee. de telefoon ademt te veel de sfeer van
technisch berichtenmedium dan dat er waarlijke rust van
kan uitgaan. Wellicht is dit de reden dat een ’zo-maar-gesprek’
door de telefoon dikwijls onbevredigende gevoelens achter
laat.
Geheel anders is het gesteld met de gesproken brief. Is het niet
fijn om in alle rust in de stille beslotenheid van de huiskamer
naar de dierbare stem te luisteren, die het speciaal tegen jou
heeft zonder dat er op snelle, flitsende wijze geantwoord hoeft
te worden ? Dat het ten gehore gebrachte in feite verleden tijd
is, is daarbij van ondergeschikt belang. Natuurlijk, er gaat
niets boven direct, persoonlijk contact, maar waar dat niet
mogelijk is, behoort de gesproken brief zonder twijfel tot de
meest volmaakte vormen van indirect contact.
Dit aspect is, juist in deze tijd van vaak oppervlakkige
contacten, van groot belang. Hoeveel eenzaamheid heerst er
niet bij alleenstaanden, op ziekenkamers en in bejaardentehui
zen en hoe weinig schijn je daaraan te kunnen doen. Schijnt,
want het feit dat velen zich hiervan bewust zijn en op alle
mogelijke manieren trachten daarin wat verbetering te bren
gen, wettigt het vermoeden dat er inderdaad wegen bestaan.
Welnu, een van die wegen is het briefbandje. Niet iedereen is
in staat eenzame zieken, bejaarden en alleenstaanden regelma
tig met een bezoek te verblijden. Waarom dan van tijd tot tijd
niet een aardig briefbandje of een met zorg samengesteld, zeer
persoonlijk ’ verzoekplatenprogramma’ opgestuurd? De
bandrecorderhobby kan dan op een wat hoger plan worden
gebracht en krijgt dan wezenlijk meer inhoud en betekenis dan
wanneer er uitsluitend voor eigen gebruik mee wordt gewerkt.
En, dat gaat hand in hand, het plezier dat men op deze wijze
aan zijn bandrecorder beleeft, neemt naar evenredigheid toe.
Als dan de ontvanger van zo’n briefbandje er bovendien toe
komt ook zelf de microfoon te gaan hanteren, is er nog een
extra, niet te onderschatten dimensie aan toegevoegd. Ja maar,
dan moet die ander ook over een bandrecorder kunnen
beschikken. Is dat geen onoverkomelijk bezwaar ? Ach, een
eenvoudige, goede recorder is vele malen goedkoper dan een
TV-apparaat en dat ontbreekt bijna nergens. Het gaat er maar
om of het verlangen naar een bepaald iets groot genoeg is. Een
creatief instrument als de bandrecorder is dat verlangen zeker
waard, al was het alleen maar om contacten per gesproken
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brief te onderhouden. Velen, zeer velen zijn er die, eenmaal
begonnen met een simpel bandje naar een familielid, hun
kennissenkring langzamerhand hebben uitgebreid en die nu
via de band contacten onderhouden met een groot aantal
correspondentievrienden over de hele wereld. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de populariteit die de bandrecorder
geniet, voor een belangrijk deel is te danken aan de zo
fascinerende geluidsbandcorrespondentie.
Niet ingewikkeld
Denk niet dat zo’n briefbandje, waarvoor we als eerste doel
bijvoorbeeld een geëmigreerde familie nemen, zo ongeveer
een compleet hoorspel moet worden. Welnee, we kunnen het
zo eenvoudig houden als we het zelf maar willen. Krijgen we
later behoefte aan uitgebreidere versies, compleet met
geluidseffecten, ingelaste interviews met bekenden enderge
lijke, dan kan dat altijd nog. Maar noodzakelijk is dit alles
zeker niet !
Maar wel van belang is de levendigheid. Als we alles wat we
zeggen willen woord voor woord opschrijven en het vervol
gens met vlakke stem oplezen, dan kunnen we er zeker van
zijn een tekst te krijgen waarbij de toehoorder in slaap valt,
zeker wanneer de zinnen uit onversneden schrijftaal bestaan,
met plechtige woorden als 'slechts’, ’doch’, 'aanvankelijk’,
enzovoorts. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar de microfoon
heeft de duistere eigenschap dergelijke woorden als vanzelf uit
ons onderbewustzijn te doen opwellen. Moeten we dan zo
maar uit het blote hoofd gaan oreren ? Dat is weer het andere
uiterste, dat licht tot versprekingen, lange pauzen en langdra
digheid kan leiden. Nee, de gulden middenweg is het beste.
We bedenken vooraf over welke onderwerpen gesproken zal
worden en maken daarvan korte notities. Verstandig is het de
eerste regels enigszins compleet neer te schrijven om er even
in te kómen. Verderop kunnen de aantekeningen steeds korter
worden, tot tenslotte met enkele trefwoorden kan worden
volstaan.

Het bandbegin
In zekere zin is de briefband een brief en dit komt, als het goed
is, al meteen aan het begin tot uiting door de gesproken
vermelding van naam en adres van de geadresseerde, maar ook
van de afzender. Dit is niet alleen beleefd, maar voorkomt
62

tevens dat de band zoek zou raken wanneer er tijdens de
verzending onverhoopt eens iets mis mocht gaan met de
verpakking of het erop geschreven adres. En laten we ook de
datum niet vergeten. Die vermelden we op een normale brief
toch ook ? Dit klinkt allemaal wat stijf, maar in de praktijk kan
dat op een gezellige manier worden verwezenlijkt, bijvoor
beeld zo : ’Het is de avond van de 25e november 1973. J.
(naam en adres) zit voor de microfoon om het woord te richten
tot ... (naam en adres). Een goede morgen, middag of
avond !’ Of : 'Hier is ..enz. met een briefbandje voor ..
enz. op 25 november 1973.’ Zo’n aankondiging is des te
belangrijker daar de geadresseerde nu ook duidelijk voelt dat
deze band speciaal voor hem is.
Overbodig op te merken dat het bandbegin vooraf gegaan
wordt door een groene aanloopstrook en dat als bandsnelheid
9,5 cm/sec. wordt gekozen.

Korte zinnen
Gemakkelijk voor de microfoon zittend spreken we, met de
pauzetoets van de recorder onder handbereik en af en toe de
notities raadplegend, op natuurlijke wijze onze tekst op de
band. De zinnen houden we kort, met vermijding van tussenen bijzinnen, die wellicht opeen oratorisch talent wijzen, maar
die de toehoorder de draad gemakkelijk kwijt doet raken. Het
is ook zeker niet de bedoeling dat er een soort radioverslag
wordt gecreëerd, integendeel, We moeten praten zoals we zijn
en dat kan alleen als we er ook werkelijk bij betrokken zijn.
Een kwestie van inleving en concentratie, waarbij een foto van
degene waar het bandje heen moet, achter de microfoon
opgesteld, wonderen kan verrichten.
We moeten er wel voor oppassen dat het gezellige gepraat niet
in oeverloos gezwam ontaardt, waarvan het goedbeschouwd
zonde van de tijd is om er naar te luisteren. Juist omdat de
gesproken brief zo indringend is, is hij waard om zeer
persoonlijke gedachten over te brengen, bij voorkeur op
aangename, gezellige wijze. Lukt dit niet meteen, wel, de
band is geduldig. Even teruggespoeld naar het laatste goede
gedeelte en met volle inzet opnieuw begonnen. Een enkele
verspreking of hapering is daarbij geen doodzonde, maar kan
zelfs bijdragen tot een sfeer van spontaniteit. Te veel verspre
kingen, uh’s en hm’s maken de zaak echter nodeloos rom
melig.
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Bij dit alles zorgen we er natuurlijk wel voor dal het vel papier
met de notities niet steeds irriterend ritselt. Moeten we het vel
omslaan, dan drukken we eerst even de pauzetoets in.
Kleine spoel of compactcassette
Leggen we in ons enthousiasme nu vrolijk een omvangrijke 18
cm-spoel op de recorder als we met onze briefband gaan
beginnen ? Dat zou dom zijn ! Want hoe krijgen we zo’n
eindeloos lange band op zinvolle wijze volgepraat ? Nee, eenbriefbandje kan het beste op een 5 of 8 cm-spoeltje worden
gemaakt of, indien wij (en de geadresseerde natuurlijk ook ’)
een cassetterecorder hebben, op een compactcassette met niet
te lange speelduur, een C-60-cassette (2 x 30 min.) of, vaak
nog beter, een C-30-cassette, die een speelduur van 2x15
min. heeft. Overigens is het natuurlijk niet nodig om de
maximale speelduur bij toepassing van een lange band volle
dig uit te buiten. Wanneer we verteld hebben wat verteld moet
worden, heeft het geen zin de band verder tot het bittere eind
met beuzelarijen of willekeurige muziek te vullen ’.
Verhoudingen tussen enkele kleine speelmaten, bandlengten en spcelduren
spocldiam.

5
8
5
8

cm
cm
cm
cm

lengte
(langsp.b )

lengte
(dubb.sp.b.)

45 m
65 m
65 m
90 m

speelduur bij 9,5 cm/scc

7,5 min. per spoor
I 1 min. per spoor
II min. per spoor
15 min. per spoor
(voor twee- en viersp.
worden deze tijden
verdubbeld, resp.
verviervoudigd).

De briefband krijgt sfeer
Geluidsbandcorrespondentie, dat betekent een gezellig bab
beltje op de band. Maar zo’n bandje kan veel meer zijn dan een
praatband ! Een band immers kan geluiden in de meest ruime
zin van het woord bevatten. Welnu, waarom de gesproken
tekst dan, waar mogelijk, niet gelardeerd met toepasselijke
sfeergeluiden ? Evenals er van een foto wel beweerd wordt dat
deze duizend woorden waard is, kan dit van het sfeergeluid
worden gezegd.
Het aantrekkelijke van een gesproken brief met sfeer is, dat er
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vele mogelijkheden zijn, oplopend in moeilijkheidsgraad. Het
bandje is, door het slechts toevoegen van wat sobere bijgelui
den, zeer eenvoudig te houden, maar ook is het mogelijk de
illustratieve geluiden een meer dominerende rol te laten spe
lenja ze geheel met de gesproken tekst te verweven zodat als
het ware een compleet klankbeeldje ontstaat. Aan dit laatste
zijn we echter nog niet toe, want wie zich daadwerkelijk met
de recordermaterie bezighoudt, ervaart spoedig genoeg dat het
beslist noodzakelijk is het glibberige recorderpad stap voor
stap te betreden, steeds weer nieuwe moeilijkheden tegenko
mend, die met wat aandacht evenwel gemakkelijk overwon
nen kunnen worden.
We beginnen dus eenvoudig. Is het vooreen normale, perfecte
stemopname belangrijk de akoestiek van de opnameruimte en
de daarin voorkomende geluiden zoals straatlawaai. tikken
van de klok en dergelijke, zo veel mogelijk uit te schakelen
door de microfoon bijvoorbeeld met kussens akoestisch goed
af te schermen, bij een opname waarin een bepaalde sfeer moet
worden opgeroepen, moet een dergelijke akoestische afscher
ming juist achterwege worden gelaten ! Terwijl er dan op een
afstand van ca. 30 cm in de microfoon wordt gesproken,
komen de bijgeluiden vrolijk mee op de band en, mits niet te
sterk (het eigen stemgeluid mag aan .duidelijkheid niets
verliezen), geeft dit de toehoorder het gevoel in het bewuste
vertrek aanwezig te zijn. Dit is vooral van belang indien
degene voor wie het bandje is bedoeld, dat vertrek goed kent.
Al luisterend is hij daar dan weer even, proeft hij de specifieke
sfeer en dit is, zeker als men dit voor de eerste keer beleeft, een
bijzondere ervaring !
Door de spreekafstand te variëren is de verhouding tussen
direct en indirect geluid en daarmee de uiteindelijke akoesti
sche sfeer belangrijk te beïnvloeden. Wie hiermee een beetje
experimenteert, ontdekt al gauw hoe groot de invloed is van
indirect geluid (ofwel nagalm) op het gehoor. Akoestische
variaties zijn ook te krijgen door naar het midden van de kamer
te spreken, of juist naar een besloten kamerhoek. We bespra
ken reeds de invloed van gesloten gordijnen. Schuif ze open en
er ontstaat een duidelijk waarneembare nagalm. Open het
raam en de nagalm verdwijnt volledig, waardoor het geluid
weer heel anders wordt. Stel de microfoon op in trappenhuis,,
badkamer of douchecel en de nagalm groeit uit tot een
welhaast waarachtige echo.
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Fig. 26. Het akoestische scherm in de vorm van een opklapbaar
drieluik.
Akoestisch scherm

Willen we de akoestiek onder alle omstandigheden binnen
zeer ruime grenzen beheersen, dan kan dat indien we gebruik
maken van een akoestisch scherm. Zo’n meubel is te vergelij
ken met een kamerscherm dat uit drie gelijke delen bestaat, die
door middel van scharnieren zodanig aan elkaar bevestigd zijn
dat het scherm zig-zag kan worden opgevouwen. Het akoesti
sche scherm heeft echter geen tulen gordijntjes, maar bestaat
uit drie platen triplex, multiplex of, wat goedkoper, spaan
plaat, elk van zo’n 75 x 150 cm. Nog goedkoper kan het door
hardboard te nemen, maar dan moet elke plaat verstevigd
worden met een lijst van latwerk. De drie platen moeten aan
een zijde worden beplakt met geluiddempend materiaal,
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bijvoorbeeld 5 cm dik schuimplastic, of stoffeerderswatten,
afgedekt met een lap jute. Glas- en steenwol, kramfors en vilt
absorberen het geluid eveneens zeer goed. De drie delen
kunnen door middel van normale scharnieren aan elkaar
worden geschroefd, zie fig. 26, maar nog beter zijnde speciale
scharnieren zoals die voor houten wasrekjes worden toegepast
en waarmee het mogelijk is het scherm in alle richtingen op te
vouwen, van zig-zag tot u-vorm toe. Met normale scharnie
ren is slechts of het een of het ander mogelijk. Ook kunnen de
delen apart gehouden worden. Om ze dan toch rechtop te
kunnen plaatsen, moeten er dwarsklampjes onder worden
geschroefd, zoals fig. 27 laat zien. Het kamerschermmodel is
in het algemeen wat handiger in het gebruik.
Het scherm kan naar wens met de absorberende of juist met de
geluidreflecterende zijde naar de microfoon worden opge
steld, hetzij in vlakke vorm, hetzij in een meer of minder
scherpe hoek. Gebruiken we de reflecterende zijden, die dan
bovendien in een hoek ten opzichte van elkaar zijn opgesteld,
dan ontstaat binnen de hoek een veelheid van geluidsreflecties, die zeer levendig op elkaar kunnen inwerken. Dit opent
niet alleen de mogelijkheid gesproken tekst beter te laten
klinken, maar kan ook extra levendigheid geven aan directe
opnamen van muziekinstrumenten, zoals blokfluit, piano of
gitaar.

Juiste dosering
Weer terug naar de sfeergeluiden, beter gezegd : sfeervolle
bijgeluiden. Ze horen er bij, maar maken slechts deel uit van
het geheel en mogen dan ook zeker niet door dik en dun achter
de tekst meekabbelen. Laten we een tikkende klok als voor
beeld nemen. De microfoon staat voor ons en we zeggen
bijvoorbeeld : ’Het is, nu de kinderen naar school zijn,
zeldzaam rustig in de kamer. Maar lang zal dat niet duren,
want het loopt al naar vieren. ’ Tijdens deze laatste zin staan we
met de microfoon in de hand zachtjes op en richten deze naar
de klok. Het klokgetik komt nu extra duidelijk naar voren. We
praten dan, staande voor de klok, nog even door, laten de
4-uur bimbam duidelijk horen, waarna we ons met de micro
foon weer langzaam van de klok verwijderen. Welhaast
onmerkbaar zakt het sfeergeluid weer weg.
Zo is dat met alle mogelijke illustratieve geluiden te doen. Stel
dat we iets vertellen van het pianospel van een van onze
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achterkant: hard

voorkant : zacht

Fig. 27. Een of twee van deze enkelvoudige akoestische schermen
voldoen eveneens uitstekend.

kinderen, dan kan dit pianospel vanachter een gesloten deur
eerst nauwelijks hoorbaar met de tekst mee worden opgeno
men. Op een afgesproken teken doet iemand de deur op
duidelijk hoorbare wijze open, terwijl wij de microfoon er naar
toe richten. Het pianospel wordt plots zeer dominerend
opgenomen. Niet lang, hoogstens een seconde of tien. Minder
melodieuze geluiden, zoals die van huishoudelijke apparaten,
kunnen beter nog korter worden gedemonstreerd. Illustratieve
geluiden duren gauw te lang ! Na de plotselinge opwelling van
het sfeergeluid, de piano in dit geval, wenden we de microfoon
weer van de geluidsbron af, of laten de deur langzaam sluiten,
zodat het geluid wordt ’uitgefaded’, waarna we eventueel nog
enkele opmerkingen over de vorderingen maken. Al met al
uiterst simpele manipulaties die de toehoorder, als betrof het
een spannend hoorspel, in de ban houden !
Het is niet altijd mogelijk de sfeergeluiden tijdens het opne-
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men van de tekst mee op te nemen. Stel bijvoorbeeld dat we
iets vertellen van een tafeltenniswedstrijd waaraan we hebben
deelgenomen, dan zou het wel leuk zijn de klotsende ballen en
wat plaatselijke commentaren van enkele spelers te laten
horen. Dit is natuurlijk op te lossen door die geluiden apart op
te nemen en ze met schaar en plakmal in de briefband in te
voegen. Maar ook is het mogelijk om tijdens het opnemen van
de tekst rekening te houden met later toe te voegen geluids
fragmenten. Vooraf stellen we dan nauwkeurig vast hoe lang
deze fragmenten zullen gaan duren en laten op deze plaatsen
de band, met de niveauregelaar op 0, gedurende de vastgestel
de tijden doorlopen. Naderhand nemen we dan op deze
plaatsen de geluidsfragmenten op, uiteraard met een scherp
oog op de secondewijzer van ons horloge ! Bij deze methode
bestaat wel gemakkelijk kans op schakelklikken. Dit is echter
een onderwerp apart waarop we in het volgende hoofdstuk
nader ingaan.
Wordt de band nu van begin tot einde volgepraat met al of niet
sfeervol gebabbel ? Nee, laten we dat niet doen. Laten we
vooral zorgen voor afwisseling. Na een inleidend praatje,
eventueel vergezeld van een simpel ’herkenningsmelodietje’,
mag best een toepasselijk muziekje volgen, waarna er weer
wat gezegd wordt. Spraak, muziek en sfeergeluiden moeten
met zorg tegenover elkaar worden afgewogen, waardoor als
het ware een gave compositie ontstaat, waarnaar het plezierig
luisteren is.

Het vasthouden van de microfoon
Al eerder hebben we gezien dat het vasthouden van de
microfoon, als het maar even kan, moet worden vermeden.
Maar er zijn gevallen, zoals bij het zojuist besproken klok- en
pianofragment, dat ’handgebruik’ een voorwaarde is. Laten
we daarbij bedenken dat de kabel bewegingen, doordat deze
naar de zo gevoelige microfoon worden overgebracht, allerlei.
ruisende en bonkende bijgeluiden veroorzaken. Dit is geluk
kig op effectieve wijze te voorkomen door de microfoonkabel,
zoals dat door de TV-reporter op de beeldbuis wordt gedaan,
een slag om de pols te geven. De kabelbewegingen worden
dan netjes door de hand opgevangen en dringen niet verder tot
de microfoon door. Enige oefening in deze is geen overbodige
luxe !
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Fig. 28. De spooroptekening op de geluidsband via de tweesporenrecorder.
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Fig. 29. De spooroptekening op de geluidsband via de viersporenrecorder.

Verschillende bandrecorders
Wanneer afzender en geadresseerde beiden een tweesporenrecorder hebben, is er bij de uitwisseling van banden geen enkel
probleem. Maar hoe moet het nu wanneer de ene partij een
tweesporen- en de andere partij een viersporenapparaat bezit ?
Moet een van beiden dan een nieuwe recorder kopen ? Nee,
dat hoeft gelukkig niet, de geluidsbandcorrespondentie kan
ongehinderd doorgaan, maar er moet wel op enkele zaken
worden gelet. Laten we maar eens zien hoe de sporen op
beide recordertypen worden opgetekend.
De tweesporenkop (dat wil zeggen de wiskop zowel als de
opname-weergavekop) heeft een kophoogte die gelijk is aan
iets minder dan de halve bandbreedte. Wanneer spoor 1 is
volgespeeld en, na het omkeren van de band, spoor 2, krijgen
we de in fig. 28 getekende situatie : twee sporen, gescheiden
door een smalle neutrale zone.
De vierspoorkop heeft een kophoogte die gelijk is aan iets
minder dan een kwart bandbreedte, zodat de spooroptekening
verloopt als in fig. 29.
Terzijde zij hier vermeld dat een viersporenrecorder niet éen
wis- en éen opname-weergavekop heeft, doch twee die boven
elkaar in éen huis zijn gemonteerd. Bij toepassing van éen kop
zou deze op en neer verschuifbaar moeten zijn, hetgeen
mechanische complicaties met zich mee zou kunnen brengen.
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Fig. 30. Consequenties bij het uitwisselen van banden. A. weergave
van een tweespooropname op een viersporenrecorder, B. weergave
van een vierspooropname op een tweesporenrecorder.

Nu neemt de ene kop de sporen 1 en (na omdraaien van de
band) 4 op en, na omschakeling van de zgn. spoorkeuzeschakelaar de andere kop de sporen 2 en 3.
Helaas is de spoornummering niet uniform geregeld. De ene
fabrikant nummert de sporen van boven naar beneden :
1-2-3-4 en een ander nummert als volgt : 1-4-3-2. Bij de
spoorkeuzeschakelaar kan men dan ook aantreffen : in de ene
stand : 1-4 (of 1-2), en in de andere stand : 2-3 (of 3-4). In
principe maakt dit natuurlijk niets uit.
Nu de consequenties bij het uitwisselen van de banden. Fig. 30
wijst hierbij de weg.
Weergave van een tweespooropname op een viersporenrecor
der gaat zonder meer, en zonder kwaliteitsverlies. De vierspo
renrecorder moet worden ingesteld op spoor 1-4 (bovenste
kop).
Weergave van een vierspooropname op een tweesporenrecor
der is slechts mogelijk indien alleen de randsporen, de sporen
1 en 4 dus, zijn opgenomen. Hier moet de bezitter van de
viersporenrecorder dan ook terdege rekening mee houden ! De
tweesporenrecorder, waarvan de kop is berekend op een
bandsignaal van een halve bandbreedte, krijgt nu slechts de
helft daarvan toegevoerd. De signaalsterkte is dan ook wat
geringer dan normaal, evenals de dynamiek.
En hoe zit het met de uitwisseling van compactcassettes ? Nu,
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hier is geen enkel probleem. C 30-, C 90- C 120- of andere
compactcassettes, zij kunnen alle zonder meer op alle cassette
recorders worden opgenomen en afgespeeld. Er is slechts
verschil in banddikte en daarmee omgekeerd evenredige
bandlengten.

Verzending
Nadat de band nog eenmaal beluisterd is op eventuele tekort
komingen (zeer belangrijk !) gaat hij op de post. Vroeger gold
een speciaal fonoposttarief, maar dat is nu niet meer het geval.
In het binnenland geldt het drukwerktarief, terwijl voor het
buitenland het bandje als ’petit paquet’ wordt aangemerkt.
Niet alle landen laten geluidsbanden toe, informatie op het
postkantoor is dan ook noodzakelijk.
Zowel in het binnen- als buitenlands verkeer moet het pakje
open zijn. De band kan dan ook het beste in een stevig
kartonnen of plastic doosje worden gedaan, waarna dit in een
eveneens stevige envelop wordt geschoven, die met een
splitpennetje wordt afgesloten. Een brief of geschreven tekst
mag nooit worden bijgesloten ’.
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8. Van fragment
tot gaaf geheel

Een bandprogramma, of dit nu kort of lang is, bestaat
goedbeschouwd nooit uit éen stuk, maar is opgebouwd uiteen
aantal fragmenten. Spraak wordt afgewisseld door muziek,
muziek gaat weer over in spraak of in suggestieve geluiden
indien we met een klankbeeldje of reportage te doen hebben.
Weliswaar gaan we ons nu nog niet met deze recordercasette
bezig houden, maar het is goed te weten dat heel veel daarbij
voorkomende handelingen en toegepaste technieken ook op
het meer eenvoudige werk van toepassing zijn. Heel duidelijk
is dit het geval bij het aaneenvoegen van fragmenten. Of we
nu een groots hoorspel of een simpele gesproken brief ma
ken, aaneenvoegen is aaneenvoegen. Alleen, bij een gespro
ken brief kunnen we wel eens wat meer door de vingers zien,
hoewel we natuurlijk nooit ondermaats werk naar de verre
vriend of familie mogen sturen '. Dit zou onze eer te na komen
en, evenals dat het geval is met een slordige brief, jegens de
ander niet op zijn plaats zijn.

Strijd tegen schakelklikken
Het laten volgen van een eenmaal opgenomen fragment, tekst
of muziek door een ander fragment is, zoals we al in hoofdstuk
6 hebben gezien, op zich geen moeilijke zaak. Er kan zich
echter hierbij een hinderlijk bijverschijnsel voordoen zodra de
recorder, na het uitluisteren van het laatste gedeelte van de
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eerste opname, op opname wordt geschakeld. Het wil dan nog
wel eens gebeuren dat op dat moment een ferme schakelklik op
de band wordt gezet. Men kan de opname-niveauregelaar op
nul of maximum zetten, de schakelklik komt toch door. Hoe
komt dit en wat is er eventueel tegen te doen ? Bij het op
opname schakelen van de bandrecorder ontstaan in de wis- en
opnamekop (volledigheidshalve : opname-weergavekop) ge
durende een heel korte tijd spanningspieken die, indien de
band op dat moment tegen de koppen rust, ongewenste
magnetische impulsen op de band drukken, die bij weergave
als een stevige tik of doffe klap hoorbaar worden. Of juister:
er wordt er maar éen hoorbaar, want zodra het bandtransport in
werking wordt gesteld, wordt de door de wiskop veroorzaakte
schakelklik weer voor een deel door de opnamekop wegge
wist. Voor een goede opname is het namelijk noodzakelijk dat
de opnamekop niet alleen het op te nemen signaal krijgt
aangeboden, maar tevens een zgn. hulpspanning, zijnde een
zwakke wisselspanning van hoge frequentie. Deze hulpspan
ning maakt de magnetiseerbare banddeeltjes als het ware ’los’,
waarna ze door het op te nemen signaal gemakkelijk kunnen
worden gericht. De door de wiskop ontstane impuls komt dan
ook vrijwel meteen nadat de band gaat lopen, onder de invloed
van deze hulpspanning en wordt daardoor min of meer tot nul
gereduceerd. Maar de door de opnamekop opgewekte schakelimpuls blijft natuurlijk staan, zodat er uiteindelijk een flinke
tik, soms gevolgd door een tweede zwakkere, wordt gehoord.
Gelukkig echter zijn de meeste bandrecorders zodanig gecon
strueerd, dat de band pas tegen de koppen komt nadat de
recorderversterker op opname is geschakeld, dus op het
moment dat het bandtransport in werking wordt gezet. Bij
deze recorders ondervindt men dan ook geen last van het nare
schakelklikverschijnsel. hoewel het kan voorkomen dat de
band zich nog juist niet ver genoeg van de koppen vandaan
bevindt om de hinderlijke schakelklikinvloed te ontlopen.
Wat nu te doen als onze bandrecorder tot de categorie der
schakel klikkers blijkt te behoren ? Er stilzwijgend genoegen
mee nemen ? Nee, dat zeker niet ! Schakelklikken zijn storen
de elementen, die altijd vermeden en waar mogelijk voorko
men moeten worden. Dit laatste nu is gelukkig mogelijk,
zonder dat daar achteraf knip- en plakwerk voor nodig is.
We beginnen met het nauwkeurig bepalen van de laatst
verklonken klank van de tekst waarachter de muziek- of
74

wiskop

n

opn woei? kop

~TT

L

band

1_________ 3
1 *____ . coa<npondo<ond morkl«kont|o

i

©
■chako'klik

FT

FT

scAakeUk S

1

□

©

ï

1

/ scAakolkkk van wiskop
I vortfwipl t>|
I
voipcnao Opname

□

FJ

]

hier sloop (nu powislo)
scnako<ki* van
. oonweorg kop

O
Fig. 31. Het ondervangen van schakelklikken. A. de band wordt
gemerkt, B. de band wordt iets opgeschoven, C. de recorder wordt op
opname geschakeld, D. de band wordt weer naar de oorspronkelijke
positie teruggeschoven. (De koppen zijn achter de band getekend en
zijn in feite dus onzichtbaar. Het betreft hier tweespoor, maar de
werkwijze is bij vierspoor natuurlijk hetzelfde.)

eventueel een andersoortige opname moet komen. De stand
van de band moet nu nauwkeurig worden aangetekend, want
we gaan nu met de band manipuleren waarbij het belangrijk is
het bewuste punt straks zonder uitluisteren weer terug te
kunnen vinden. We zetten dan ook een streepje met een
glaspotlood ergens achter op de band. Op welk punt dat is, is
niet zo belangrijk, als het maar zuiver tegenover een vast
merkteken op het recorderdek is, bijvoorbeeld het merkte
kentje dat we ten behoeve van het in hoofdstuk 4 beschreven
montagewerk hebben aangebracht. Ook is het mogelijk een
streepje op de rand van een van de beide haspels te zetten, dat
samenvalt met een eronder op het dek aangebracht merkte• kent je.
Is dat gebeurd (de recorder staat nog steeds op weergave), dan
verdraaien we de beide spoelen met de hand zodanig dat de
band een eindje in opnamerichting verder schuift. ’Een
eindje’, dat wil zeggen een afstand die minimaal iets ruimer is
als die van wis- tot opname-weergavekop. Een centimeter of
tien is altijd goed. Pas nu wordt de recorder op opname
geschakeld, met de pauzetoets ingedrukt. De niveauregelaar
staat daarbij op nul. Wordt de band nu met de hand weer
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teruggedraaid tot aan het punt van de corresponderende
merkstreepjes (vooral niet verder, want anders verdwijnt een
stukje van de eerste opname !), dan schuift de door de
opname-weergavekop veroorzaakte schakelklik netjes langs
de wiskop, die hem dan ook prompt wist. De bij het op
opnameschakelen van de recorder door de wiskop veroor
zaakte schakelklik blijft weliswaar op de band staan, maar die
verdwijnt wel wanneer de nu komende opname wordt ge
maakt. Dat gaat immers nu gebeuren, want de band bevindt
zich in de juiste positie startklaar voor de kop en de recorder
staat op opname. We hoeven slechts de pauzetoets te ontgren
delen en het aansluitende fragment komt op de band. Zonder
een enkele schakelklik ! Overigens komt deze opname uiter
aard alleen tot stand indien de niveauregelaar tot het juiste
niveau is opengedraaid en er signaal, hetzij van platenspeler,
hetzij van een andere signaalbron, wordt toegevoerd. Van
onze al of niet accurate bediening van de apparatuur hangt het
af in hoeverre de aansluiting exact zal zijn. Als het niet meteen
feilloos lukt, doen we het over, net zolang tot ons nijver
geknutsel de toets der kritiek kan doorstaan. Het is simpelweg
een kwestie van routine.

Snelle handstart
Nu kan er bij dit alles nog een moeilijkheid opdoemen in de
vorm van een niet al te nauwkeurig werkende pauzetoets (er
bestaan veel probleemmogelijkheden, maar troost is dat overal
wel een oplossing voor is). Het kan namelijk gebeuren dat de
band bij het ontgrendelen van de pauzetoets door een niet
zuiver uitgebalanceerde trekkrachtverhouding tussen bandtransportas en opspoelhaspel met een schokje in beweging
komt. Ook bestaat de mogelijkheid dat de band een, zij het
slechts zeer korte, maar toch duidelijk waarneembare aanloop
tijd heeft. Dit zijn kleine onvolkomenheden, die de volmaakt
heid van de fragmentaansluitingen op vervelende wijze kun
nen aantasten. Deze ongerechtigheden zijn goed te ondervan
gen door de linkerspoel vast te houden op het moment dat de
pauzetoets wordt ontgrendeld. De band transportas draait op
dat moment slippend langs de band. Dit is niet erg als de
bandspoel maar meteen na het ontgrendelen van de pauzetoets
wordt losgelaten. Hij start dan feilloos op volle snelheid en
ziedaar, een professioneel aandoend resultaat is onze belo
ning !
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Fig. 32. De slipmat.

Slipmar
Tot nog toe gingen we er van uit dat we bij het opnemen van
platen altijd bij het plaatbegin begonnen. Maar lang niet altijd
zal dit het geval zijn. Vaak zal het voorkomen dat we een
bepaald muziekfragment, ergens midden in de plaat, willen
overnemen. Een mogelijkheid is natuurlijk de bandrecorder in
de opnamestand op scherp te zetten, de naald een eindje voor
het bewuste fragment op de plaat te zetten en de pauzetoets op
het juiste moment te ontgrendelen. Door middel van de
meeluisterluidspreker van bandrecorder of radio (c.q. pickupversterker) waarop de platenspeler is aangesloten, is dit juiste
moment (uiteraard na een keer uitluisteren vooraf) zuiver vast
te stellen.
Maar ook is het mogelijk gebruik te maken van een zgn.
slipmat. Dit is in al zijn simpelheid een ronde schijf karton met
aan éen kant een uitsteeksel of met meerdere uitsteeksels
rondom, hetgeen niets uitmaakt. De schijf, die wat kleiner is
dan het grootste plaatformaat, wordt op het plateau en onder de
plaat gelegd. Pakken we nu het uitsteeksel beet, dan zal het
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plateau van dc ingeschakclde platenspeler vrolijk blijven
doordraaien, terwijl de slipmat cn de erop liggende plaat
onbeweeglijk op hun plaats blijven. Zodra we de slipmat
loslaten, wordt hij ogenblikkelijk door het plateau meegeno
men en ook dc plaat komt meteen op volle snelheid. Op
hetzelfde moment drukken wc de pauzetoets in en het bewuste
plaatfragmcnt wordt feilloos opgenomen. Komt de plaat door
een of andere oorzaak (een wat zwakke grammofoonmotor
bijvoorbeeld) niet meteen op volle snelheid, zodat een kleine
aanloopjank hoorbaar wordt, dan moeten we de start bijvoor
beeld óen of een halve omwenteling eerder laten plaatsvinden.
Dit moet even worden uitgekiend. Na het loslaten van de
slipmat zien we aan de stand van het plaatetiket wanneer de
aanlooptijd voorbij is en drukken dan de pauzetoets in.
Bij het opzoeken van het bewuste plaatfragment zetten we de
plaat, zodra de eerste klanken waar het om gaat worden
gehoord, stop en draaien hem met de hand naar het juiste punt
terug, terwijl de naald in de groef blijft. Dit kan ongestraft,
want de naald van de moderne platenspeler staat loodrecht in
de groef.

Met twee recorders
Wanneer we een bandje hebben met een willekeurige verza
meling opnamen, bijvoorbeeld radio-opnamen en eigen microfoonopnamen, dan kunnen we deze fragmenten, zoals we
al in hoofdstuk 4 hebben gezien, tot een geheel aaneenbreien
door middel van schaar en plakmal. Zijn we echter in het bezit
van een tweede bandrecorder, dan zijn we in staat de diverse
fragmenten stuk voor stuk en in iedere gewenste volgorde vai
de ene recorder naar de andere over te spelen en zo eveneens
tot een afgerond geheel te komen. Deze methode heeft naast
het wegvallen van het knip- en plakwerk het grote voordeel dat
het opnameniveau tijdens het overspelen kan worden bijgere
geld, iets wat met knip- en plakwerk te enen male niet kan. Dit
betekent dan ook dat we tijdens de opname van de oorspronke
lijke fragmenten geen bijzondere zorg aan een gelijkmatig
opnameniveau hoeven te besteden. De juiste sterktebalans
komt tijdens het overspelen wel in orde (indien we er dan
tenminste aandacht voor hebben !).
Het werken met twee recorders opent, dat is duidelijk, zeer
veel perspectieven, zelfs zoveel, dat de waarde van de eerste
recorder sterk toeneemt zodra een tweede recorder gebruikt
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Fig. 33. Een tweede recorder opent prettige perspectieven !
wordt. Vanaf dat moment kan worden opgenomen zonder dat
men zich zorgen hoeft te maken over eventueel te verknippen
nevensporen indien eens een leuk programmaatje moet wor
den samengesteld. Zo’n programma kan op een nieuw bandje
worden gecreëerd, waarna de bandruimte van de oorspronke
lijke opnamen desgewenst weer voor nieuwe opnamen kan
worden benut.
De overspeelmethode heeft overigens niet alleen positieve
punten. Een negatief punt is namelijk dat de geluidskwaliteit
bij het overspelen wat terugloopt, hetgeen bij zeer goedkope
recorders wel eens hoorbaar kan zijn. De hoge tonen verdwij
nen enigszins en de ruis neemt toe. Maar in de meeste gevallen
zijn de verliezen alleszins aanvaardbaar, zeker wanneer het
klankbeeldjes of gesproken brieven betreft waar het creatieve
element belangrijker is dan ware Hi-Fi.
Het is bij het overspelen van belang om zo mogelijk als
weergeefrecorder die recorder te kiezen waarmee het over te
spelen fragment is opgenomen. Opneem- en weergeef snelheid
zijn dan exact gelijk, wat niet altijd het geval is bij het af spelen
op een andere recorder. Als basisregel hanteren we dan ook
altijd : opneemrecorder = weergeefrecorder.
Belangrijk correctiefilter
De verliezen, die hoe dan ook altijd optreden, zijn voor een
belangrijk deel te compenseren door de hoge tonen tijdens het
overspelen wat ’op te halen’, wat te bevoordelen dus ten
opzichte van het overige frequentiegebied. Dit is te verwe
zenlijken door een hoogdoorlaatfilter in de overspeelleiding
op te nemen, bestaande uit een eenvoudige schakeling van
enkele weerstanden en een condensator. Weliswaar is dit
boek geen technisch bandrecorderboek, maar aangezien het
overspeel-correctiefilter een onmisbare voorziening is bij het
overspelen en desondanks nooit of slechts zelden wordt
toegepast, brengen we het hier toch maar even in extenso naar
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Fig. 34. Het overspeel-correctiefilter. A. de simpele schakeling, B.
de uitvoering.
voren. Wie het niet zelf kan verwezenlijken, kan het laten
maken. De constructie is zo eenvoudig, dat er niet veel kosten
mee gemoeid zijn, terwijl de resultaten zeer de moeite waard
zijn. Fig. 34 toont de schakeling. Bij toepassing van twee
stereorecorders moet het filter natuurlijk dubbel worden uitge
voerd.
Een handige monteur kan de drie onderdeeltjes, in miniuitvoering, wellicht in een van de twee kabelpluggen van de
o verspee Ikabel onderbrengen, maar het is ook heel goed
mogelijk de componenten in een klein metalen doosje te
monteren, een leeg smalfilmbusje bijvoorbeeld. Wie het heel
mooi wil doen, neemt een klein, plat, blikken doosje (een in de
radiohandel in alle maten verkrijgbaar zgn. instrumenten
kastje bijvoorbeeld) en neemt in plaats van het condensatortje
een variabele condensator. Aan de buitenkant van het doosje
komt er een knopje op en nu heeft men het in de hand de
hoogdoorlaat naar wens te regelen, zodat in alle gevallen
optimale resultaten kunnen worden verkregen.

Het overspelen van de fragmenten
Moet de tweede recorder eenzelfde type zijn als de eerste ?
Nee, dat hoeft niet. Elk type is te gebruiken : een cassettere
corder evengoed als een twee- of viersporige spoelenrecorder.
Stel dat we met behulp van de ons ten dienste staande recorders
eenzelfde programma willen samenstellen als dat van enkele
hoofdstukken terug, het met schaar en plakmal gemonteerde
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nieuwsbericht-kleuterprogramma dus. Dan beginnen we met
het opnemen van de oorspronkelijke opnamen op een van
beide recorders. Op deze wijze verzamelen we het werkmate
riaal. Vervolgens wordt, na het uitluisteren van dit materiaal
en het vaststellen van het definitieve combinatieprogramma,
deel voor deel in de juiste volgorde naar de andere recorder
overgespeeld. Dit klinkt eenvoudig, maar om zuiver aaneen
sluitende fragmenten te krijgen, moet toch wel met
accuratesse worden gewerkt.
Eén manier is om beide recorders, met de pauzetoets ingedrukt, op scherp te zetten. Op de opneemrecorder is de laatste
opname de opnamekop juist gepasseerd, zodat een nieuwe
opname precies kan aansluiten. En op de weer geef recorder
. staat hei begin van het over te nemen fragment voor de kop. De
niveauregelaar van de opneemrecorder staat in de juiste stand.
Een gelijktijdige druk op de beide pauzetoetsen is dan vol
doende om beide banden op hetzelfde moment te laten starten,
waarna de aansluitende opname vlekkeloos op de band komt.
Als alles goed gaat tenminste en dit is helaas niet altijd het
geval. Niet altijd starten de banden van de beide recorders
precies even vlot en het is dan ook zinvoller het iets anders te
doen en wel op dezelfde wijze als we een plaatfragment
overnemen. We spelen de werkhand voor elke nieuwe opname
een eindje terug en geven hem daarna weer. De opneemrecor
der staat ondertussen op scherp. Op het moment dat de
eigenlijke passage moet worden overgenomen, wordt de
pauzetoets van de opneemrecorder ontgrendeld en op perfecte
wijze wordt precies datgene waar het om gaat, overgespeeld.
Een eventuele fout is gemakkelijk te herstellen want elk deel
kan tot in het oneindige worden herhaald, net zolang tot we
volkomen tevreden zijn. Let wel : volkomen. Wie het wel
gauw goed vindt, bereikt geen kwaliteitsopnamen.
Het verdient aanbeveling de werkhand met de hoogst beschik
bare bandsnelheid op te nemen; dit vanwege de kwaliteit. Bij
het overspelen moet dezelfde snelheid worden aangehouden,
hetgeen evenwel niet wil zeggen dat de snelheid van de tweede
recorder ook beslist dezelfde moet zijn ! Deze recorder ont
vangt immers elektrische signalen. Of deze nu afkomstig zijn
van een bandrecorder die op 19, 9,5 of 4,75 cm/sec.-snelheid
draait, of van een radio of platenspeler, maakt uiteindelijk
niets uit. Wel een consequentie van een lagere bandsnelheid
(bij de opneemrecorder dan) is het kwaliteitsverlies.
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Een succesvolle feestband
Wie, al is het maar af en toe, over twee bandrecorders kan
beschikken of naar het blijvende bezit van een tweede band
recorder streeft (een verstandig verlangen !), doet er goed aan
zijn geluidsarchief zo veel mogelijk met allerlei geluiden en
fragmenten uit te breiden. Zoiets hoeft niet bijzonder veel
band te kosten, want in veel gevallen gaat het slechts om korte
stukken of zelfs flitsen. De radio is hier een wel zeer dankbare
bron, hoewel de microfoon ook niet onderschat mag worden.
Van markante radiosprekers nemen we kleine, karaktervolle
stukjes op, evenals van vaste programma’s, bij voorkeur met
de herkennings-’tune’. Kleinkunstenaars, hoorspelacteurs in
een karakteristieke scène, werkelijk alles is van belang.
Daarnaast verzuimen we niet het stemgeluid van op bezoek
zijnde familieleden op de band te zetten, bij voorkeur met een
verborgen microfoon. We bewaren er een interessant gedeel
te van.
Een dergelijke bizarre geluidsverzameling komt vroeg of laat
van pas, bijvoorbeeld bij een jubileum of feest. We kunnen
bijvoorbeeld een soort hersengymnastiek, of als het meerdere
personen betreft, een quiz maken als volgt :
’Naar welk radioprogramma heeft u in uw leven altijd met de
meeste belangstelling geluisterd ?’ De feesteling denkt diep
na, noemt wat actualiteiten of ontspanningsprogramma’s en
geeft het dan maar op. Misschien raadt hij het ook wel, je kunt
nooit weten. We starten de band en wat komt er uit de
luidspreker ? Het weerbericht, maar geen gewoon weerbe
richt, nee een montage van een groot aantal weerberichtfragmenten, het ene nog somberder en droeviger dan het andere en
gaandeweg toenemend in sterkte. Hier en daar zitten er kleine,
dramatische pauzen tussen, hier aangegeven met een liggend
streepje : 'Wisselende bewolking met enkele buien. Zwaar
bewolkt met enige regen of sneeuw. Matige tot krachtige en
langs de Waddenkust af en toe harde noordoostelijke wind.
Harde wind tussen oost en noordoost, windkracht zeven. —
Aanvankelijk zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen enige
regen. Half tot zwaar bewolkt en overwegend toenemende
bewolking met later tijdelijk regen. — Over Midden-Engeland
trekt een kleine depressie in oostelijke richting. — En de
- temperaturen zullen morgen bij noordwestelijke winden be
langrijk lager zijn dan vandaag. — Kouder weer, met aanvan
kelijk enige regen of natte sneeuw. Elders overwegend zwaar
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bewolkt met hier en daar enige neerslag... ’
Inderdaad, onze feesteling in kwestie heeft altijd bijzonder
veel belangstelling voor het zelden optimistische weerbericht
gehad. En hoe is zijn commentaar, wanneer de familie
eenmaal is uitgelachen, hierop ? Ook dit kan weer een
verrukkelijke vraag zijn, indien we het geluk hebben zijn in
zeer krachtige bewoordingen gesteld commentaar over het
’eeuwige rottige Nederlandse klimaat’ op de band te hebben.
Ook zijn er verder niet alleen op het persoonlijke vlak
liggende vragen mogelijk, maar ook vragen die betrekking
hebben op bekende cabaretiers en persoonlijkheden.
Zo’n bandje kan op het feest, vooral ook omdat iedereen actief
mee kan leven, een absoluut hoogtepunt vormen. En daarom
nogmaals : laten we zorgen dat we uit een goed gesorteerd,
zich allengs uitbreidend geluidsarsenaal kunnen putten !

Goochelen met bandsnelheden
Zeer veel recorders zijn uitgerust met slechts éen bandsnelheid : 9,5 cm/sec., maar er zijn er ook veel die twee snelheden
hebben : 9,5 en 4,75 cm/sec. Zoals we verderop nog zullen
zien, geeft zo’n recorder met twee snelheden bij klankbeeldjes
leuke mogelijkheden door een opname bij het overspelen naar
de tweede recorder met de dubbele of halve snelheid af te
spelen. Het uiteindelijke resultaat klinkt dan precies een octaaf
hoger of lager en tweemaal zo vlug of langzaam, wat zeer
bijzondere effecten tot resultaat heeft. Maar er is nog een
andere mogelijkheid die op een meer praktisch vlak ligt. Stel,
dat we eens een briefbandje krijgen, dat de afzender in zijn
argeloosheid op een snelheid van 19 cm/sec. heeft gemaakt.
Toegegeven, het zal niet vaak voorkomen, en al zal ons dat
wellicht nooit overkomen, dan is het toch goed ons even in
deze problematiek te verdiepen teneinde met de mogelijkhe
den van de verschillende bandsnelheden vertrouwd te raken.
Goed, daar zitten we met de 19 cm-band, die we op onze
apparatuur niet zonder meer ten gehore kunnen brengen. Maar
er is een indirecte manier ! We draaien de band af met een
snelheid van 9,5 cm/sec. en spelen hem over naar de tweede
recorder, die is ingesteld op een snelheid van 4,75 cm/sec.
Zouden we deze opname vervolgens afdraaien op dezelfde
4,75 cm/sec.-snelheid, dan zouden we een weergave te horen
krijgen die éen octaaf te laag zou klinken en ook eens zo
langzaam zou verlopen. Maar wanneer we de recorder bij
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weergave op 9,5 cm/sec. schakelen, ontstaat er weer snelheidsverdubbeling, met als gevolg dat we de oorspronkelijke
19 cm/sec.-opname nu ook weer normaal horen !
Hetzelfde geldt uiteraard voor een opname, die op 4,75
cm/sec. is gemaakt en die we willen afspelen op recorders die
tezamen wel de beschikking hebben over de snelheid 9,5 en 19
cm/sec., maar niet over 4,75 cm/sec. We spelen de band dan
af op 9,5 cm/sec. (verdubbeling van snelheid) en nemen dit
resultaat op de tweede recorder op op 19 cm/sec. Dit geven we
weer met een snelheid van 9,5 cm/sec. en klaar zijn we.
Tellerproblemen bij twee recorders
Voor een nauwgezet iemand, die zijn ’studio’ uitbreidt met
een tweede recorder, komen er ook moeilijkheden, want het
blijkt al meteen dat de nieuwe teller geheel anders werkt, of
met de opspoelende haspel is gekoppeld, terwijl de teller van
de eerste recorder met de af spoelende haspel is verbonden. Het
opzoeken van een bandfragment op de andere recorder als
waarop het is opgenomen is voor zo iemand, die een voorstan
der is van accurate registratiemethodieken, een kwelling.
Natuurlijk, de hogere wiskunde kan uitkomst brengen en zo is
het zeer goed mogelijk na enkele weken van intensief hersengekners een aantal verhoudingstabellen aan de wand te doen
prijken.
Nee, dan is het beter de onverenigbare tellers voor lief te
nemen en het eenvoudige kaartsysteem van hoofdstuk 3
zonder wiskundige uitbreidingen te handhaven, hoogstens met
de toevoeging op welke recorder de opname is gemaakt, zodat
we in eerste instantie weten met welke teller en tellerstanden
we te maken hebben. Willen we eens een fragment af spelen op
de andere recorder, dan pakken we kaart en band, schatten
waar het fragment ongeveer beginnen moet en gaan het
geduldig opzoeken. En zie, op welke bandrecorder met welk
tellersysteem dan ook, op zeker moment (en meestal vrij
gauw !) vinden we het. Altijd. Zonder rekenen, zonder tabel
larische toestanden en... zonder frustraties !
We moeten nooit de fout begaan de fragmenten die via de/
tweede recorder tot een nieuwe creatie zijn gekomen en dac
ook niet meer nodig zijn, zodat we ze op de kaart hebben
kunnen doorstrepen, voor een nieuwe opname te gaan benut
ten, tenzij ze zeer lang zijn. Zeker, de bandgedeelten met de
dan onnutte fragmenten zijn kostbare bandgedeelten die als het
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ware roepen om hernieuwd gebruik. Maar als we niet heel erg
goed op de teller letten, nemen we gemakkelijk te veel op
waardoor het nog waardevolle aansluitende bandfragment
wordt gewist. En als we wel goed op de teller letten, zal de
nieuwe opname, indien niet vooraf nauwkeurig wordt geti
med, meestal niet op de beschikbare bandlengte blijken te
passen, wat evenmin bemoedigend is ! Beter is het die opname
op een andere band te maken. In het algemeen is het het beste
de werkband pas voor nieuwe opnamen te benutten wanneer er
van de erop staande fragmenten niets meer hoeft te worden
gebruikt.
Al met al blijkt wel dat het werken met twee recorders ondanks
alle voordelen toch ook wel zijn nadelen heeft: de wat
teruglopende geluidskwaliteit en de organisatorische archiveringsproblemen. Laat dit tot troost zijn voor degene, die slechts
de beschikking heeft over éen bandapparaat. Want ook daar
mee zijn tenslotte grote creatieve hoogten te bereiken !
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9. Met de
microfoon op
stap - het
interview
Wie na het lezen van het vorige hoofdstuk mocht menen dat
met éen recorder feitelijk niet veel te bereiken is, heeft het
(gelukkig !) mis. Want hoewel de tweede recorder de techni
sche mogelijkheden uiteraard wel sterk doet toenemen, is hij
toch niet beslist onmisbaar. Om dit aan te tonen, zullen we in
dit hoofdstuk zien hoe met behulp van éen recorder een
huwelijksfeest op briljante wijze is op te fleuren.
Hoe gaat dat. Binnenkort is er een bruiloft en het spreekt
vanzelf dat die dag door de naaste familieleden het een en
ander zal worden gedaan. Hei gonst dan ook in de familie.
Ieder is volijverig bezig met humorvolle dichtwerken, versjes,
liedjes, en wat het sprankelend brein nog meer aan briljante
kunstvormen kan bedenken. Men komt bij elkaar, men over
legt, schept ludieke liederen, draagt aan elkaar voor wat al op
papier staat en heeft ongelooflijk veel plezier.

De bandrecorder op het huwelijksfeest
We leven in een moderne tijd. Waarom het feest dan niet met
een modem instrument als de bandrecorder opgeluisterd?
Zeker, dit kost voorbereidingstijd, maar ook hiervoor geldt dat
het zeer plezierig bestede tijd is. Bovendien hebben we nu een
duidelijk motief om weer eens monter met het fascinerende
apparaat bezig te gaan zonder dat de factor tijd ons wroeging
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hoeft te bezorgen.. !
Stel, het feest is in volle gang. Op zeker moment vragen we de
aandacht en delen de feestelingen mee dat tijdens recente
opgravingen een belangwekkende historische geluidsband is
opgedolven, een band met uiterst waardevolle commentaren,
die een helder licht werpen op de verledens van bruid en
bruidegom. We prijzen ons gelukkig deze unieke band in dit
illustere gezelschap ten gehore te kunnen brengen. Draaien we
deze band nu zonder meer af ? Nee. dat doen we niet, we
verbinden aan deze band een aantrekkelijke quiz, waardoor de
hele familie er op actieve wijze bij wordt betrokken. De band
bestaat namelijk uit een groot aantal tekstfragmenten, terwijl
op een apart vel papier een gelijk aantal op die fragmenten
betrekking hebbende vragen staan.
Mooi, de bandrecorder staat klaar, met de bewuste band
afspeelgereed. We stellen de eerste vraag aan de bruidegom :
'Had je vader altijd veel vertrouwen in je studiecapaciteiten ?’
Bruidegom denkt diep na, zegt dan, enigszins aarzelend zoiets
als ’Nou ja, dat zal wel, want anders had hij me nooit laten
doorstuderen, hè.' Is dit het juiste antwoord ? Luisteren wij
met aandacht naar het bandapparaat ! De band wordt gestart en
daar horen we vader monter beweren ! 'Ik zeg : ”ja jongen,
met zulke cijfers kom je niet ver !” Waarachtig, geen klap
voerde hij uit in die tijd. Nou, ik was er van overtuigd hè, die
komt later achter de handkar !’
De bruidegom heeft geen punt verdiend. De vraag aan de
bruid : ’Zag jouw moeder veel heil in jouw toekomst ? ’Zij,
voorzichtig geworden : 'dat zal wel niet, ouders zien die zaken
niet altijd even optimistisch...’ ’Nou, wat is het : ja of nee ?’
Zij wikt en weegt even en zegt dan monter : ’ja, eh, jawel, ik
geloof dat er wel vertrouwen was.’ Daar gaat de band weer en
moeders stem komt : 'wanhopig was ik ! Ik weet nog goed dat
ik zei : ”het is voor jou te hopen, meisje, dat je een rijke
jongen trouwt !”
Iedereen kan aan zo’n quiz daadwerkelijk meedoen, de dames
staan de bruid bij en de heren de bruidegom. Want er zullen
genoeg vragen bij zijn waarbij de familie met antwoorden of
gissingen kan bijspringen. De winnaar of winnares krijgt
tenslotte bijvoorbeeld een leuk aandenken aan de bruiloft.

87

De familie langs
Maar hoe komen we nu aan dergelijke prachtige commentaren
op de band ? Is zoiets geen onbegonnen werk ? Welnee !
Geruime tijd vóór het eigenlijke feest gaan we met de
bandrecorder naar de ouders van het aanstaande bruidspaar en
eventueel naar nog enkele familieleden of goede vrienden van
bruid en bruidegom. We zeggen niets over een quiz, maar
vertellen alleen dat we graag wat gegevens in verband met
liedjes en versjes over de feestelingen willen hebben. De
recorder, zeggen we, dient niet zozeer om fraaie volzinnen
vast te leggen, maar meer als modern opschrijfboekje. ’Dan.
hoef ik niet zo veel op te schrijven, snapt-u ?’
We zoeken een rustig, akoestisch gunstig vertrek op, zodat we
weinig of geen last hebben van storende omgevingsgeluiden,
stellen de microfoon in de buurt van de ondervraagde op, zodat
zijn stemgeluid goed duidelijk wordt opgenomen (onze stem is
in dit geval niet van belang) en plaatsen de recorder naast onze
zetel op de grond of op een laag tafeltje. Ook degene die
geïnterviewd wordt zit in een gemakkelijke (vooral niet
krakende !) stoel. De afstand tussen recorder en microfoon
wordt, zoals dat al ter sprake is gekomen in hoofdstuk 6, zo
groot mogelijk gehouden, zodat eventuele recordergeluiden
de microfoon niet kunnen bereiken. Zodra het een en ander is
opgesteld (een kwestie van enkele minuten) schakelen we de
recorder op opname, maken snel even een proef opname, bij
voorkeur terwijl de ander nog met het een of ander bezig is en
schakelen het apparaat dan meteen definitief op opname in. De
band loopt dus, er wordt al opgenomen, terwijl het eigenlijke'
vraaggesprek nog niet aan de gang is. Dit is van groot belang,
want hoewel de ander weet dan zijn stem op de band wordt
gezet, werkt het toch zeer remmend als we steeds aan de
recorder zitten te frunniken, of als we, voor we definitief op de
startknop drukken, zeggen : ’Nou, daar gaat-ie dan !’ Nee, het
moet allemaal zeer terloops gaan, zodat de ondervraagde de
bandrecorder op een gegeven moment gewoon vergeet. Het is
dan ook zeker prettig als de bandrecorder een afdekkap of
deksel bezit, zodat de draaiende spoelen uit het gezicht zijn.
En als dat niet het geval is, doen we er goed aan daar al met het
opstellen rekening mee te houden door het hele apparaat iets
uit het gezichtveld van de geïnterviewde te plaatsen.
Geholpen door de snelle proefopname staat de recorder op
gemiddelde sterkte ingesteld. Een automatische recorder, die
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Plaat I. Een stimulerende opstelling van de diverse apparaten
noodt tot actief gebruik.

Plaat VI. Wordt de microfoon in de hand gehouden, dan moet
de microfoonkabel een slag om de pols worden gegeven.

Plaat VII. De zelfgemaakte slipmat in gebruik.

zelf doorlopend het juiste opnameniveau regelt, is in dit geval
natuurlijk wel een begerenswaardig instrument, maar een
noodzaak is zo’n apparaat toch beslist niet, zeker niet indien
een bandsoort wordt gekozen die flink ver uit te sturen is,
zonder dat spoedig kans op overmodulatie bestaat. Band met
relatief dikke oxydelaag heeft deze eigenschap en dus is het het
beste een langspeelband te nemen, eventueel een moderne low
nois - high output-band. Zoals we al eerder hebben gezien, is
de eigenruis van een dergelijke band bijzonder laag, terwijl de
uitstuurbaarheid zeer hoog is, zodat van zeer zachte tot zeer
luide geluiden alles gaaf wordt vastgelegd. Voorkeursnelheid : 9,5 cm/sec. Bijeen 15 cm-spoel is de tijdsduur per spoor
60 minuten en bij een 18 cm-spoel 90 minuten.
We hebben er natuurlijk voor gezorgd dat er ruim voldoende
band op de recorder zit, want niets is hinderlijker dan een
voortdurende, zachtknagende angst dat de band ineens op is.
Door versprekingen, gestotter, onbenullig uitgevallen vragen
of antwoorden laten we ons niet intimideren, want dergelijke
onvolkomenheden worden er naderhand wel weer tussenuit
geknipt. Om deze reden nemen we natuurlijk opéén spoor op.
Het is verstandig dit ook te doen indien we de beschikking
hebben over twee bandapparaten, want omdat de geluidskwa
liteit van dit soort opnamen niet altijd optimaal is, is het beter
er niet nog wat van af te knabbelen door naderhand te gaan
overspelen. Verstandiger is het schaar en plakmal toe te
passen.
Een cassetterecorder is hier niet zo goed op zijn plaats.
Bandmontage is bij een casetterecorder immers niet mogelijk
en kopiëren is, zoals we zojuist zagen, in dit geval niet
gewenst. Want dit staat voorop : een goede geluidskwaliteit is
van absoluut belang, want op het feest moeten de weer te
geven fragmenten voor eenieder duidelijk verstaanbaar zijn ’.
Van tevoren hebben we al enkele vragen op een lijstje gezet,
zodat het een gericht gesprek wordt. Oeverloos gezwam
bezorgt ons naderhand veel ongemak en kost ook veel extra
uitluistertijd. En wat vragen we zoal ? Vragen als : ’ging hij
(of zij) graag naar school ? Wist hij al vroeg wat hij wou
worden? Is hij altijd al zo handig geweest?’, enz. Goea
luisteren is hierbij wel een eerste vereiste, want gemakkelijk
wordt er bij de ondervraagde iets losgeweekt, waardoor
allerlei herinneringen bovenkomen, die we later bijzonder
goed kunnen gebruiken en waarbij we dan wel een toepasselii89

ke vraag construeren. Op die herinneringen is dan door ons
weer mooi in te haken, zodat er nog meer feiten en vooral ook
anekdotes en leuke voorvalletjes worden verteld. We passen er
natuurlijk wel voor op niet te vlug in te vallen met meelevende
opmerkingen en vragen. Door elkaar pratende stemmen zijn
bij weergave niet te verstaan ! Om het toekomstige uitluisterwerk wat te vergemakkelijken, maken we af en toe een
aantekening op een blocnote. En ondertussen neemt de recor
der, daar gaat het tenslotte om, prachtige, vaak spontane
uitspraken op !
De verwerking van de oogst
Wanneer we genoeg familieleden hebben geïnterviewd, gaan
we met enkele bondgenoten de bandenoogst beluisteren,
waarbij we de frappante passages met tellerstand noteren.
Tevens bedenken we er een toepasselijke vraagstelling bij.
Hebben we zo’n twintig- a dertig leuke teksten met bijpassen
de vragen uitgezocht (het programma mag niet te lang duren),
dan gaan we knippen en plakken. Achter elkaar komen, steeds
met een ruime pauze ertussen (een 'witje' zoals dat heet)
antwoorden die de ene keer betrekking hebben op een vraag
aan de bruid en de andere keer op een vraag aan de bruidegom.
Natuurlijk zorgen we ervoor een groene en rode aanloopstrook
aan het werkstuk te maken. Want deze bijzondere band wordt
na de quiz plechtig aan het bruidspaar overgedragen !
Tot slot van onze creatieve arbeid tikken of schrijven we de
vragenlijst netjes uit. Het feest kan beginnen .’

Volledig interview
Het ten behoeve van het huwelijksfeest gemaakte interview is
eigenlijk geen volledig interview. De interviewer bleef im
mers buiten spel. Bij het normale, gebruikelijke interview ligi
dat, zoals we op radio en TV kunnen horen en zien, anders,
want dan is het voor de toehoorder even belangrijk zowel de
vragensteller als de ondervraagde te horen. Hij is dan getuige
van een gesprek, wat het interview in feite ook is.
Wanneer zal men, als recorderbezitter, een interview gaan
maken ? Als men er plotseling zo maar eens zin in krijgt ?
Nee, dat is onwaarschijnlijk. Men kan voor de aardigheid de
radioreportage eens imiteren, maar voor een serieus opge90

bouwd interview moet er toch wel een doel zijn. Welnu, een
interview is een alleszins dankbaar onderdeel in een briefbandje, of dit nu naar een overzees familielid of naar een kennis in
zieken- of bejaardentehuis is. Heeft het geëmigreerde familie
lid nog belangstelling voor zijn vroegere werkkring of sport
vereniging ? Vast wel. Dan kunnen we daar misschien eens
met de bandrecorder naar toe gaan voor wat interessante
gesprekjes met oude bekenden. Hebben onze kinderen zwem
les ? Is het dan niet mogelijk eens een praatje met de
badmeester te maken, bij voorkeur tegen een achtergrond van
zwembadgeluiden, over de al of niet snelle vorderingen van
zijn pupillen ? Maar ook is het heel goed mogelijk op het
huwelijksfeest, wanneer de quiz weer wat bezonken is,
diverse familieleden te interviewen, tegen een levendige
achtergrond van roezemoezige feestgeluiden. Zo’n bandje
heeft voor het bruidspaar zeer veel waarde, terwijl het huwe
lijksfeest door de microfoonactiviteiten er nog gezelliger door
wordt !
Moet de bandrecorder voor dit beweeglijke werk niet een
portable zijn, een casetterecorder bijvoorbeeld ? Nee, dat
hoeft niet per se. In eerste instantie gaan we niet op reportage
waarbij het ons om allerlei sfeergeluiden te doen is. Nee, het
interview, het gesprek, dat is de hoofdzaak. Komen er
sfeergeluiden op ons pad, dan accepteren we die dankbaar,
maar ze staan niet voorop. En dus hoeven we niet zo flexibel te
zijn met onze apparatuur en kunnen we heel goed onze
netrecorder gebruiken, als we er maar aan denken een flink
lang verlengsnoer mee te nemen. Een netsnoer wel te verstaan,
want het verlengen van de microfoonkabel geeft, althans
zonder bijzondere voorzieningen, meestal technische moei
lijkheden, zoals een ontoelaatbaar verlies van hoge tonen.
Met de netrecorder zoeken we een geschikte interviewruimte
op, een ruimte waar het rustig is en waar achtergrondgeluiden
nauwelijks in doordringen, tenzij we de deur openzetten. Op
deze wijze hebben we de dosering van de sfeergeluiden, indien
deze gewenst zijn, mooi in de hand !
Omdat het interview een gesprek is dat door de toekomstige
toehoorder met interesse moet worden gevolgd, is enige
voorbereiding wel een vereiste. Waar zal het gesprek over
gaan, zodat er ook dingen zullen worden gezegd die voor de
luisteraar van belang zijn ? De interviewer of reporter doet er
dan ook verstandig aan vooraf enkele vragen op te stellen en
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zich zoveel mogelijk in het te bepraten onderwerp te verd ie
pen. Hij moet de lijn in de gaten kunnen houden en oppassen
voor onverwachte uitweidingen van de geïnterviewde. Gaat
zoiets gebeuren, dan kan hij dankzij zijn voorbereiding door
middel van toepasselijke vragen de afgedwaalde weer naar het
eigenlijke onderwerp terugvoeren. Maar aan de andere kant
kan een enkel, onverwacht zijsprongetje een geheel nieuw
gezichtspunt opleveren en het gesprek een extra levendigheid
geven. Voor alles moet het interview spontaan klinken, alsof
er geen enkele voorbereiding aan te pas is gekomen.

De praktijk
Laten we eens nagaan hoe deze belangrijke regels in de
praktijk kunnen worden gebracht. We willen een bandje
maken voor een vriend die naar de andere kant van de
wereldbol is geëmigreerd en die altijd met plezier heeft
gewerkt bij garage X. Hij zal dan ook zeker plezier beleven
van enkele kleine gesprekjes met zijn vroegere baas en
collega’s. Van tevoren hebben we een afspraakje gemaakt en
nu zitten we tegenover de baas in het kleine kantoortje, met
de microfoon in de hand. De recorder staat enigszins terzijde,
zodanig dat we hem, wanneer dat nodig mocht zijn, gemak
kelijk kunnen bedienen. Wanneer wij een vraag stellen,
richten we de microfoon naar ons toe, en wanneer de ander
antwoordt, houden we hem de microfoon voor. Natuurlijk
hebben we de microfoonkabel een slag om onze pols gegeven
en natuurlijk hebben we vooraf ook een kleine proefopname
gemaakt.
Wat hem zeer zal interesseren is een tegen een boom verkreu
kelde wagen, die total-loss werd verklaard, maar die hij met
collega Joop weer trachtte op te lappen. Hij heeft door zijn
vertrek nooit geweten hoe het ermee afgelopen is. Zeggen we
dan nu door de microfoon : ’Piet, thans bevind ik mij in het
kantoortje van garage X met naast mij je vroegere baas’ ? Nee,
dat is te stijf. We doen het dan ook anders. We beginnen met
de deur open te zetten en wat garagegeluiden op te nemen. Niet
lang, enkele seconden maar. Dan slaat de deur dicht en in de
nu ontstane stilte, met hooguit wat zacht hoorbaar achter- |
grondgeroezemoes, zeggen we : ’Je hoort zeker wel, Piet,
waar we nu zijn. Juist, in het kantoortje van garage X !’ Op
deze wijze hebben we Piet er direct en actief bij betrokken. De
inleidende garagegeluiden zullen zijn nieuwsgierigheid prik92
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kelen en wellicht herinneringen aan garage X oproepen.
Meteen daarna verneemt hij dat hij het goed heeft gehoord,
meer dan dat, hij beluistert dat hij wordt verondersteld het te
hebben geraden. Zoiets is voor een luisteraar altijd uitermate
plezierig en zijn hart staat dan ook wagenwijd open voor wat
komen gaat. Het interview is uitstekend begonnen !
We vervolgen : ’Weet je, ik dacht zo dat het je wel zou
interesseren hoe het met die total-loss-wagen is afgelopen,
waar je toendertijd zo druk mee bezig was. Meneer X, is er nog
wat van die auto geworden ?’ Ook ten opzichte van de
ondervraagde is dit een goed begin. Deze normale inleiding,
zonder hoogdravende zinnen is niet alleen prettig om te horen,
maar voorkomt tevens dat de ander zijn antwoord plechtiger
gaat formuleren dan gewenst is. Nu zal baas X spontaan
antwoorden : 'Jazeker ! Joop is er mee doorgegaan. Wat dat
betreft is hij net zo’n doordouwer als Piet. Hij heeft, toen Piet
eenmaal weg was, nog wekenlang avond aan avond in, op en
onder het wrak gelegen en waarachtig, hij heeft het voor elkaar
gekregen ! Het ding rijdt weer.’ ’Zo te horen had u er een
zwaar hoofd in, hè ?’ Een belangrijke vraag, die gesteld kan
worden omdat we goed luisteren. Alleen door goed te luisteren
kan een interessant gesprek ontstaan. Baas X antwoordt dan
ook prompt : ’Een zwaar hoofd ? Dat is te zwak uitgedrukt !
Toen ik dat karkas, dat volledig om een boom gevouwen was
geweest, hier binnen zag komen, dacht ik : rijp voor de sloop !
Die twee, Joop en Piet, verklaarde ik compleet voor gek dat ze
die ruïne weer wilden oplappen. Ik zeg nog, jongens zeg ik,
zal je dat nou wel doen ! Want kijk, je moet weten... ’ Oei, dit
gaat fout, baas X gaat afdwalen. We onderdrukken onze eerste
aandrift om de stoptoets van de bandrecorder in te drukken,
nog bijtijds beseffend dat ons thuis de schaar en de plakmal ter
beschikking staan. Beter een stuk band er tussenuit geknipt,
dan tijdens het interview gedeelten opnieuw op te nemen,
waardoor de aandacht te veel op de recorder wordt gevestigd.
Hoe meer de geïnterviewde vergeet dat hij wordt geïnter
viewd, hoe natuurlijker zijn zegje op dé band komt.
En dus luisteren we aandachtig toe en komen zo gauw
mogelijk weer met een kort, kernachtig vraagje, dat het
gesprek weer in goede banen moet leiden. Dat moment komt
wanneer baas X zegt : ’... maar een vakman is die Joop
tenslotte. Piet ook trouwens, zodat... ’ ’Zodat’, haken wij hier
listig op in, ’Joop nu in een gave Mercedes rondrijdt ’.’ ’Eh...
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ja, nee, dat is te zeggen,’ reageert de aldus bijgestuurde baas
X, ’hij heeft er in gereden.’ En hij vertelt weer monter verder
over de wagen die vanwege de dieselmotor ’te duur in de
wegenbelasting lag,’ zodat Joop hem weg moest doen. Dat is
treurig nieuws voor Piet, die er toch ook zoveel noeste uurtjes
in heeft zitten. We mompelen dan ook zoiets van ’hè, wat
jammer, de wagen was een beter lot beschoren,’ waarop de
baas zegt : ’Wat zeg je ?’ ’lk zeg : wat jammer ! De wagen had
beter verdiend!’ herhalen we met wat forser stemgeluid.
Fout ! Het mag niet voorkomen dat we onze vraag niet
duidelijk of niet luid genoeg stellen, waardoor de ander ’wat
zeg je ?’ of zoiets moet vragen. Dergelijke onderbrekingen
halen de vaart eruit. We mompelen dan ook niet, maar zeggen
duidelijk in de voor onze mond gehouden microfoon : ’dat was
toch wel doodjammer van al het werk !’ ’Ja, dat vond ik nou
ook,’ komt het antwoord, ’en daarom heb ik een oplossing
gezocht.’ ’En gevonden ?’ (Mooie, kemachtige vraag !) ’Dat
zou ik denken ! Ik heb de wagen zelf gekocht, haha ! ’ Die lach
geldt ons beteuterd gezicht. ’Was dat nou zo’n briljante
oplossing ?’ vragen we voorzichtig, ’Joop is hem kwijt en weg
is weg, nietwaar.’ ’Jazeker, weg is weg, maar hij is niet weg.
Kijk, daar staat-ie !’ ’U bedoelt die wagen met die halve
cabine ? Is dat... ’ ’ Juist, dat is ’m. Ik heb hem zelf gekocht en
er een servicewagen van gemaakt. Sterk als een beer is-ie. En
wie is de permanente chauffeur, denk je ?’ ’Joop !’ antwoor
den we prompt, alsof wij geïnterviewd worden. Is het een
levendig gesprek of niet ? ’Juist, Joop is de verantwoordelijke
man. Niemand, die er liefdevoller mee omgaat dan hij !’
De baas praat nog even gezellig door, maar ondertussen
hebben wij al vastgesteld dat het interview met deze laatste zin
beëindigd is. Wat gezegd móest worden is gezegd, verder
commentaar is overbodig. Ongemerkt zetten we de band stop
en bedanken de ander even later hartelijk voor het praatje.
Moeten we daar het interview niet mee afsluiten ? Niets
daarvan ! Met dergelijke clichéopmerkingen is de luisteraar
niet gediend. Na de laatste zin ’ Niemand, die er liefde voller
mee omgaat dan hij !’ zullen we, thuisgekomen, de band
knippen en er meteen het slotfragment van dit interview
aanplakken. Dit slotfragment is een kort interview met Joop,
ingeluid met het starten van de zware diesel van de servicewa
gen, die vervolgens stationair blijft doordraaien. De band
recorder hebben we er vlakbij opgesteld. Joop vertelt een
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geestdriftig verhaal (’Hoor je die prachtige dieselklop ? Loopt
als een naaimachientje !’) en rijdt tot slot de wagen met het
nodige lawaai de garage uit, terwijl wij de sterkteregelaar
geleidelijk naar nul draaien. We hebben een briljant interview
gemaakt, dat, nadat we er thuis nog wat aan hebben geknipt en
geplakt, de toets der kritiek luisterrijk kan doorstaan ’
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10. Met de
microfoon op
stap - de
reportage
Van interview naar reportage is maar een kleine stap. In de
reportage maakt het interview slechts een al of niet groot
gedeelte van het geheel uit, want nu ligt de nadruk meer op de
gebeurtenis dan op het gesproken woord. Van essentieel
belang zijn dan ook de geluiden, die niet alleen voor de couleur
locale, voor de sfeer, zorgen, maar vooral ook de nodige zeer
gerichte informatie verschaffen. Geschiedt dit op de juiste
wijze, dan hoeft er in tekstvorm maar weinig, soms zelfs
slechts niets aan te worden toegevoegd. De geluiden, afgewis
seld door interviewfragmenten, maken de toehoorder alles
duidelijk en slepen hem, als het goed is, volledig mee. De
reporter moet dan ook altijd en overal zijn beide oren wagen
wijd open hebben voor alles wat ’geluid’ is en, meer dan dat :
hij moet zijn microfoon er meteen op richten. Thuisgekomen
heeft hij dan een rijk arsenaal aan specifieke klanken, die hij
op geschikte plaatsen in de reportageband kan inlassen, zodat
de luisteraar van begin tot eind geboeid blijft.
Weg naar bewust luisteren
Wie eenmaal een, al is het maar uiterst eenvoudige reportage
gaat maken, een huwelijksreportage bijvoorbeeld, zoals te
genwoordig meer en meer gebruikelijk is, zal ervaren dat
allerlei tot dan toe als normaal aanvaarde dingen uit het
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dagelijkse leven meer dan de moeite waard zijn om op de band
te worden opgenomen, zeker als dit in een bepaald verband
geschiedt. Zoals de beginnend foto-amateur via zijn camera
bewust leert kijken, leert de aspirant ’radioreporter’ door
middel van zijn bandapparatuur bewust luisteren.
De reportage opent ook de deur naar het werkelijk creatieve
bandrecorderwerk. Van reportage naar klankbeeld of klanken
spel is maar een kleine stap en van klankenspel naar hoorspel is
de volgende stap. Het is dan ook alleszins nuttig zich intensief
met alle facetten van de reportage bezig te houden om aldus
spelenderwijs de technische en programmatische ervaring op
te doen, die nodig is om tot creatieve hoogten te komen. Het
voordeel van de reportage is tevens dat we geen zorg hoeven te
hebben voor het aanwerven van medewerkers, zoals met het
hoorspel veelal wel het geval is. Iedereen immers, stem of
geen stem, is medewerker : de geïnterviewde, de marktkoop
man die zijn waren aanprijst, de metaalachtige luidsprekerstem op vliegveld of station. Wel van belang is uiteraard de
kwaliteit van onze eigen stem, want wij zijn het die de vragen
stellen of het commentaar uitspreken.
Hu welijksreportage
Is een batterijgevoede recorder een absolute voorwaarde voor
reportagewerk ? Men zou denken van wel, want nietwaar, de
reporter dient zich op flitsende wijze door de menigte te
begeven, links en rechts spitse vragen stellend, onderhand
ogen en oren wijd open houdend voor allerlei sfeergeluiden
waar hij dan ogenblikkelijk met de microfoon naar toe snelt...
Ja, zo wordt het reportagewerk door velen gezien : als een
zenuwachtig gejakker van onderwerp naar onderwerp. Maar
zo hoeft het toch echt niet. Een goede levendige reportage kan
in alle rust en zonder enerverend gedraaf tot stand komen, ook
met gebruik van zelfs een simpele netrecorder. We moeten er
in principe altijd van uitgaan dat het door ons beoogde doel, of
dit nu een gesproken brief, een interview, een reportage of een
klankbeeld is, met de beschikbare apparatuur is te verwezen
lijken. Uitgaande van die apparatuur zoeken we dan de weg
om ons doel zo goed mogelijk te bereiken. Neem bijvoorbeeld
de huwelijksreportage, waarvoor opnamen in het stadhuis en
meestal ook in de kerk moeten worden gemaakt. Als we van
tevoren toestemming vragen (dat is zeer belangrijk ’.), is het in
verreweg de meeste gevallen wel mogelijk een netrecorder van
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tevoren op een geschikte, onopvallende plaats op te stellen en
hem via een verlengsnoer op een stopcontact aan te sluiten.
Tijdens de plechtigheid kunnen we dan rustig achter de
knoppen blijven zitten, zonder dat iemand last van ons heeft.
Helaas is de opstelling van de microfoon een wat lastiger
probleem, zeker in de kerk waar de afstanden groot zijn en er
soms op verschillende plaatsen moet worden opgenomen. Om
het gesproken woord duidelijk verstaanbaar op de band te
krijgen, moet de microfoon zo dicht mogelijk, dat wil zeggen
op een afstand van hooguit een meter, bij het bruidspaar en de
geestelijke worden opgesteld, waardoor een lange microfoonkabel onvermijdelijk is. Nu is het jammer genoeg meestal niet
mogelijk om microfoonsnoeren zonder meer een flink eind te
verlengen, zoals we al eerder zagen. Maar met behulp vaneen
transistor-aanpassingsversterkertje, waarover de radiohandelaar alle inlichtingen kan verstekken, is het probleem op
afdoende wijze op te lossen. Verder is het vaak wenselijk
minstens twee microfoons toe te passen omdat er verschillende
plaatsen van handeling zijn. Kunnen deze microfoons via een
mengpaneeltje op de recorder worden aangesloten, dan is het
helemaal mooi. Dat neemt echter niet weg dat met slechts éen
microfoon in veel gevallen toch ook veel is te doen. Het zal
dan wel kunnen voorkomen dat we bepaalde gedeelten van de
plechtigheid niet goed op de band krijgen, maar daar is niets
aan te doen. Het gaat er bovendien niet om om letterlijk alles
op te nemen, maar een aantal hoofdmomenten. Een goede
reportage bestaat uit levendige flitsen, niet uit een langdradi
ge, natuurgetrouwe kopie van het gehele gebeuren. Zoals we
dadelijk zullen zien, geschiedt het belangrijkste reportage
werk dan ook achter de montagetafel ! Overigens is het
dikwijls heel goed mogelijk het microfoonstatief tijdens de
plechtigheid op onopvallende wijze wat te verplaatsen indien
dit nodig blijkt.
Dan is er ook nog de principiële mogelijkheid gebruik te
maken van de versterkerinstallatie van de kerk, waarvan een
meeluisteraansluiting zich in de sacristie of pastorie bevindt.
Krijgen we toestemming om hier de bandrecorder op aan te
sluiten, dan zijn alle akoestiek- en microfoonproblemen in een
keer moeiteloos uit de wereld !
De plechtigheid op het stadhuis is wat gemakkelijker op de
band te krijgen. De plaats van handeling is immers geconcen
treerd rond de tafel waarachter de ambtenaar van de burgerlij-
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ke stand en waarvoor het bruidspaar zich bevinden. Een vaste
microfoonopstelling, opzij van de tafel, voldoet meestal
uitstekend. En dichtbij de microfoon is de bandrecorder
opgesteld.
Van wezenlijk belang zijn ook opnamen van de feliciterende
familieleden vlak na de plechtigheden, de toespraken aan het
diner, enkele opnamen tijdens de receptie en wat interviews
met een aantal aanwezigen. Hierbij moeten we wel verdacht
zijn op door elkaar sprekende stemmen of op te sterk achter
grondlawaai ’. De microfoon, bij voorkeur uiteraard een ge
richt type, moet steeds zo dicht mogelijk bij het onderwerp
worden gehouden. Ook nu kan van een netrecorder gebruik
worden gemaakt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat, indien we
tevens in het bezit zijn van een draagbare recorder, we op
gemakkelijke wijze allerlei sfeergeluiden kunnen verzamelen,
zoals klokgebeier, overgaand in zacht orgelspel en, aan het
slot van de kerkdienst, van een majestueuze orgelfinale,
overgaand in klokgelui. We hoeven dan niet anders te doen
dan met de portable de kerk in en uit te wandelen. En laten we
dan ook niet vergeten bij het instappen in de auto’s aanwezig te
zijn, zodat we het slaan van de portieren en het wegrijden op de
band krijgen. Ook de gebruikelijke opmerkingen van de
fotograaf zijn alleszins de moeite waard !
Windkap
Bij buitenopnamen, zoals hierboven beschreven, schuilt weer
een ander addertje onder het gras en wel in de vorm van
windgeruis. Er hoeft maar heel weinig wind te staan, of deze
wordt op hinderlijke wijze hoorbaar in ruisende en bonkende
geluiden, die een overigens goede opname volledig ongeniet
baar kunnen maken. Hier biedt een windkap uitkomst. Voor
veel microfoontypen zijn passende windkappen te koop, maar
we kunnen ons ook al heel goed redden door een stevige
zakdoek over de microfoon te draperen, of nog beter : mousse
line of neteldoek, ook wel bekend als kaasdoek. Wie het heel
mooi wil doen, kan met behulp van vier metalen of plastic
theezeefjes van enkele dubbeltjes een prachtige windkap
maken. De vier zeefjes worden twee bij twee in elkaar gedrukt
met tussenvoeging van een lapje mousseline en vastgesoldeerd
of -gelijmd. We hebben nu dus twee halve bollen, elk
bestaande uit twee theezeefjes. De handvatten zijn er afge
zaagd, terwijl in een stel een passend gat is gemaakt, zodat het
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Fig. 35. Zelfgemaakte windkap van theezeefjes.

over de microfoon kan worden geschoven en klemvast op zijn
plaats blijft zitten. De beide bolhelften worden aaneengesoldeerd of gelijmd en klaar is de zeer effectief werkende
windkap !
De recreatieboerderij
Met de huwelijksreportage zijn we natuurlijk nog niet klaar;
het opgenomen materiaal moet nog tot een goed lopend geheel
worden uitgewerkt. Maar voor we gaan zien wat daarvoor zoal
komt kijken, pakken we nog even een heel ander reportageonderwerp bij de kop, een onderwerp dat ons wat vrijer laat
wat betreft fragmentkeuze en waarop we wat meer ons eigen,
al of niet geestig stempel kunnen drukken. Zo'n onderwerp
kan bijvoorbeeld de recreatieboerderij van een kennis zijn.
Deze heeft na lang zoeken de hand weten te leggen op een,
zoals in de advertentie stond, 'vriéndelijk, landelijk gelegen
boerderijtje, in de buurt van bos, heide en strand’. In dit
boerderijtje is hij elk vrij weekend aan het timmeren om, ja om
wat precies ? Dankbare stof voor een ludieke reportage !
Ook hier geldt dat we met een net recorder (als de stroom
tenminste ter plaatse al is aangesloten...) een heel eind
kunnen komen, zodat een draagbaar apparaat niet per se
noodzakelijk is. Maar hoe dan ook, we staan weer wagenwijd
open voor alle mogelijke geluiden en gezegden van de ijverig
werkende eigenaar en eventuele helpers. Geluiden van sop
pende voetstappen op een kledderig landweggetje, koeiengeioei en andere natuurgeluiden, galmende regenputecho’s,
getimmer, gezaag, bonkend geweld van neervallend gesteen100

te, dit alles wordt door ons met stille vreugde opgenomen. En
daartussendoor vragen we onze kennis en de eventuele andere
aanwezigen zo veel mogelijk uit, waarbij we er niet naar
moeten streven een zo technisch en nuchter mogelijk verslag te
maken, maar een wat meer humoristische reportage. Het
onderwerp leent zich er tenslotte in hoge mate voor. Als onze
kennis met wat milde ironie wil meehelpen, zijn we al een
mooi eind op weg.

De montage, het belangrijkste werk
Wanneer we, weer thuisgekomen, gaan beluisteren wat we
zoal hebben opgenomen, zullen we al snel tot de conclusie
komen dat er een hele hoop ’afval’ tussen zit. Hier is een stuk
overgemoduleerd, daar wordt door een aantal mensen door
elkaar gepraat, elders wordt een stuk interview ongenietbaar
gemaakt door allerlei aan de aandacht ontsnapte bijgeluiden.
En dan niet te vergeten de sterkte verschillen ! Natuurlijk,
tijdens de opnamen hebben we zoveel mogelijk de niveauindicator in de gaten gehouden, maar een waterdichte garantie
blijkt deze nauwgezetheid toch niet te geven. En zo zal ons, al
luisterend, zeker als we nog maar pas met dit bijltje hakken, de
moed in de schoenen zinken. Moet dit allegaartje een hecht
klankbeeld je worden, waar door iedereen met plezier naar te
luisteren is ? Dit lijkt onwaarschijnlijk, maar met een door
dachte montage kunnen we er heel wat van maken ! Werkelijk,
de montage maakt h et klankbeeld (of de reportage in dit geval,
maar beide begrippen leunen zeer dicht tegen elkaar aan). Bij
het sorteren van de werkelijk goede, bruikbare bandfragmenten blijkt vrijwel altijd voldoende materiaal voor een geschikt
eindresultaat aanwezig te zijn, zeker als we de fragmenten
door middel van toepasselijke commentaren met elkaar ver
binden.

In beelden denken
Al luisterend naar het opgenomen werkmateriaal moeten we
niet alleen luisteren, maar ook zien, we moeten als het ware in
beelden denken. Stel dat in de huwelijksreportage de ambte
naar van de burgerlijke stand in zijn toespraakje iets zegt over
liefde en leed in het huwelijk en de sleur, die in ieder
mensenleven zo nu en dan om de hoek komt kijken. In beelden
denkend, zien we het voor ons : het huisvrouwtje dat dag in,
dag uit met stofzuiger en matteklopper aan de gang is. Dit is
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natuurlijk een zeer persoonlijke visie. Geen twee mensen
voelen en denken gelijk, maar juist door die strikt persoonlijke
kijk in het klankbeeldje te leggen, ontstaat iets volkomen
oorspronkelijks en eigens, waardoor het werkelijk een stukje
schepping wordt, ondanks dat het om een zo natuurgetrouw
mogelijk verslag gaat.
Hoe leggen we het door ons waargenomen beeld in de
reportage vast ? Door simpelweg meteen achter de uitspraak
betreffende de sleur een korte opname van driftig mattenge klop en een zeurderige stofzuiger in de band op te nemen. Heel
kort maar, maar het is voldoende ! De confrontatie van de
luisteraar met het wezenlijke van wat zojuist is gezegd, is
plotseling en direct, en daardoor van grote indringende
kracht !
Ook een reportage als van het recreatieboerderijtje opent
weidse perspectieven tot persoonlijke, veelal ludieke inbreng.
Onze kennis zegt bijvoorbeeld ergens heel ernstig : ’Het is al
met al toch wel een sterk huis, waar ik erg blij mee ben. Alleen
dat muurtje daar is wat minder stevig. Maar ik geloof toch niet
dat ik daar de eerste jaren naar hoef om te zien.’ En ergens
anders zegt hij : ’Het hang- en sluitwerk van die ramen daar
heeft zijn tijd wel gehad. Maar dat zijn kleinigheidjes, waar ik
m’n hand niet voor omdraai.’ Ha, hier is wat van te maken !
We zien het minder stevige muurtje voor ons, we zien de
scheuren en barsten, het uitgevallen voegwerk, we zien de
gevaarlijk hellende stand van de voor ons geestesoog steeds
wrakker wordende muur, we zien... juist, we zien de muur
instorten. En dus pikken we die ene zin eruit : 'Alleen dat
muurtje daar is wat minder stevig,’ en laten dit stukje tekst
ogenblikkelijk volgen door een eveneens op de boerderij
gemaakte prachtige opname van donderend neerbonkend
vallend gesteente.En meteen daar weer achteraan : ’Maar dat
zijn kleinigheidjes, waar ik m’n hand niet voor omdraai.’
In dit geval wordt de strikte waarheid wel enigszins geweld
aangedaan, maar met een minder serieus onderwerp als dit
tenslotte is, is dat geen groot bezwaar.
Werkwijze met een recorder
Hoe moeten we dit alles nu technisch verwezenlijken ? Afhan
kelijk van de beschikbare apparatuur zijn er diverse mogelijk
heden. Laten we met de eenvoudigste beginnen : de enkele
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netrecorder. Hier zullen we een goede montage alleen kunnen
verwezenlijken met schaar en plakmal, een feit waarmee we al
tijdens de opname rekening hebben gehouden door op.slechts
éen spoor op te nemen. Meer dan dat, wetend dat het geen zin
heeft om tijdens de huwelijksreportage bijvoorbeeld, ellenlan
ge preken en redevoeringen in de reportage op te nemen,
hebben we tijdens de diverse opnamen zeer kritisch geluisterd
en telkens wanneer er iets kernachtig gezegd werd, de
opname-niveauregelaar snel, maar geleidelijk naar nul ge
draaid, waarna we de band een klein stukje hebben laten
doorlopen. Even later hebben we de regelaar weer openge
draaid en de band weer gestart voor een volgende fragmentopname. Een dergelijke werkwijze geeft natuurlijk wel het risico
af en toe wat te missen wat achteraf zeer bruikbaar zou kunnen
zijn, maar bespaart ons ook veel tijdrovend uitluisterwerk
tijdens de montage werkzaamheden. Want uiteindelijk gaat het
er niet om alle facetten van een gebeurtenis in extenso vast te
leggen, maar er zo veel mogelijk het kernachtige, het essentië
le, uit te pikken, zodat uiteindelijk een dynamisch geheel
ontstaat. Dit kan nog eens worden benadrukt door hier en daar
wat commentaar tussen te voegen. Een lange uitweiding van
de pastoor kan bijvoorbeeld sterk bekort worden door zelf te
zeggen : 'Nadat de pastoor gewezen had op wat hij als de kern
van het huwelijk noemde, vervolgde hij...’, waarna weer
een inlas van de geestelijke wordt opgenomen.
Ingelaste commentaren
Door het werken met ingelaste commentaren wordt de luiste
raar wat directer aangesproken, terwijl wij veel vrijer zijn in
onze fragmentkeuze. In een compleet gesprek is het soms
moeilijk stukken tekst weg te knippen en dan toch de logische
samenhang te bewaren. Bovendien ontstaan dan maar al te
gemakkelijk hoorbare verschillen in akoestiek en geluidssterk
te en andere onregelmatigheden als gedeeltelijk verknipte
ademhalingen, die dan zeer storend hoorbaar worden. Maar,
commentaar is commentaar en geen vraagstelling ’. Als we
eenmaal aan het monteren zijn, kunnen we geen vragen meer
op de band zetten, om op die manier een interviewvorm te
creëren. Dit had dan ter plaatse moeten gebeuren, compleet
met dezelfde achtergrondgeluiden die tegelijk met het ant
woord van de geïnterviewde hoorbaar zijn. Vallen deze
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geluiden plotseling weg, omdat wij die vragen thuis op de
band inspreken, dan ontstaat een zeer onnatuurlijk resultaat.
Het uitspreken van alle commentaren kan het beste achter
elkaar gebeuren. Doen we dit steeds incidenteel, dus na weer
een stukje tekst gemonteerd te hebben, dan ontstaan maar al te
gemakkelijk verschillen in spreekafstand, stemsterkte en der
gelijke. Nee, willen we het goed doen, dan schrijven we alle te
spreken commentaren van tevoren netjes uit en spreken ze
achter elkaar op een aparte band, steeds met een ruime pauze
er tussen, waar naderhand geknipt moet worden.

Muziekbrugjes door middel van duoplay
Vloeiende overgangen krijgen we met het knip- en plakwerk
natuurlijk niet. Zijn we echter in het bezit van een viersporenrecorder, dan kunnen we het duoplaysysteem toepassen.
Wanneer alle opnamen op spoor 1 zijn gemaakt en de band
geheel is gemonteerd, kunnen we de recorder op spoor 3
schakelen en op nauwkeurig uitgezóchte plaatsen bijvoorbeeld
zachte muziek opnemen. Schakelen we de spoorkeuzeschakelaar bij weergave op 'parallel’, dan worden de beide parallel
lopende sporen 1 en 3 als een totaalspoor gelijktijdig weerge
geven, zodat we dan bijvoorbeeld tekst horen met daarachter
zachte achtergrondmuziek. Op deze wijze zijn prachtige
'muziekbrugjes’, dat zijn muzikale overgangen, te maken. We
monteren twee teksten achter elkaar, met daar tussenin een
’witje’. Hoe lang? Dat ligt aan de lengte van de op het
parallelspoor op te nemen stuk muziek. Dit dienen we dan ook
nauwkeurig uit te kienen !
Dit is zeer boeiend werk met, als alles naar wens is verlopen,
een zeer dankbaar resultaat. En als het niet goed is verlopen ?
Dan doen we het weer vrolijk over, want de muziek op het
parallelspoor kan zonder schade aan de eerder gemaakte
montage tot in het oneindige opnieuw worden opgenomen, net
zo lang tot we voor honderd procent tevreden zijn ’.
Op deze wijze kan de huwelijks-kerkdienst op daartoe ge
schikte plaatsen van zachte achtergrond-orgelmuziek worden
voorzien, overgenomen van een orgelplaat. Wordt dit doorge
voerd tot achter het stemgeluid van de commentator, dan lijkt
het alsof hij zijn commentaar in de kerk uitspreekt, alsof hij
dus een ooggetuigeverslag maakt. Het commentaar moet dan
natuurlijk wel in de tegenwoordige tijd worden gesproken !
’.. .plechtig schrijdt het paar naar voren, waar het hoogtepunt,
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Fig. 36. Een ’muziekbrugje’ met behulp van de viersporenrecorder.

de inzegening van dit huwelijk zal plaatsvinden..Wie dit
hoort, is er daadwerkelijk bij, ziet de gebeurtenis levendig
voor zich !

Mengmogelijkheden
Het creëren van achtergrondmuziek achter tekst, zoals dat met
het zojuist besproken duoplaysysteem gaat, is in feite het
mengen van geluiden. Dit hebben we tot nu toe niet gedaan om
de eenvoudige reden dat het weer een aparte recorderdimensie
is, een dimensie tevens waarvoor speciale apparatuur nodig is,
zoals de zojuist naar voren gebrachte viersporenrecorder (of
tweesporen stereorecorder, waar immers ook sprake is van
twee parallel lopende sporen). Zoals al uit het voorgaande
bleek, biedt het mengen van diverse geluiden interessante
perspectieven, hoewel het gelukkig geen absolute voorwaarde
is voor een aantrekkelijk, boeiend eindresultaat ’. Een goed
gemonteerd programma zonder een geluidsoverlapping hoeft
niet onder te doen voor een reportage of klankbeeldje waarin
druk gebruik is gemaakt van knappe overvloeiers. Maar dan
moeten de diverse fragmenten ook zonder pauzes, die sterk
vertragend op de vaart van het stuk werken, hecht aaneenslui
ten ! Nogmaals, het kan niet genoeg worden benadrukt: ook
met éen simpele recorder zijn grote hoogten te bereiken. Wie
het moet hebben van veel ingewikkelde apparatuur, is op de
verkeerde weg. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat
iemand, nadat hij zijn eenvoudige apparaat grondig heeft leren
beheersen, zeker verder mag gaan om met behulp van aanvul
lende apparatuur tot weer ingewikkelder programmaconstructies te komen. Dan is het een kwestie van groei en dan staat de
veelheid van instrumenten niet voorop.
We zullen zien op welke wijzen we tot het mengen van
geluiden kunnen komen. Wat hebben we als extra nodig als
onze eerste recorder een gewoon tweesporenapparaat is zon
der duoplaymogelijkheid ? Een zeer eenvoudige, goedkope
manier is het gebruik van een simpele radio plus platenspeler.
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Fig. 37. Een eenvoudige manier om commentaar van achtergrondge
luid (afkomstig van radio, grammofoonversterker of bandrecorder) te
voorzien.

Muzikale overvloeiers zoals met het duoplaysysteem zijn
hiermee niet mogelijk, want eenmaal opgenomen teksten
kunnen we niet meer van achtergrondgeluiden voorzien. Ja,
tenzij met behulp van de zgn. tructoets, die op sommige
recorders aanwezig is, maar omdat aan dit systeem enkele
nadelen kleven zoals het verloren raken van de oorspronkelij
ke opname bij een verkeerde trucopname, laten we deze
methode hier verder buiten beschouwing.
Met de simpele methode, waarbij geen gebruik wordt gemaakt
van duoplay- of tructoetskunstgrepen, is het mogelijk een
alsnog op te nemen commentaar te larderen met achtergrond
geluid. Daartoe hoeven we niets anders te doen dan de
microfoon vlak voor de luidspreker van de radio (of grammofoonversterker) te plaatsen. De microfoon neemt nu netjes het
directe stemgeluid plus de uit de luidspreker komende gelui
den op. Overigens hoeft dit natuurlijk niet per se radio- of
grammofoonmuziek te zijn. De muziek kan ook door een
tweede bandrecorder, een cassetterecorder bijvoorbeeld, wor
den geleverd.
Stel dat we onze reportage van de recreatieboerderij inleiden
met een paradijselijk verhaaltje over een moeizame tocht
erheen over nog nooit in kaart gebrachte landweggetjes en
door tot nog toe onbetreden maagdelijke natuurgebieden, dan
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kunnen we een grammofoonplaatje met vogelgeluiden via de
radio of grammofoonversterker zachtjes weergeven. Intussen
spreken wij ons commentaar uit en zo komen vogel- en
stemgeluid tegelijkertijd op de band, de toehoorder naderhand
al meteen aan het begin van de reportage in een landelijke sfeer
brengend. Op dezelfde wijze is orgelmuziek achter de com
mentaren in onze huwelijksreportage aan te brengen.
Het is natuurlijk maar een simpele methode, waarbij de
geluidskwaliteit van de achtergrondmuziek vanzelfsprekend
geen Hi-Fi is, maar dat is voor achtergrondmuziek ook niet het
allerbelangrijkse. Als er maar een bepaald sfeer wordt opge
roepen, daar gaat het om.
De sterkteverhouding tussen het microfoon- en het achter
grondgeluid dient natuurlijk ook hier goed in de gaten gehou
den te worden Eerst regelen we de microfoonsterkte (proefopname), waarna we de volumeregelaar van de radio enigszins
opendraaien en zodoende wat achtergrondmuziek bij doseren.
Wederom : proefopname. Pas daarna maken we de eigenlijke
opname.
Het in- en uitfaden van achtergrondgeluiden
Achtergrondgeluiden mogen aan het slot natuurlijk niet zo
maar ineens wegvallen, maar moeten geleidelijk worden
weggeregeld, tenzij er bijvoorbeeld plotseling een deur dicht
slaat, waardoor het achtergrondgeluid ook ineens wordt bui
tengesloten. Ook het infaden van achtergrondgeluiden zal in
de meeste gevallen geleidelijk dienen te geschieden. De
aankondiging aan het begin van de huwelijksreportage bij
voorbeeld kan worden ingezet met van nul uit in sterkte
toenemend klokgelui. Na enkele seconden wordt het niveau
wat verminderd, zodat we een zgn. ’zakje’ krijgen, en op dit
moment beginnen we onze aankondigingstekst in te spreken.
Zodra dit is gebeurd, draaien we het niveau van het achter
grondgeluid weer wat op en laten het na enkele seconden niet
al te lanzaam wegsterven. Meteen aansluitend komt het
volgende fragment.
Indien een commentaar of tekst vrij lang is. is het zeker niet
nodig en trouwens ook niet wenselijk dat het achtergrondge
luid doorlopend blijft meeneuzelen. Beter is het dan het
achtergrondgeluid tijdens het spreken heel geleidelijk weg te
regelen. Daar heeft de luisteraar, indien het goed is gedaan,
absoluut geen erg in.
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Fig. 38. Het mengpaneel is wel een zeer waardevolle uitbreiding. De
regelaars van de niet in gebruik zijnde kanalen moeten op 0 worden
geplaatst om ongewenste beïnvloeding te voorkomen.

Zonodig kan het achtergrondgeluid tegen het einde van het
commentaar weer even geleidelijk worden ingeregeld. Ook
dat zal de luisteraar ontgaan, het is voor hem alsof het
sfeergeluid van begin tot eind hoorbaar is geweest ’
Het werken met een mengpaneel
Wie,al ^o het een en ander met zijn een of twee bandrecorders
gepresteerd heeft en steeds meer ideeën in zich voelt opborre
len, wordt gaandeweg toch wel rijp voor een mengpaneeltje
ofwel geluidsmixer. Dit instrument, dat in diverse uitvoerin
gen in de radiohandel te koop is, heeft een aantal ingangen
voor diverse signaalbronnen zoals microfoon, platenspeler en
bandrecorder. Elk kanaal heeft een eigen sterkteregelaar,
waarmee de signaalsterkte van elk signaal onafhankelijk van
de andere signalen kan worden, ingesteld, waarna alle signa
len tezamen worden gevoegd en als éen totaalsignaal van de
uitgang kunnen worden afgenomen. Dit kan dan naar een op
opname geschakelde bandrecorder worden gevoerd. Overi
gens is het nuttig te weten dat er bandrecorders bestaan
waarin een twee- of meerkanaalsmengpaneel is gebouwd.
Het is prettig met zo’n mengpaneel te werken, zeker wanneer
twee recorders ter beschikking staan. Achtergrondgeluiden,
te leveren door de afspeelrecorder of een grammofoonplaat,
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kunnen onder behoud van perfecte geluidskwaliteit met de
stem van de commentator worden gemengd, maar ook is het
moeiteloos mogelijk de signalen van plaat en band met elkaar
te mengen, of van plaat, band en microfoon. Een goede
onderlinge sterkteverhouding is natuurlijk wel van groot
belang. Vooral spraak dient te allen tijde goed verstaanbaar te
blijven !
De reportage van de recreatieboerderij kan met behulp van een
mengpaneel als volgt worden opgebouwd. Eerst spreken we
een aankondiging in de microfoon (kanaal 1), de titel dus. Op
de draaitafel van de platenspeler draait reeds een plaatje met
vogelgeluiden (kanaal 2, regelaar op 0). Zodra onze stem
verklonken is, faden we deze vogelklankjes in, hoewel het
natuurlijk ook mogelijk is de regelaar wat eerder open te
draaien, zodat ze tijdens onze aankondiging al als zachte
achtergrondgeluidjes hoorbaar worden. Na onze aankondi
ging laten we de vogeltjes nog enkele seconden doortjilpen,
waarbij we regelaar 2 iets verder kunnen opendraaien. Dan
gaan we weer spreken en dus moeten we weer een ’zakje’
maken in de vogelgeluiden. We zeggen dan bijvoorbeeld : ’De
argeloze, die de nieuwe stulp van Tom (onze kennis) wil
bezoeken, zal bespeuren dat het leven in de pure natuur
weliswaar zijn grote voordelen biedt, maar toch ook niet
geheel en al van nadelen is ontbloot.’ Onderhand hebben we
de vogeltjes kalmaan weggedraaid en op het moment dat we
beginnen te zeggen : ’maar toch ook niet geheel...’ drukken
we de pauzetoets van de afspeelrecorder in, zodat de band gaat
lopen. Tegelijk draaien we de bijbehorende niveauregelaar op
het mengpaneel (kanaal 3), die op 0 stond, heel geleidelijk
open. Volkomen onverstaanbaar vanwege het lage sterkteniveau komt zacht gemurmel van Tom door, maar op het
moment dat we het laatste woord hebben gezegd, ‘ontbloot’
dus, draaien we kanaal 3 verder open en daar horen we Tom
ineens duidelijk iets krachtigs zeggen, bijvoorbeeld : ’Kijk,
weet je wat het is, dat beroerde klimaat hè, dat doet je de das
om... ’
Het was ook mogelijk geweest het vogelgetjilp achter dit
geheel te laten doorlopen en dat pas na'Toms uitspraak
kalmaan uit te faden, waama het programma kan worden
vervolgd met bijvoorbeeld een stukje interview.
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Fig. 39. Twee melkflessen als geleiders voor de rondlopende band.

Herhalingsmotief en eindloze band
Zeer sterk kan iets worden benadrukt dooreen bepaald motief,
goed uitgevallen sfeergeluid bijvoorbeeld, enkele keren te
herhalen, hetzij vlak achter elkaar en met toenemende of juist
afnemende geluidssterkte, hetzij af en toe in het programma
terugkerend. Deze mogelijkheid is dankzij de toepassing van
twee bandrecorders prachtig uit te buiten, want we hoeven
niets anders te doen dan het bewuste fragment steeds weer
opnieuw over te spelen. Het ijverige getimmer bijvoorbeeld
kan steeds weer min of meer nadrukkelijk naar voren worden
gebracht, maar ook kunnen we een bepaalde uitlating of
gezegde op daartoe geschikte punten herhalen. Dergelijke
herhalingsmotieven kunnen een zeer geestig effect hebben !
Het kan voorkomen dat we een bepaald bandfragment als
achtergrondgeluid willen toepassen, maar helaas, het frag
ment is te kort. Een kunstgreep biedt hier uitkomst : we
knippen het bewuste fragment uit de werkhand (of spelen het
even over op een apart stukje band) en plakken de twee
uieinden nauwkeurig tegen elkaar, zodat we een bandje zonder
einde krijgen. Bij wat langere banden doen we er verstandig
aan twee melkflessen achter de bandrecorder te plaatsen, die
dan als bandgeleider dienst doen. En nu kunnen we het
eindloze bandje tot in het oneindige laten ronddraaien en aldus
een bepaald fragment onafgebroken herhalen.
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11. Het
klankbeeld:
schilderen met
geluid
Meer en meer komen we op het brede terrein van de eigen
fantasie. De realiteit, zoals in gesproken brief, interview en
reportage, is niet langer hoofdzaak meer. Hoofdzaak wordt
nu het vrij 'schilderen met geluid’, het werken met geheel
zelf gecreëerde geluidsimpressies, het door middel van klank
en woord scheppen van een bepaalde sfeer. Grenzen kent dit
terrein niet, en het is daardoor voor de inventieve geest altijd
boeiend.
Een klankbeeld is nog geen hoorspel, want van een draaiboek
of van regie is niet of nauwelijks sprake. Een klankbeeld kan
gebaseerd zijn op ware of wel op gefantaseerde gebeurte
nissen en het bestaat uit aaneengevoegde geluidsfragmenten,
brokstukken van gesprekken, ja, uit alles wat maar een
bepaalde sfeer kan oproepen.

Met eenvoudige middelen mogelijk
Het gefantaseerde klankbeeld is technisch het gemakkelijkst
te verwezenlijken. We hebben slechts éen bandrecorder no
dig, eventueel uitgebreid met een platenspeler, een mengpaneeltje en twee microfoons : een voor de tekst en een voor de
geluidseffecten, beide bij voorkeur van het gerichte type.
Een voorbeeld. Met een groepje (dat heel goed uit kinderën
kan bestaan) gaan we een verbouwing uitbeelden. Ieder heeft
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een taak : de een schildert, de ander timmert, een derde is aan
het metselen. Een hanteert de microfoon en houdt voor de
vuist weg vraaggesprekjes. Naderhand worden de vragen
eruit geknipt, want het gaat om de commentaren, of liever
gezegd, om flitsende gedeelten daarvan, van de 'vaklui'. Ter
plaatse gecreëerde geluidseffecten, fleurige muziekfragmen
ten en teksten moeten de onderlinge delen aaneenvoegen, er
een eenheid van maken en er een zekere richting aan geven.
Bij dit soort werk zal pas goed blijken hoe belangrijk het is de
diverse technieken die we ons langzamerhand hebben eigen
gemaakt, feilloos te kunnen toepassen. Zo’n sfeerbeeld moet
immers vlot verlopen, mag geen schakelklikken of te lange
pauzes bevatten, moet gelijkmatig gemoduleerd zijn, kort
om, moet een gaaf geheel zijn. We nemen dan ook ruim
schoots voldoende op, veel meer dan strikt nodig is, zodat bij
het monteren uit een rijke bron kan worden geput.
Zo zijn op het reportagvlak zeer leuke klankbeeldjes te
fingeren of, zoals de insider zegt, te 'faken'. We kunnen
bijvoorbeeld een interview fantaseren met een beroemd ge
leerde of politicus, waarbij we op een gegeven moment naar
voren brengen dat deze persoon als kind al blijk gaf van een
wonderbaarlijk helder inzicht, zoals uit oude bandopnamen
blijkt. Een andere reporterstem stelt vervolgens een aantal
vragen, die beantwoord worden door onsamenhangend babyof kleutergebabbel en niet te vergeten, babygegrinnik !

Anekdotes als bron
In anektdotes zijn eveneens dankbare en dikwijls ook gemak
kelijk te verwerken, humoristische klankbeeldmotieven te
vinden. Er moet hierbij wel op worden gelet dat de spelers er
een serieuze zaak van maken. Alleen dan komt de humor tot
zijn recht en niet als de tekst overdreven of met extra nadruk
wordt uitgesproken. Een voorbeeld van zo’n eenvoudige
anekdote : twee mannen zijn onder zwaar gehijg en gesteun
met iets zwaars aan het worstelen. Hun krachtige commentaren maken het de luisteraar spoedig duidelijk dat het tweetal
op de steile trap van een flatgebouw met een loodzware piano
aan het martelen is. Bonkende geluiden (’Ho, pas op die
muur !) wisselen onbestemde galmgeluiden uit het binnenste
van de piano of. ’Wat gaat dat toch verrekte zwaar. . reutelt
een van de zwoegers ’ik krijg hem geen streep verder
omhoog !’ ‘Omhoog ?’ roept de ander, 'omhoog ? Maar hij
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moet toch naar beneden ?... ’
Auto- en verkeersmopjes lenen zich wel heel goed voor
levendige klankbeeldjes : snelweggeluiden, een motor komt
aanrazen en stopt met gierende banden. Een stem : 'Wilt u
een lift ’ Andere stem : 'Ja graag, als u tenminste de richting
van ... opgaat.’ 'Nou, dat treft, daar moet ik ook naar toe —
(de motor draait ondertussen zachtjes stationair op de achter
grond) — Maarre... het is wel wat koud achterop de motor,
zo met die dunne regenjas van u.’ ’Ach, dat geeft niet, ik ben
al blij dat...’ 'Nou, weet u wat, draai de jas maar om, met de
knopen op de rug dus, dan zijn uw keel en borst tenminste
goed beschermd.’ 'Ha, dat is een goed idee ! Zo, klaar.
Zullen we dan maar ?’ 'Ja, stapt u maar op. Maar houdt u
goed vast hoor, ik rijd niet langzaam Gierend gebrul van
flitsend snel optrekkende motor, langzaam wegstervend. Een
zeer korte pauze. Dan zwelt het motorgeronk weer aan,
eindigend met gierend stoppen. De motor wordt afgezet.
Stem van de motorrijder: 'Zo, we zijn er. Hoe...’ De stem
stokt. 'Hemel, hij is weg... ’. Ik ben ’m verloren. Snel!
Terug ! Misschien ligt-ie ergens langs de weg !’ Wederom
wordt de motor gestart, het voertuig brult weer weg (uitster
ven — pauze — aanzwellen), waarna het weer tot stilstand
komt. Geroezemoes van stemmen wordt hoorbaar. De motor
rijder : 'Hallo mensen, heeft u hier iemand langs de berm
gevonden ?’ Nieuwe stem : 'Jazeker, deze man hier, in die
regenjas. Ik geloof niet dat er iets ernstigs met hem aan de
hand is. Alleen, sinds we zijn hoofd weer naar voren hebben
gedraaid zegt-ie niet veel meer..
Geluidsimpressies
Wie wat kunstzinniger is aangelegd, kan met behulp van
allerlei geluiden en muziekbrugjes artistieke geluidsimpres
sies samenstellen. Commentaren of gesprekken hoeven daar
helemaal niet in voor te komen. Neem bijvoorbeeld een
gegeven als ’oprukkende stad’ of 'verdwijnende natuur’ of
'toekomstbeeld’. Eerst horen we allerlei romantische buiten
geluiden : vogelgefluit, een voorbijdravend paard, het lawaai
van melkemmers en het melken van koeien, kippengetokkel
en hanegekraai, dit alles verbonden met harmonieuze, even
eens romantische muziekbrugjes (instrumentaal, nooit vo
caal !). Gaandeweg worden, eerst zacht, maar allengs luider,
storende achtergrondgeluiden hoorbaar : het inheien van pa-
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len, oprukkend verkeer, industrieel geweld. De verbindende
muziek wordt onrustiger, opzwepender. Koeiengeloei gaat
zonder onderbreking over in loeiend bromfietsgebrul (zgn.
filmrijm, dat slechts schaars mag worden toegepast), de
natuurgeluiden raken hoe langer hoe meer op de achtergrond.
Tot slot blijft er een kakofonie van moderne geluiden over:
onrustig stadsverkeer, stampende machines, driftig tikkende
schrijfmachines, rinkelende telefoons, een gierende straalja
ger, dit alles overgaand in sombere muziek...
Inplaats van duidelijk herkenbare geluiden kunnen in een
onderwerp als dit natuurlijk ook allerlei onwezenlijke, meer
'futuristische’ en al of niet mysterieuze geluiden worden
toegepast, zoals het tikken op flessen of op metalen voorwer
pen, het hol blazen in een stofzuigerslang, de rondzinggeluiden van microfoon en luidspreker, geluiden van een strakge
spannen elastiek, het ritmisch wrijven over een opgeblazen
ballon en niet te vergeten : allerlei vreemde stemgeluiden !
Hebben we een tweede recorder, dan kan met een rondlopend
bandje worden gewerkt, dat eventueel met gehalveerde of
verdubbelde snelheid wordt weergegeven. Kortom, letterlijk
alles is mogelijk.
Hoe komen we aan geluiden ?
De beginnende recorderenthousiast grijpt gemakkelijk naar
de speciale plaat met geluidseffecten wanneer hij een bepaald
geluid nodig heeft. Er is dan ook een ruime keuze, waaruit
zeker wel eens geput mag worden. Maar toch, bij kritisch
beluisteren zal maar al te vaak blijken dat het plaatgeluid net
niet die sfeer geeft die we bedoelen. Het is dan ook verstandi
ger niet al bij voorbaat van de geluidenplaat uit te gaan, maar
van zelfgemaakte, van ’life’ opgenomen geluiden. Dat is een
attractieve bezigheid, het opzoeken of creëren van het ver
langde geluid ! Alles heeft klank, alles heeft geluid. Eenmaal
opgenomen geven dergelijke geluiden vaak een suggestie van
iets geheel nieuws en vaak ook zeer onverwachts. Neem
bijvoorbeeld het zeer reële effect van brandgeknetter, te
weeggebracht door een stukje cellofaanpapier dat ineenge
frommeld wordt. Met behulp van op zich waardeloos materi
aal zijn er tientallen levensechte geluiden te produceren, die
een zeer bepaalde sfeer kunnen oproepen. Er wordt, na dit
eenmaal beseft te hebben, pas weggegooid, nadat alle klan
ken die met het bewuste voorwerp zijn gecreëerd, op alle
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mogelijke snelheden zijn gekeurd en beluisterd. In plaats van
de plompe wegwerpbeweging — hup het vuilnis vat in —
wordt met iets van eerbied naar de stem van het schijnbaar
waardeloze voorwerp geluisterd.
Met ontroering vernemen we dat een lege lakbus geen waar
deloos, leeg blik is, maar een akoestisch hoogwaardig klankkastje waarvan de uiterst welluidende klank een muzikaal
kleinood is van de hoogste orde. Zeker, deze galm is zwak,
maar ze is er, sonoor en harmonieus. Een gevoelige micro
foon weet dit op overtuigende wijze te bevestigen. De bus
wordt dan ook niet weggeworpen, want vanaf dat moment is
hij geen bus meer, maar klank. Indien ooit nodig, hetzij als
gong, als diepe trom, of iets van dien aard, wordt hij, hup
twee, weer opgediept.
En een armtierig glazen potje, met het discriminerende op
schrift ’geen statiegeld', blijkt een feeëriek, ijl tinkeltje voort
te kunnen brengen, en de oude stoel die alom rijp voor de
stadsreiniging wordt geacht, blijkt een schat aan krakende
geluiden in zich te herbergen. En zo worden de weggooispullen, waarvoor niemand meer aandacht heeft, door de gelui
denman tot materie van hoge waarde verheven...
Maar krijgen we hierdoor geen ontzaglijke rommel op zolder
of in de kelder ? Dat zit er wel in ja, maar de requisietenparade is aanmerkelijk in te tomen. Wanneer we.de beschikking
(of af en toe) hebben over een tweede recorder, dan kunnen
de geluiden op een speciaal geluidseffectenbandje worden
vastgelegd (en op een kaart worden aangetekend !). •
Ja, de tweede recorder, die is het hier wel ! Alle mogelijke en
onmogelijke geluiden en geluidseffecten kunnen op elk ge
wenst tijdstip worden vastgelegd en dankzij de sublieme
overspeelmogelijkheid ook op elk gewenst tijdstip weer wor
den gebruikt. Wordt deze mogelijkheid goed benut, dan
voegt dit een nieuwe dimensie aan de recorderactiviteiten
toe, die van het geluidseffect. Vanaf dit schone ontdekkingsmoment is nog slechts het geluidseffect van belang. U hoort
geen geluiden meer, nee, u beluistert ze met uw hele wezen.
Meer dan dat, u gaat op jacht, in het diepdoorvoelde besef dat
geen handeling zinvoller is dan het in het uitdijend archief
vastleggen van alles wat geluid is. Raakte u voorheen niet
dan met de allergrootste verbittering vervuld wanneer een
racebrommer zonder uitlaat met de hoogst haalbare snelheid
uw trommelvliezen aan stukken trachtte te scheuren, nu raakt
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u bij dergelijke geluiden in opperste verrukking. Zo’n geluid
moet in het archief !
En wanneer eenmaal wordt ontdekt dat het weergeven van de
opgenomen geluiden met een hogere of lagere snelheid weer
geheel nieuwe, nimmer vermoede klanken oplevert, vormt
dit nog eens een extra stimulans. Stel u voor : het ijverige
getik van een wekker wordt naar believen weergegeven als
wekkergetik, heimachinegestamp of als een onduidelijk en
daarom des te indringerder science-fictiongeluid.
Is dit alles een gemis voor degene die niet de beschikking
heeft over een tweede recorder ? Dat hoeft niet, want we
kunnen al een heel eind op weg raken door van allerlei
huishoudelijke voorwerpen en dergelijke, de speciale klankeigenschappen te onderzoeken en deze bij goede vondsten
aan te tekenen. Hierbij mag niet vergeten worden gegevens
als microfoontype, microfoonafstand, stand van de opneemsterkteregelaar en plaats van opname (akoestiek !) te vermel
den. Wanneer dan een bepaald geluidseffect eens nodig is,
kan het zonder meer ter plaatse worden geproduceerd.

Selectief luisteren
Het creëren van allerhande geluidseffecten vereist een grote
dosis ervaring. Zeker, er bestaan hele lijsten van geluidsef
fecten en hoe ze zijn te verwezenlijken (zie o.m. aanhangsel
Al), maar dergelijke voorbeelden zijn uiteindelijk toch maar
een kleine greep en daarom dan ook altijd beperkt. Het geluid
dat we op een zeker moment hard nodig hebben, staat er vaak
net niet bij... We zijn dan ook altijd veel vrijer in onze
uitingsmogelijkheden indien we eenmaal in staat zijn ’microfonisch’ te luisteren, dat wil zeggen zo te luisteren als de
microfoon dat als het ware doet, dat is in ieder geval met
uitsluiting van het gezichtsvermogen. Want dat is zeer bedriegelijk, of juister gezegd : het staat zuiver luisteren in de
weg. Wanneer wij iemand een kistje met glasscherven hard
handig zien neerzetten, dan ’horen’ wij ook dat er een kist
met glasscherven wordt neergezet. Maar met de ogen dicht,
en het visuele beeld zo veel mogelijk uitschakelend, kunnen
wij ook duidelijk en levensecht horen dat er... een raam
wordt ingeslagen ’. Zo moeten wij langzaamaan door oefe
ning selectief leren luisteren. Zonder veel moeite weten we
op een gegeven moment elk gewenst geluidseffect zeer reëel
te verwezenlijken.
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Bij dit alles moet vooral op de akoestiek worden gelet.
Geluiden die-over ’t algemeen in de buitenlucht plaats vin
den, mogen niet vergezeld gaan van de akoestiek van de
opnameruimte. Afhankelijk bijvoorbeeld van de plaats van
waar het zojuist genoemde sneuvelende raam wordt waarge
nomen, moet het geluidseffect al of niet ’droog’ worden
opgenomen, dus wel of niet met nagalm. In het eerste geval
bevindt de luisteraar zich in de huiskamer, in het tweede
geval buiten. Hoe we de huiskamerreflecties kunnen vermij
den, zagen we al in hoofdstuk 7 : door de opname voor een
open raam te maken. Het pad van de geluidseffectenjager
gaat overigens niet altijd over rozen... Het kan voorkomen
dat we met blote armen in een kliederige bak met tegen
meubilair en apparatuur opspattende modder gaan kliederen
om voetstappen op een modderpad te creëren. Wanneer we er
dan na de nodige mislukkingen achterkomen dat het echte,
gewenste sopgeluid alleen op een echt modderig wegje is te
vangen en we, wijs geworden, een plensende regenbui plus
donderend onweer eveneens in natura pogen op te nemen,
mogen we, hol hoestend en tot op het hemd doorweekt,
ontdekken dat juist deze geluiden veel beter op kunstmatige
wijze in de droge werkkamer zijn na te bootsen...

!

Spelen met geluidseffecten
In klankbeeldjes en hoorspelen mogen geluidseffecten niet al
te kwistig worden toegepast, niet meer dan voor een goede
sfeertekening gewenst is. Wordt dit op te overdreven manier
gedaan, of te veelvuldig, dan schiet het middel zijn doel
voorbij.
Ondanks dat wil de geluidsenthousiast, die zojuist de fascine
rende kracht van het geluidseffect heeft ontdekt, er mee
spelen, of het nu overdreven aandoet of niet. Welnu, waarom
doen we dat dan niet ? We werken tenslotte met de bandre
corder voor ons plezier. Laten we eens zien hoe we met
geluidseffecten kunnen spelen, niet als sfeerbepalend hulp
middel, maar om het geluidseffect zelf.
We kunnen bijvoorbeeld een verhaal vertellen (of een verhaal
in klankbeeldvorm brengen, dat doet er niet toe) met uitdruk
kingen als ’de man legt zijn functie neer’ en ’hij barstte in
lachen uit’, uitdrukkingen die we vooraf laten gaan of doen
vergezellen van toepasselijke geluiden : in het eerste geval
een daverende slag, in het tweede geval een ontploffing. Nog
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enkele suggesties : zacht vuurgeknetter : 'ik brand van ver
langen’ of ’het brandt me op de lippen’; straaljagergegier: ’ik
vlieg naar je toe !’; een metaalachtige slag : ’hij is in de val
gelopen’; een schot : ’ik heb de beslissing genomen, de kogel
is door de kerk’; een dreunende slag van een houten schot :
’om met de deur in huis te vallen..heftig getimmer: ’je
begrijpt, er worden spijkers met koppen geslagen !’
Een andere mogelijkheid is het samenstellen van een ludieke
brief mét toevoeging van toepasselijke geluiden : 'Lieve
schat (kus), hoe is het thuis ? (onweer). Ik heb een goede reis
gehad (treingeluiden) en ben nog juist op tijd aangekomen
(gierende autoremmen) om een hapje mee te eten (gesmak).
Daarna hebben we een borrel gedronken (gorgelend leeglo
pen van wastafel), die we onder belangstelling hebben omge
slagen (applaus)...’
En zo kunnen we doorgaan : we kunnen allerlei verhaaltjes
met de meest uiteenlopende geluiden larderen, we kunnen de
nieuwsberichten met velerlei geluiden verlevendigen en we
kunnen kolderieke klankbeeldjes maken waarin de geluidsef
fecten wel zo ongeveer de hoofdrol hebben. Een pseudoradioprogramma voor de doe-het-zelver bijvoorbeeld. Begingeluid : gillende zagen, dan de aankondiging : 'U kunt het
zelf ! Maak uw wasknijpers zelf !’ Schelle muziek. 'Beno
digdheden : hout ! (zware bons), spijkers ! (weer 'n bons),
gereedschap (rinkelend gedreun), nog wat extra gereedschap
(aanvullend rinkelend gedreun). Waar beginnen we mee ?
Juist, met aftekenen ! (heftig krassende geluiden). Alles goed
gedaan ? Ja ? Dan eerst even een krachtig slokje genuttigd
(geklater als van een waterval, gevolgd door slobberende
geluiden). Het blijft een hobby tenslotte. Zo, en nu de zaag
erin (heftige zaagmanipulaties, bonjcend neerstortende hout
blokken) en niet te vergeten : de schaaf erover (wringende en
stotende geluiden). Jaja, daar wordt een mens moe van. Maar
we zetten door, vrienden, we zetten door ! Nu pakken we de
vijl, de toeverlaat van alle prutsers, en brengen hier en daar
een geultje in het hout aan (knerpend-raspende geluiden). En
dan nu de veer, een wasknijper is zonder veer geen wasknij
per. We pakken de bos ijzerdraad (lawaai), knippen er een
stukje af (kreunend kracht zetten, gevolgd door fors knipge. luid) en klemmen dit tussen de bankschroef (reutelend ge
weld). Nu even in de juiste vorm werken (ratelend kabaal van
een aantal driftig hamerende gereedschappen) en klaar is het
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onderdeeltje. Het instrument kan worden gemonteerd ! Pas
sen de onderdelen ? (forse klopgeluiden). Ja, alles past !
Onze zelfgemaakte wasknijper is een feit ! Tot slot natuurlijk
even een kleine functiecontrole. Zo, een, twee...’ (kraken
de. kreunende geluiden van opspannende veer, dan een slag,
gevolgd door een onmenselijke kreet, overgaand in zieken
wagensirene. Geluid sterft weg). Dan een zwakke stem : ’lk
moet u nog wel even waarschuwen : zorg er wel voor dat uw
vingers er niet tussenkomen...’
Griezel — spanning — echo
Griezel- en spanningseffecten zijn natuurlijk eveneens dank
bare klankbeeld- (of hoorspel-)onderdelen. Hoe zijn die zoal
te verwezenlijken ? Een tikkende klok, langzaam toenemend
in sterkte, is éen manier. Lang aangehouden muzikale tonen,
toenemend in sterkte en toonhoogte, kunnen eveneens een
grote spanning oproepen, zeker als de toon tijdens een
gesprek of monoloog als achtergrondgeluid wordt toegepast.
Zo’n toon kan worden voortgebracht door een normaal mu
ziekinstrument als een saxofoon of klarinet, maar is ook heel
goed te realiseren door met een vinger langs de rand van een
vochtig wijnglas te strijken. Onderschat ook de kracht van
een gefluisterde dialoog niet !
Willen wij een grafkelder op aanschouwelijke wijze openen ?
Dat kan heel gemakkelijk, indien onze bandrecorder met
twee snelheden is uitgerust, door met de hoogste snelheid het
geluid van een licht krakende, ietwat piepende deur op te
nemen en deze opname met een lagere snelheid weer te
geven. Trouwens, met behulp van technische ingrepen als
onder andere bandomkering en het gebruik van vreemde
signaalbronnen zijn zeer veel mysterieuze effecten op te
roepen. Daarop komen we in hoofdstuk 14 terug.
En dan zijn er de echo-effecten ! Geen griezelklankbeeldje
denkbaar zonder galmende kerkers en holle gewelven...
Maar ook normale spelfragmenten in trappehuizen en derge
lijke dienen van een zekere mate van nagalm te worden
voorzien.
De eenvoudigst te verwezenlijken echo of nagalm (nagalm
heeft een kortere uitsterftijd dan echo) is de welbekende
badcelecho.- Het woord zegt het al : er wordt hier gebruik
gemaakt van een hol klinkende badkamer.of andere galmende
ruimte, zoals een kelder,, een trappenhuis in een modern
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Fig. 40. Badcelecho. A. eenvoudige methode, B. kwalitatief veel
betere methode, die echter meer apparatuur vergt.
flatgebouw of een regenput. We plaatsen de op de bandrecor
der aangesloten microfoon in deze ruimte (of hangen hem zo
diep mogelijk in de regenput) en spreken onze tekst op een
afstand van bij voorkeur 3 a 4 meter. Het beste is een gerichte
microfoon te gebruiken, daar anders de verstaanbaarheid niet
bijster groot is, (fig. 40 A). Een methode waarbij de ver
staanbaarheid onder alle omstandigheden goed in de hand
kan worden gehouden, toont fig. 40 B. Extra benodigdhe
den : een mengpaneel en een microfoonversterker waarop
tevens een aansluiting is aangebracht ten behoeve van band
opnamen. Met behulp van de regelaars op het mengpaneel
kan nu de verhouding direct geluid en nagalm nauwkeurig
worden ingesteld.
Tegenwoordig wordt ook veel gewerkt met een veerecho. De
microfoon wordt er, eventueel met tussenvoeging van een
extra voorversterkertje, op aangesloten en wat uit het appa
raatje komt, heeft een galmend karakter. Het van de micro
foon komende signaal wordt namelijk aangesloten op èen
elementje dat te vergelijken is met een kleine luidspreker. Er
ontstaan dan ook mechanische trillingen, die aan een vrij
lange, slappe veer worden doorgegeven. Een tweede ele
mentje, dat aan het andere veereinde is gekoppeld, pikt de
trillingen enigszins vertraagd op en vormt ze weer om tot
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elektrische trillingen. Ook hier wordt de verstaanbaarheid
wel enigszins aangetast, maar door op dezelfde wijze als bij
de badcelecho gebruik te maken van een mengpaneeltje
waarop hoofd- en nagalmsignaal worden aangesloten, is de
juiste nagalmdosis netjes te regelen.
Zonder bijzondere instrumenten is ook een heel aardige echo
te verwezenlijken, zij het bij een niet al te lang fragment. Bij
deze methode moet namelijk gebruik worden gemaakt van
een rondlopend bandje, van ca. 50 cm. Op dit bandje spreken
we de zin uit die van echo moet worden voorzien, waarbij we
er op letten tussen de woorden wat ruimte open te laten, korte
witjes dus. Op deze wijze zeggen we dan bijvoorbeeld met
een grafstem : De. . geest... van... Druinermond...
waart... hier... tijdeloos... rond. .. We letten er nauwkeu
rig op te gaan spreken als het bandplakkertje op een bepaald
punt is. Na de opname zette we de band stop en zorgen
ervoor dat de wiskop buiten werking wordt gebracht. Dit kan
gebeuren door een eventueel aanwezige tructoets in te druk
ken of door een dun, glad stukje karton ter dikte van een
briefkaart tussen wiskop en band te steken. Nu schakelen we
de recorder weer op opname, starten de band en spreken
dezelfde zin weer op precies dezelfde wijze uit, waarbij we er
nu op toezien dat het bandbegin bij het uitspreken van het
eerste woord iets verder is als de eerste keer. Dit proces
herhalen we nog enkele keren en voila, we hebben een mooi
echozinnetje.
Indien we de beschikking hebben over twee recorders, waar
van er een met twee snelheden is uitgerust, kunnen we door
middel van een technisch foefje de nagalm (van een kelder
bijvoorbeeld) verlengen. We beginnen met het maken van
een normale, galmloze opname op de laagst beschikbare
bandsnelheid. Deze opname geven we weer met een hogere
bandsnelheid en we nemen dit geluid op via de keldermicrofoon op recorder 2. De oorspronkelijke opname klinkt nu te
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vlug en te hoog, terwijl de nagalm normaal is. Geven we dit
bandje echter weer met de oorspronkelijke lage snelheid, dan
klinkt de oorspronkelijke opname weer normaal, terwijl de
galmduur aanmerkelijk is toegenomen !

Levendige sprookjes en verhalen
Hebben we eenmaal wat ervaring met allerlei geluidseffecten
opgedaan, dan kunnen we wat grootser werk gaan onderne
men, zoals het vertellen van sprookjes, die dan hier en daar
op bescheiden wijze van toepasselijke geluiden worden voor
zien. Een persoon vertelt het verhaal of het sprookje en waar
dat nodig is, verzorgen enkele medespelers de dialogen. Dan
krijgen we dus zoiets als dit :
Verteller : ’Er waren eens een koning en een koningin, die
hadden een zoon en dat was natuurlijk een prins. Toen de
prins de huwbare leeftijd had bereikt, zei zijn vader :
le stem : 'Jongen, het wordt tijd dat je een vrouw kiest en
gaat trouwen.’
2e stem : 'Trouwen wil ik met alle plezier,’
Verteller : ’zei de prins,’
2e stem : 'maar ik wil geen vrouw van deze aarde.’
le stem : ’Wat is dat voor malligheid ? Wat voor een vrouw
wou je dan hebben ?’
En zo gaat dat door. Op zeker moment gaat de prins op reis,
hetgeen natuurlijk wordt ingeleid met hoefgetrappel, en wan
neer het voorkomt dat hij zich 'snel als de wind’ naar verre
einders verplaatst, gaat dit gepaard met toepasselijk wind ge
huil. En steeds wisselen de verteller en de spelers elkaar af,
tot de verteller aan het slot zegt : ’en ze leefden nog lang en
gelukkig waarna een fraaie gongslag (geluid van kerkklok
op halve snelheid weergeven of met omwikkelde pollepel op
bodem van klankvolle pan slaan) het sprookje beëindigt.
Zijn sprookjes al dankbare onderwerpen, eigenbedachte ver
haaltjes zijn dat nog veel meer. Een min of meer uitgewerkt
voorbeeld: Inleidende vrolijke muziek, uitfaden. Titel:
’Waarom de Nederlanders in Nederland blijven !’ Infaden
van dezelfde muziek, na enkele seconden weer uitfaden.
Verteller: ’Van huis uit is de Nederlander een blij en levens
lustig mens (kort, vrolijk muziekje). Zorgen zijn hem
vreemd, altijd parelt een lach om zijn mond, springen en
dansen zit hem in het vurige bloed (vrolijk muziekje). Kijk
om u heen, werp een blik in tram, trein of bus. Aanschouw
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de Nederlander op de fiets, bezie hem op zijn gang naar werk
of sporterrein. U ziet... Hé, u ziet...’ (zeer sombere mu
ziek), ’ach, u ziet slechts sombere figuren, trieste gedaanten,
met lijdensgroeven om de mond, met schouders welke neer
waarts hangen, met ruggen, krom van kommer en ellende...
(sombere muziek). Bent u dan soms niet in Nederland?
Bevindt u zich in een strafkamp ? Laten wij snel op onder
zoek uitgaan !’
Snelle voetstappen, wegstervend.
’Vraag de mensen wie zij zijn, wat hen moe maakt, moe en
humeurig. Ontdek dan dat zij inderdaad Nederlanders zijn,
het van nature blijde en levenslustige volkje (vrolijk stukje
muziek). Maar wat is het dan toch, dat hen zo neerslachtig
maakt. Wat is dan toch die teneerdrukkende kracht, die alle
blijheid doet verdorren, alle levenslust verdampen en alle
levenskracht verschrompelen ? (zeer treurige muziek). Maar
zoek niet langer ! Zet de radio aan en het mysterie wordt u
duidelijk
Afstemmen van radio, overgaand in stem van nieuwslezer :
’... geldig tot vanavond acht uur. Veel bewolking en op de
meeste plaatsen enkel buien. Maximumtemperaturen van
twee tot vijf graden. Krachtige tot harde en aan de kust
stormachtige, noordwestelijke wind.’
Verteller : ’Dit hoort u op maandag. En dit op dinsdag...’
Nieuwslezer : ’ln alle districten is een waarschuwing van
kracht voor stormachtige, noordwestelijke wind, windkracht
8.’

Verteller : ’En dit op woensdag...’
Nieuwslezer : ’Het verkeer dient rekening te houden met
hevige rukwinden.’
Verteller : ’Op donderdag...’
Nieuwslezer : 'Wisselende bewolking met enkele regen- of
hagelbuien.’
Verteller : ’Op vrijdag...’
Nieuwslezer : ’Aan de achterkant van de storing handhaaft
zich een noordwestelijke luchtstroming waarmee polaire
lucht via de Noordzee naar ons land stroomt.’
Verteller : ’Op zaterdag...’
Nieuwslezer : ‘Wisselende bewolking met enkele regen-,
sneeuw- of hagelbuien.’
Verteller : ’Op zondag...’
Nieuwslezer : ’Een waarschuwing voor het verkeer. Op en123

kele plaatsen kunnen de wegen glad zijn door neerslag.’
Verteller : ’ln januari...’
Nieuwslezer : ‘Deze lucht is zeer koud en onstabiel.’
Verteller : ’ln februari...’
Nieuwslezer : ’De komende macht is de kans op nachtvorst
groot.’
Verteller : ’ln maart...’
Nieuwslezer : 'Matige tot krachtige en harde noordoostelijke
wind.*
Verteller : ’tot december toe...’
Nieuwslezer : 'Wisselend bewolkt...’ enzovoorts : een aan
eenschakeling van koude, gure, natte weerberichtfragmenten, met aan het slot : ’in de heersende weerstoestand komt
weinig verandering. Dit is het einde van het...’ Hier uitfaden. Vervolgens : sombere muziek.
Verteller : ’En zo vergaat iedereen het lachen. Maar is er dan
geen uitzicht, geen hoop ? Ook nu geeft de radio het ant
woord.’ Infaden : stem van de nieuwslezer: ’... buien
veroorzaken. Op uitgebreide schaal komt dichte mist voor
met een zicht van twintig tot vijftig meter.’
Verteller : ’Hé, wat horen wij daar ?’
Nieuwslezer : ’Op uitgebreide schaal komt dichte mist voor —
dichte mist — dichte mist — dichte mist.’
Verteller : ’Men kan dus niets zien van regen, sneeuw, hagel,
ijzel, kou en ellende. En déit is het geheim waarom de
Nederlanders in Nederland blijven ! ’
Vrolijk eindmuziekje.
In dit klankbeeldje is voornamelijk gebruik gemaakt van
stukjes vooraf opgenomen radiotekst en wat muziekjes. Meer
niet. De stukjes weerbericht kunnen natuurlijk door middel
van knippen en plakken aaneen worden gevoegd, of met
behulp van een tweede recorder worden overgespeeld. Is een
van deze recorders een viersporenapparaat, dan kan crossfading worden toegepast : het in elkaar laten overvloeien van
de teksten, wat een grote vaart en levendigheid in het
klankbeeldje brengt. Waar de voorgaande tekst wordt uitgefaded, wordt de volgende tekst ingefaded. Om dit te verwe
zenlijken zetten we op spoor 1, keurig in- en uitgefaded, een
aantal weerberichtfragmenten, met daartussenin pauzes van
nauwkeurig berekende lengte. Ter hoogte van de pauzes
komen op spoor 3 de tussenvallende fragmenten. In hoofd
stuk 10 hebben we het al over deze werkwijze gehad, zie ook
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Fig. 42. Crossfading door middel van parallel weergave.
fig. 36. Ook geven we in fig. 42 de situatie zoals die zich bij
de overvloeiende weerberichtfragmenten voordoet.
Willen we deze overvloeiers tot stand brengen op een tweesporenrecorder, dan kan dat ook, maar dan moeten we wei de
beschikking hebben over twee afspeelrecorders plus een
mengpaneel en dat is helaas wel een te luxe instrumentarium
voor de doorsnee geluidshobbyist. Maar we laten ons hier
door niet deprimeren, want goed ingedubde fragmenten
geven ook een uitstekend, alleszins voldoeninggevend resul
taat !
Nog enkele mogelijkheden
Klankbeeldjes kunnen gemaakt worden omdat het leuk werk
is, maar ze kunnen vaak ook ergens worden ingepast of voor
een speciaal doel worden gebruikt. Een bandje met allerlei
geluidseffecten, ’hemelse’ stemmen en wat nog niet meer
voor klanken kan een uitkomst zijn bij toneelwerk, om een
voorbeeld te noemen. Poppenkastspel kan eveneens met
allerlei levendige klanken worden opgeluister, meer dan dat :
alle dialogen kunnen van tevoren (bijvoorbeeld door kinde
ren) op de band worden gezet. De poppenkast- (of
marionetten-)speler hoeft dan niets anders te doen dan de
poppen op het juiste moment de gewenste handelingen te
laten verrichten. Het verdient in dat geval wel aanbeveling de
handstart met een voetschakelaar te bedienen, zodat het
geluid in voorkomende gevallen probleemloos kan worden
stopgezet en vervolgd.
En dan hebben we de familiekroniek. Hierbij kunnen com
mentaar en familiegeluiden, waar nodig verbonden met muziekbrugjes en gelardeerd met toepasselijke sfeergeluiden of
geluidseffecten, elkaar afwisselen. Het bandje begint bij
voorbeeld met babygejammer. Dan komt de stem van de
commentator : ’Liesje, die vandaag precies twee maanden
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oud is, heeft het niet erg naar haar zin (toenemend babyge
huil). Ook wel logisch, want het is vandaag een zeer warme,
drukkende dag. Maar is er dan niemand om haar te troosten ?
Is moeder er niet ? O, ik hoor het al, droeve plichten
kluisteren haar aan dweil en tobbe’ (geluiden van klotsende,
soppende wasmachine). Stem van moeder: 'Even naar Liesje
kijken .. . Och, m’n lieverdje, heb je ’t zo warm ? Kom maar
’ns hier.’ (babygehuil wordt minder, gaat over in tevreden
geluidjes).
Zo zijn allerlei voorvalletjes op levendige wijze in beeld te
brengen : spelletjes, gesprekjes, het naar bed brengen en het
wakker worden. Tragedies in het bad en noem maar op Later
komen daar de eerste schooldag op kleuter- en lagere school
bij, verjaar- en andere feestdagen, reisjes, spelletjes met
broertjes en zusjes of vriendjes, enzovoorts. Vrees niet dat
van zo’n familiebandje, dat met de tijd meegroeit, een
compleet levenswerk moet worden gemaakt. Welnee, het
gaat slechts om korte flitsen, die door middel van knip- en
plakwerk of overspelen uit af en toe gemaakte opnamen
worden gedestilleerd. Het is vreemd : veel ouders zijn vaak
zeer intensief met de fotocamera bezig om allerlei familie
tafereeltjes in kiekjes vast te leggen, maar het gesproken
woord is toch veel indringender en levensechter ! De aan
dacht die het handwerk vereist, weegt daar ruimschoots
tegenop.
We willen hier ook weereens op mogelijkheden i.v.m. feesten
wijzen. Zijn we niet in de gelegenheid zelf een feesteling te
bezoeken dan kunnen we via een bandrecorder toch acte de
présence geven. Wat zetten we op het bandje ? Hartelijk
gefeliciteerd en nog vele jaren ? Op zo’n manier zijn we wel
heel gauw klaar. Nee, veel leuker is het bijvoorbeeld een
geestige persiflage op het een of ander dat de feesteling raakt te
maken. Daarbij wordt ingehaakt op uitspraken van bekende
radiosprekers en cabaretiers, die vooraf van de radio zijn
opgenomen. Onuitputtelijk zijn de mogelijkheden op dit vlak.
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12. Het
hoorspel,
een kunst apart

Al menigeen is in een geestdriftige bui aan een hoorspel
begonnen, maar ook menigeen heeft er zich de vingers al aan
gebrand. Zo aantrekkelijk als het maken van een hoorspel
lijkt, zo lastig blijkt het in de praktijk. Een pretentieloos
klankbeeldje is nog niet zo moeilijk. Zeker, in feite gelden
daarvoor dezelfde regels als voor het hoorspel, maar daar kan
vanwege het pretentieloze karakter wat gemakkelijker van
worden afgeweken. Maar een compleet, strak geregisseerd
hoorspel, dat valt werkelijk niet mee ! Het hoorspel is dan ook
niet zo maar een met wat klanken en geluidseffecten omlijst
gesproken of geacteerd verhaaltje, maar, het is een wezenlijke
kunstvorm, met een geheel eigen plaats.
Het wezen van het hoorspel
Wat is het hoorspel voor een kunstvorm ? Het is geen film
zonder beeld, geen toneel zonder geluid, het is geen TV en
geen boek. Wat maakt het hoorspel anders ? Het feit dat het
uitsluitend gebruik maakt van auditieve middelen, waardoor
het pas tot leven komt in de geest van de luisteraar. De
afwezigheid van beeld, dat altijd een zekere afstand schept,
maakt dat de toehoorder op actieve wijze bij het scheppings
werk wordt betrokken : door zijn subjectieve interpretatie van
het weergegevene herschept hij de klanken en bouwt hij in zijn
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fantasie een geheel eigen wereld op. Dit geschiedt weliswaar
ook bij het lezen van een boek, maar hier dient leesarbeid te
worden verricht. Het hoorspel komt via het gehoor direct in de
geest, er is, vooral ook door de sfeer- en andere geluiden een
directe, zeer reële confrontatie met het gebodene, een confron
tatie van zeer grote intensiteit. In dit licht bezien is de zo
nuchter-technische bandrecorder dan ook een stuk artistiek
gereedschap van grote waarde ! Om daarmee de prachtige
kunstvorm van het hoorspel te hanteren en te bespelen is voor
velen, hoe kan het anders, een zeer aantrekkelijke zaak. Het
geheel aparte wezen van het hoorspel maakt het echter ook tot
een zeer moeilijk te hanteren kunstuiting. Er moet een
geschikte tekst worden geschreven, of een bestaand verhaal
moet voor de microfoon worden bewerkt, de tekst moet op de
juiste wijze en met vaak subtiele nuanceverschillen voor de
microfoon worden uitgesprokener moeten toepasselijke sfeergeluiden, geluidseffecten, muzikale en andere klanken wor
den toegevoegd en dit alles moet op technische verantwoorde
wijze op de band worden gelegd. Met opzet wordt hier het
technische aspect het laatst genoemd, want hoe belangrijk
ook, de artistieke waarde is dat altijd nog meer.
Om de zaak nog wat ingewikkelder te maken, geschiedt het
samenstellen van een hoorspel in teamverband. Er zijn ge
schikte spelers nodig, een regisseur die de zaak leidt, een
technicus die doorlopend achter de knoppen zit, een geluidsinspeciënt die voor de geluidseffecten zorgt, een opnameruimte
met geschikte akoestische mogelijkheden en dan natuurlijk de
opname-apparatuur welke aan zekere minimumeisen moet
voldoen. Pas wanneer dit hele raderwerk in alle onderdelen
goed functioneert en feilloos in elkaar grijpt, is er uitzicht op
een goed, geslaagd hoorspel. Wie dan ook zonder veel overleg
of programmatisch of technisch inzicht te werk gaat, kan
onmogelijk veel van het hoorspel terecht brengen. Maar wie
zoal het een en ander met zijn recorder heeft klaargespeeld op
het gebied van simpele klankbeeldjes, eenvoudige reportages
en wat er zoal meer bij het veelzijdige recorderwerk komt
kijken, die heeft tenminste al een goede basis om zich op het
hogeschool gebied van de recordermaterie te gaan bewegen.
Hem wacht dan veel, maar uiterst dankbaar werk en ook grote
vreugde !
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De tekst
Het hoorspel begint bij de tekst. Niet zomaar een tekst, maar
een speciale hoorspeltekst, een tekst die geheel is aangepast
aan het bijzondere medium waarbij de luisteraar niets van het
gebeuren kan zien en dan ook uitsluitend op zijn gehoor af
moet gaan. Bovendien kan hij niet teruggrijpen op hetgeen
voorbij is. Elke zin, elk geluid moet dan ook goed duidelijk en
op niet mis te verstane wijze overkomen. Al meteen vanaf het
begin moet het de luisteraar duidelijk zijn waar het stuk zich
afspeelt, wat de spelers voor personen zijn en wat hun functie
in het geheel is. Het schrijven van een goede hoorspeltekst is
dan ook niet voor niets zo moeilijk, maar dat hoeft nog niet te
betekenen dat de onervarene zich hier noodgedwongen maar
niet mee bezig moet houden ! Welnee, in plaats van meteen
een ingewikkeld verhaal uit eigen fantasie op te bouwen, is het
ook zeer goed mogelijk een bestaand niet te lang verhaal, een
bekend sprookje bijvoorbeeld, als basis voor een hoorspel te
nemen. Veel stemmen maken de zaak nodeloos ingewikkeld.
Twee hoofdrolspelers en twee of drie bijfiguren is wel het
maximum.
Laten we nu eens kijken waarop bij het schrijven van een
hoorspeltekst, of het nu het omwerken van een sprookje of eenvolkomen eigen fantasie betreft, moet worden gelet. Het is
belangrijk hier wat vanaf te weten, want met de tekst valt of
staat het hoorspel !

Spanning
Allereerst is het van belang dat het verhaal kort en levendig is
en een gaaf, afgerond geheel vormt met een pakkend begin,
een boeiend, zich snel en met vaart afwikkelend middengebied
(de handeling, het eigenlijke verhaal, dat bij het hoorspel altijd
verdeeld is in een aantal scènes) en met een liefst verrassend
slot, de climax. We zien het: hier gelden dezelfde basisregels
als voor elk verhaal, of dit nu een geschreven verhaal is of een
toneel- of filmverhaal.
De opbouw van het geheel dient logisch te zijn, waarbij elke
zin functioneel moet zijn en naar het slot toe moet werken,
niet ter zake doende opmerking, hoe interessant op zich ook,
moet worden vermeden. Als het stuk wordt ingeluid met
feestgeluiden, hoeft niet nog eens in duidelijke bewoordingen
naar voren te worden gebracht dat het feest is. Dit is dubbele
informatie, die de vaart eruit haalt. Dit lijkt een simpele
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opmerking, maar het is een van de belangrijkste regels die bij
het schrijven van een hoorspel voor ogen moet worden
gehouden !
De schrijver moet er voor zorgen dat de luisteraar van begin tot
eind geboeid blijft, dat hij doorlopend benieuwd is naar het
verdere verloop en vooral : naar de ontknoping. Al schrij
vende moet hij de tekst dan ook doorlopend controleren of er
wel spanning genoeg is. Iemand moet bijvoorbeeld per se op
tijd ergens zijn. Een kleine moeite om tijdens de reis iets te
laten gebeuren, waardoor de factor tijd in gevaar komt. Weet
de schrijver een listige, onverwachte oplossing te bedenken,
dan is de aandacht van zijn publiek verzekerd.
Als schrijver van een hoorspeltekst moeten we niet ’zien’ wat
we opschrijven, nee, we moeten het ’horen’ ! Want het
gesproken woord is het eindresultaat, niet het geschreven
woord. We doen er dan ook goed aan, telkens wanneer er een
gedeelte geschreven is, dit hardop te lezen, beter nog : te
spelen. Alleen dan bespeuren we of het verhaal voldoende
leeft.
De eerste klap is een daalder waard, dat geldt zeker voor het
hoorspel. Zodra de luisteraar met de beginscènes van het
hoorspel wordt geconfronteerd, moet hij geboeid raken, moet
hij verder willen luisteren en zich gaan afvragen hoe het
afloopt. Als hij daarbij tevens inzicht krijgt in het wezen en
karakter van de hoofdrolspelers, de tijd en plaats van hande
ling, dan blijft er niets meer te wensen over: het hoorspel is
perfect begonnen.
Een klein voorbeeld : infaden : kantoorgeluiden, telefoongerinkel op de achtergrond. Dan :
le stem (streng) : ’Kijk eens hier, van Upschoten, je begrijpt
wel dat gaat zo niet langer, hè. Dit is nu al de derde keer dat je
me dat flikt !*
2e stem (verdedigend) : ’Dat weet ik wel, meneer, maar...’
le stem (opvliegend): ’Dat weet ik wel, dat weet ik wel ! Je
weet niets ! Je weet niet eens waar je plaats is ! Hoe lang ben je
hier nu al ? Nou ?’
2e stem (gedwee) : ’.. .eh, meer dan een jaar, meneer.’
le stem : ’Nou, kijk eens aan, meer dan een...’ (telefoon,
vlakbij, rinkelt luid) ’o, moment.’ (neemt hoorn van de haak)
’Ja, met Groen hier !’
Dit kortje stukje heeft al meteen aan het begin vaart en
verschaft de luisteraar tevens zoveel informatie, dat hij nu al
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weet dat het stuk zich afspeelt op een kantoor en dat de
ondergeschikte van Upschoten ter verantwoording wordt ge
roepen bij zijn chef, de heer Groen. Nee, niet bij de directeur,
want dan zou er geen afdelingsgeroezemoes op de achtergrond
hoorbaar zijn. Groen is kennelijk afdelingschef. Deze feiten
hoeven dan ook niet nog eens apart naar voren te worden
gebracht !
Wat heeft van Upschoten uitgespookt ? Wat heeft hij nu al
voor de derde keer voor verschrikkelijks gedaan ? Dat is nog
de vraag ! De luisteraar wil dat weten, hij blijft dus luisteren.
De spanning zit er in, al meteen aan het begin en zonder
ingewikkelde kunstgrepen !

Mensen, daar gaat het om
Wat het schrijven van een hoorspeltekst er niet gemakkelijker
op maakt, is dat het om mensen gaat. Mensen met bepaalde
karakters, dus ook met bepaalde gedragingen. Consequent
door het hele spel heen ! Een bedachtzaam iemand gedraagt
zich anders dan een impulsief persoon. Pakt dat in een later
gedeelte van het hoorspel anders uit, dan klopt dat niet, dan
wordt de werkelijkheid geweld aangedaan, dan is het hoorspel
onecht, ongeloofwaardig en daarom niet goed. Vooral in het
begin van het hoorspel mag een persoon niet iets zeggen wat
met zijn karakter in strijd is, want dan krijgt de luisteraar, die
immers niets van de persoon kan zien, ook dus niet een
veelzeggende gelaatsuitdrukking, al meteen een verkeerd
beeld. Daarom is het van belang dat de karakters zo snel en zo
duidelijk mogelijk voor de luisteraar herkenbaar worden
gemaakt.
Dit alles houdt in dat de schrijver van het hoorspel een zeker
psychologisch inzicht moet hebben. Betekent dat dat we in
allerijl een studie op dit terrein moeten gaan volgen ? Nee, dat
is niet nodig. Wat we wel moeten doen, is de mensen om ons
heen goed observeren en voor de hoorspelpersonen bepaalde
karakters kiezen, waarvan wij om ons heen een voorbeeld
kennen en die we dan ook steeds voor ogen kunnen houden. Al
schrijvende moeten we ons steeds bij elke situatie af vragen
waarom de personen nu zo en niet anders handelen. Dit moet
steeds een voor de hand liggende reden zijn, daar het hoorspel
anders gemakkelijk ongeloofwaardig wordt. En dat moet voor
alles worden voorkomen !
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Dialogen
Een hoorspel bestaat overwegend uit dialogen en het hoeft
geen betoog dat hieraan de grootste zorg moet worden besteed.
Iedere mens heeft zijn eigen taalgebruiken en daar moeten we
rekening mee houden. Het ligt voor de hand dat de door een
professor gebruikte taal anders is als die van de bakker, maar
. de taal van bakker Jansen onderscheidt zich toch ook wel
degelijk van de taal van bakker Pieterse. Dit moet in het
hoorspel merkbaar zijn. Het mag niet voorkomen dat er
eigenlijk maar op een manier wordt gesproken : op die van de
schrijver...
Ook hier is de remedie : observatie, dat wil zeggen, goed
luisteren naar wat anderen zeggen en vooral hoe ze het zeggen.
Al luisterend zal het ons opvallen hoe direct en hoe op de man
af er vaak wordt gesproken. Spreektaal is dan ook duidelijk
wel heel anders dan schrijftaal ! ’Fijn voor je, zeg ! Nooit
gedacht, hè ?’ is een zin, die in een hoorspel zeer goed op zijn
plaats is. Volkstaal vooral is vaak zeer concreet en expressief :
’Op je ogen..! Toe nou, veeg met mij even de vloer aan, wil
je !’

De dialogen mogen natuurlijk niet te langdradig zijn, maar
laten we ook oppassen voor te korte zinnen. Het verloop wordt
dan stotend en verwarrend. Een hoorspel is geen film. Met
visuele beelden kan nu eenmaal flitsender worden gewerkt dan
met geluiden !
De zinnen moeten gemakkelijk uit te spreken zijn, tussen
zinnen moeten worden vermeden. Stadhuiswoorden en stijve
uitdrukkingen mogen, tenzij satirisch bedoeld, natuurlijk
helemaal niet voorkomen. Spreektaal, daar gaat het om.
En altijd moeten we voor ogen houden dat de luisteraar niets
ziet en dat de spelers dan ook altijd duidelijk moeten zeggen
wat ze bedoelen, met volstrekte afwezigheid van gebaren en
verduidelijkende gelaatsuitdrukkingen. Hoe gemakkelijk zeg
gen we met een licht armgebaar : ’Zet dat ding daar maar
neer !’ Maar waar is dat ’daar’ en om welk ding gaat het ? Dit
moet in concrete bewoordingen tot uitdrukking worden ge
bracht : ’ Jan, zet die asbak maar op tafel, ja, daarbij het raam.’
Scène~o vergangen
Zoals we al eerder zagen, is het hoorspel opgebouwd uit een
aantal scènes. Voor elke scène geldt hetzelfde als voor het
hoorspel in zijn geheel: er moet een begin, een middenmoot
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en een einde met een zekere climax zijn. Elke scène is als het
ware een apart, geheel afgerond hoorspelletje, dat echter in
direct verband staat met de voorgaande en opvolgende scène.
Het begin van elke scène moet dan ook logisch aansluiten op
het eind van het vorige fragment. Dit gebeurt door middel van
een scène-overgang.
Scène-overgangen hebben een zeer belangrijke plaats in het
hoorspel. Ze vormen scheiding en brug tegelijk tussen de
scènes en werken daardoor niet alleen de levendigheid en
afwisseling in de hand, maar dragen ook in belangrijke mate
bij tot een begrijpelijke samenhang van het geheel. Iemand
schrijft bijvoorbeeld een brief. We horen dit duidelijk aan de
krassende pen en de langzaam meelezende stem. Geleidelijk
worden de stem en het schrijfgeluid van de pen wat zachter en
dan horen we, langzaam in sterkte aanzwellend, een tweede
persoon gelijk-op, volkomen synchroon, meelezen. De eerste
stem verdwijnt nu geheel en de tweede stem leest vervolgens
alleen verder. Een mooi geval dus van crossfading, waarbij het
ene geluid via menging overgaat in een ander geluid, een
methode die in het vorige hoofdstuk al ter sprake is gekomen.
Wat betreft de zojuist besproken stemmenovergang : welhaast
onmerkbaar zijn we van de ene scène, die eindigde met het
schrijven van de brief, overgestapt naar de volgende scène, die
begon met het lezen (van de kennelijk inmiddels ontvangen)
brief. Met vaart en verve is van scène verwisseld zonder dat de
luisteraar ook maar iets van de samenhang ontgaat.
Een andere mogelijkheid :
le stem : ’Waarachtig, ik zou niet weten wat ik in de gegeven
omstandigheden het beste zou kunnen doen.’
2e stem : ’Dat is anders nogal voor de hand liggend, lijkt me '.’
lestem : ’Voor de hand liggend ? Hoe dan zo ?’
2e stem :' Nou, waar gaat het om ? Het gaat om die geheimzin
nige partij elektronische instrumenten, die met de ’Bonaire’
vervoerd zou worden. Zolang wij nog niet weten hoe het
daarmee staat, tasten we volkomen in het duister. En dus...’
le stem : ’En dus moet ik controleren of die partij... Ja, je
hebt gelijk, dat is ’t enige wat ik kan doen. Maar dan ook
meteen ! Ik moet zien dat ik die voorman te pakken kan...
(hier uitfaden).
Infaden : Havengeluiden, gesis en geratel van stoomlier.
le stem, boven het lawaai uit: ’Goeie middag ! Ik ben
Klokmans van de firma Briljant. Bent u hier de voorman ?’
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3e stem : ’Ja, wat wilt u ?’
Hier zien we hoe in de tekst al naar de overgang toe wordt
gewerkt. Aan de le stem is duidelijk te horen dat hij een kijkje
op de 'Bonaire’, die kennelijk onder lading ligt, gaat nemen en
daar een praatje met de voorman wil maken. De scène eindigt
dan ook met het wegfaden van het gedeelte van de zin na het
belangrijke woordje ’voorman’. Wat daarna wordt gezegd is
niet belangrijk meer. Dit geldt voor alle zinsdelen die worden
in- of uitgefaded : ze moeten natuurlijk logisch in de dialoog
passen, maar mogen er geen essentieel deel van uitmaken.
Meteen nadat de laatste zin is uitgefaded, wordende havenge
luiden ingefaded. (Hier is dus geen sprake van een crossfading !) De toehoorder weet meteen : de bewuste persoon is ter
plaatse aangekomen en heeft al meteen contact met de
gezochte voorman.
Hoe is hij in de haven gekomen ? Per auto, fiets, of trein ? Dat
is in dit geval niet belangrijk en dus laten we dergelijke
gegevens weg, hoe interessant de geluiden ervan ook zouden
kunnen zijn.
Deze laatste methode, die van het in de tekst naar de overgang
toe werken, wordt wel het meest toegepast. Maar dat neemt
niet weg dat er ook nog wel andere middelen zijn, zoals
bijvoorbeeld het muziekbrugje. Het is echter beter dit zo min
mogelijk te gebruiken. Muziek moet een eigen functie in het
hoorspel hebben. Is die functie er niet, dan kan beter geen
muziek worden toegepast. Bovendien is er bij muziek het
gevaar van persoonlijke associaties. Een bepaalde melodie
kan bij diverse personen geheel andere gevoelens opwekken.
En dan nog is er de grote moeilijkheid dat de muziek volledig
bij het onderwerp moet passen en dat is, zeker voor de
onervarene, vaak een zeer moeilijke zaak.
Een korte pauze kan ook als overgang worden toegepast, maar
pas op ! Als een pauze maar even te lang is, krijgt de luisteraar
al gauw het gevoel dat er ergens een technische storing is.
In sommige gevallen kan ook een vertellerstem als overgang
dienst doen, maar dit is zelden een bevredigende oplossing.
Ongeveer hetzelfde geldt voor filmrijm, waarover we het al
eerder hadden : het kan wel eens toepasselijk zijn, maar omdat
dat in werkelijkheid maar weinig voorkomt, dient het matig te
worden toegepast.
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Afwisseling
Kernachtige dialogen en verschillende vormen van scèneovergangen geven vaart aan het hoorspel en zorgen voor de
gewenste afwisseling. Geen ogenblik mag de aandacht van de
luisteraar verslappen Afwisseling kan ook verkregen worden
door verschillen in akoestiek, door dus afwisselend binnen- en
buitenopnamen toe te passen, door eventueel gebruik te maken
van verschillende commentatorstemmen en door op de juiste
momenten een toepasselijk geluidseffect of sfeergeluid, en
zonodig een stukje muziek in te lassen. Maar laten we
oppassen voor een overmaat aan geluiden en muziek ! Over
drijving schaadt hier al heel gauw. Het korte, suggestieve
geluid is meestal het indringendst !
Was het begin van het hoorspel boeiend ? Dan hebben we de
verplichting op ons genomen ook een boeiend einde te
leveren. Niets is vervelender dan een krachtig hoorspel met
een florissant begin, dat slap en futloos eindigt. Meer dan dat :
zo’n nachtkaarseinde haalt in feite het hele stuk naar beneden.
Fout is ook na een goed slot de draad weer op te pakken. Er is
maar éen slot, éen enkele eindclimax.
Al met al is het na dit alles wel duidelijk dat het schrijven, het
goed schrijven van een hoorspel een kwestie van inzicht is.
Hoe krijgen we dit inzicht ? Vooral door te doen. Want al
doende krijgen we ervaring en daar gaat het tenslotte om. Van
belang daarbij is dat we onze pennevruchten zo kritisch
mogelijk bekijken en de moed hebben gedeelten die niet
helemaal voldoen, te herschrijven. We zullen nu ook vanzelf
sprekend zeer intensief naar allerlei radioprogramma’s gaan
luisteren. Hoe zijn die opgebouwd, hoe worden ze aan- en
afgekondigd, hoe worden de teksten naar voren gebracht ?
Van de radio kunnen we bijzonder veel leren ’.

Geen hoorspel zonder draaiboek
Nadat het hoorspel is geschreven en gedeeltelijk herschreven
en tenslotte voldoet, komt de volgende fase: de voorberei
ding tot de .uiteindelijke verwezenlijking in klank. Dit valt
uiteen in programmatische en technische voorbereidingen.
Tot de programmatische voorbereidingen behoort het draai
boek. Dit bevat punt voor punt, regel voor regel niet alleen de
dialogen, maar ook alle aanwijzingen betreffende wijze van
voordracht, de toe te passen geluidseffecten en sfeergeluiden,
gegevens betreffende de scène-overgangen, kortom alles wat
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voor regisseur, spelers en technicus van belang is om het
hoorspel vlot op de band te kunnen krijgen. Een goed
uitgevoerd, systematisch opgezet draaiboek is dan ook een
absolute voorwaarde.
Hoewel het draaiboek op vele manieren tot stand kan worden
gebracht, is de algemeen gebruikelijk manier een systeem dat
is gebaseerd op twee of drie kolommen. Een of twee kolom
men bevatten de dialogen, terwijl de derde kolom de gegevens
betreffende geluidseffecten en eventuele aanwijzingen bevat.
Om de diverse soorten gegevens duidelijk ten opzichte van
elkaar te laten uitkomen kunnen bepaalde categorieën in
hoofdletters worden getikt, of worden onderstreept. Waar
nodig, bijvoorbeeld bij muziekbrugjes, wordt de nauwkeurige
timing vermeld. Technisch bij elkaar passende opnamen
worden bij voorkeur achter elkaar in hel draaiboek opgeno
men, zodat ze ook achter elkaar kunnen worden afgewerkt.
Later worden die scènes dan wel op de juiste plaats in het
geheel ingemonteerd.
Ter illustratie volgt hier een stukje draaiboek :

Geluid e.d.
Infaden: stationsgeroezemoes. Na 10 sec. iets
naar achtergrond.
Er doorheen: naderen
de,
hollende
voet
stappen

voetstappen stoppen
(geroezemoes blijft)
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Dialogen

: (roepend) Hé, Hans, waar
ga je heen ?
loes

hans : (verwonderd) Nee maar,
Loes, jij hier ? Ik wilde net naai
je toe gaan, naar je huis !
loes : (lachend) Nou, je ziet het,
hier ben ik, je hebt je doel al
bereikt.
hans : Dat dacht je maar ! Nou
begint onze kruistocht pas. Nu ik
je hier heb, bespaart me dat een
hele hoop moeite en (veelbeteke-

1

opklinkende stem :
'Koffie !
Koffie !
Broodjes om mee te
nemen ’’

nend)... tijd, haha ’ Maar verteles, waarom ben je niet thuis ?
loes : (levendig) Dat is een heel
verhaal, jongetje. Kom, laten we
even naar de restauratie gaan,
dan zal...

: (beslist) Nee, niks restau
ratie, we hebben haast ’
loes : We... ?
hans : Ja, we. Jij moet mee.
We moeten als de gesmeerde
bliksem naar Potter, je weet wel,
die loodgieter in de Hoogstraat.
Ik vertel je onderweg wel waar
om. M’n wagen staat voor het
station.

hans

Geroezemoes en stem
geluid
uitfaden

Infaden: stadsverkeer,
openen van autoportie
ren, dichtslaan, starten
en wegrijden.
Motorgeluid, afwisse
lend in sterkte, blijft
zacht op achtergrond

loes : Nu moet je me eerst eens
vertellen wat dit allemaal bete
kent ! Het lijkt wel een ontvoe
ring !
hans : (grinnikend) Nou, vind je
dat niet leuk ? Jij met je romanti
sche geest ! (Ernstig) Nee, weet
je wat het is ? Die loodgieter hè,
die Potter, dat zogenaamde sulli
ge mannetje, nou, dat kereltje, je
zal het niet willen geloven, dat
weet alles van de zaak af !
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De regisseur, de technicus, de eventuele geluidenman (wiens
taak vaak zeer goed dooreen ander, de regisseur bijvoorbeeld,
kan worden overgenomen) en de spelers, al deze personen
moeten een doorslag hebben van het draaiboek. Kunnen we
hier het gebruikelijke, dunne doorslagpapier gebruiken ? Rit
selt dit niet storend voor de microfoon ? Ja, zonder voorzorg
doet het dat zeker. We clipsen de eenzijdig betikte vellen dan
ook netjes op ritselvrije vloeibladen vast en we hebben nergens
meer last van !

De regie
De regisseur, meestal de schrijver van het hoorspel, heeft de
leiding van het geheel. Hij weet precies wat hij wil, maar is
wel zo verstandig om voor de eigenlijke opname uitvoerig
overleg te plegen met de andere leden van de hoorspelgroep.
In dit stadium wordt hier en daar nog wat aan de tekst of de
geluiden veranderd, er worden wat proefopnamen gemaakt, in
het bijzonder om het stemmenmateriaal te toetsen en dan is het
zover dat de eerste opnamen kunnen worden gemaakt. Vanaf
dat moment heeft de regisseur alle touwtjes in handen. Hij
moet dan ook wel de nodige tact hebben om de spelers te
krijgen waar hij ze hebben wil. Nooit mag hij vergeten dat hij
de spelers en hun stemmen niet kan omvormen en dat hij aan
de persoonlijkheid van de spelers niets kan veranderen. Het
ideaal is dan ook dat de spelers rollen hebben te spelen, die hen
’op het lijf geschreven’ zijn.
Waar moet de regisseur vooral op letten ? Allereerst op de
juiste stemnuances. Hij luistert kritisch, geeft waar mogelijk
zinvolle aanwijzingen, hij let ook op of de stemmen in de juiste
verhouding tot elkaar en tot het geluidsdecor staan en vooral
ook : dat er niet door elkaar wordt gepraat ! En zijn er geen
storende, vaak meedogenloos doorkomende bijgeluiden als
gekuch, keelgeschraap... ? Pas wanneer de regisseur geheel
tevreden is, wordt naar een volgende scène overgegaan en
anders. .. herhaling !
De hoorspelspeler
Waar iemand die een tekst voor een microfoon uitspreekt op
moet letten, zagen we al in hoofdstuk 6. Gaat het om een
hoorspeltekst, dan is het van primair belang dat er op natuurlij
ke, levendige wijze wordt gesproken, dat wil zeggen niet
toneelmatig, saai of overdreven. Mimiek en gebaren kunnen
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wel dienst doen om beter en natuurlijker uit onze woorden te
komen, maar mogen nooit een wezenlijk deel uitmaken van de
expressie. De luisteraar kan daar immers niets van zien. De
uitspraak moet zeer goed verzorgd zijn. Het is goed te
bedenken dat zeer kleine nuanceverschillen in stembuigingen
dergelijke al zeer goed hoorbaar worden. Moet een toneelspe
ler het een en ander nog wel eens wat overdrijven, de
hoorspelspeler moet alles in hei klein doen. Opgelezen wordt
er niet, nee, de rol moet werkelijk worden gespeeld. De
microfoon mag daarbij niet als een dood ding worden
beschouwd, maar moet worden gezien als een brug naar de
luisteraar.
Bij samenspel van twee of meer spelers is het van groot belang
dat de spelers goed op elkaar zijn ingespeeld. Dat wil zeggen
dat ze elkaar in het vuur van het spel niet mogen interrumperen
en dat ze hun stemvolume zo goed mogelijk op elkaar
afstemmen.
Oefening baart kunst, dat is op microfoongebied wel een heel
waar gezegde. Het is namelijk wonderlijk te ervaren hoe snel
men beter en verzorgder leert spreken als men daadwerkelijk
aan het veeleisende hoorspelwerk doet '.

De technicus
En dan de 'technicus’, zoals de man achter de knoppen eervol
wordt betiteld. Ook hij is zeer belangrijk, want door zijn goede
of minder goede ingrepen kan het hoorspel worden gemaakt of
gebroken. Hij zorgt, om te beginnen, voor een goede akoes
tiek. Helaas zijn de meeste huiskamers totaal ongeschikt voor
hoorspelwerk, maar zoals we al eerder hebben gezien, is daar
zeer veel aan te verbeteren door met gordijnen en dekens te
werken. De technicus zorgt ook voor de juiste microfoonopstelling, zet geluids- of muziekplaten op en let doorlopend op
de modulatiemeter. Bovendien heeft hij een hoofdtelefoon op,
die hem op meer directe wijze vertelt hoe de opnamen .
verlopen. De modulatie-indicator is namelijk niet altijd even
betrouwbaar ! Vaak komt het voor dat de meter voor bepaalde
frequenties extra gevoelig of juist ongevoelig is en dan ook
een minder juiste interpretatie van het werkelijke, momentele
opnamepeil geeft. Al luisterend let de technicus speciaal op
bijgeluiden, zoals het geritsel van manuscriptbladen, gekuch
en op de stemmenbalans. Ook dienen de stemmen ten opzichte
van de geluidseffecten en achtergrondgeluiden in evenwicht te
zijn.
J
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De speciale zorg en aandacht geldt het faden. In het algemeen
geldt dat dit vrij snel en met een vloeiende beweging moet
geschieden, maar er zijn soms scènes waarbij hiervan afgeweken moet worden. Hier is het inzicht van de technicus
maatbepalend.
Microfoonkneepjes
Er zijn verschillende situaties die een bepaalde microfoontech
niek vereisen, zoals bijvoorbeeld een ver-verwijderde stem,
een zich verwijderende stem en de overgang van buiten- naar
binnenopname of andersom. We zullen zien hoe dergelijke
zaken het beste kunnen worden aangepakt. Hierbij mag voor
alles nooit de hoofdregel worden vergeten : zwakke geluiden
(fluisterstem bijvoorbeeld) vlakbij de microfoon en sterkere
geluiden verder weg van de microfoon.
Ver-wegstem. Roep of spreek op enige afstand tegen de
achterkant van de microfoon, terwijl de opname niveauregelaar bijna dicht staat.
Het vergroten van de spreekafstand. Wend het hoofd, al
pratende af, zonder dus weg te lopen. Er komt, zeker in een
ietwat galmende ruimte, dan tevens wat extra nagalm bij het
stemgeluid, dat het vergroten van de afstand extra duidelijk
doet uitkomen.
Verontwaardigd luid spreken. Spreek op enkele passen af
stand van de microfoon.
Onverschillig spreken. Spreek op normale afstand van de
microfoon, maar praat er tevens op onverschillige wijze langs.
Van buiten7 naar binnenopname (en uiteraard andersom). Hier
zijn twee microfoons voor nodig en een mengpaneel. Het
buitengesprek vindt plaats voor de ruiten, of voor een open
raam of in een door middel van dekens of gordijnen akoestisch
doodgemaakte ruimte opgestelde microfoon. Al pratende
loopt de speler naar de tweede microfoon, die in een andere
akoestische omgeving, een normale kamer bijvoorbeeld, is
opgesteld. Deze benadering van de microfoon geschiedt niet
rechtstreeks, maar van opzij, waardoor de speler al lopend het
normale stemvolume kan aanhouden zonder dat dit door de
microfoon met toenemend volume wordt opgenomen. De
microfoon (een gericht type) is aan de zijkant immers onge
voeliger dan recht van voren. De technicus heeft bij dit alles tot
taak de balans van de beide microfoons door middel van de
regelaars op het mengpaneel zuiver te houden. Tijdens de
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wandeling van de speler draait hij microfoon 1 geleidelijk
dicht en microfoon 2 open.
Suggestieve geluiden
Over illustratieve geluiden hebben we het in het vorige
hoofstuk al uitvoerig gehad. Deze geluiden zijn in een
hoorspel zulke belangrijke bouwstenen, dat we dit hoofdstuk
niet willen besluiten zonder er wat dieper op in te gaan.
Deze geluiden zijn in een hoorspel van wezenlijk belang. Het
zijn de geluiden die de suggestie van de werkelijkheid geven.
Iemand zegt : ’We zullen de lift maar nemen’.Laat vervolgens
een stofzuiger zoemen en de toehoorder ziet de lift, hoort de
lift, zit zelf in de lift.
De geluiden als zodanig zijn echter niet voldoende. Door ze op
de juiste wijze, waar dat nodig is te laten aanzwellen of te laten
wegsterven, ontstaat extra reliëf. Roffel met de vinger
knokkels ritmisch op het tafelblad, doe dit steeds zachter of
laat een assistent de opnamesterkteregelaar geleidelijk naar
nul draaien en de toehoorder hoort iemand een eindeloos hoge
trap bestijgen of een grenzeloos lang lokaal doorsjouwen. Het
afzwakken moet natuurlijk wel uiterst gelijkmatig gebeuren.
De verdwijnende persoon doet dit anders sprongsgewijze 1
Zeer suggestief werken ook nevengeluiden, die het hoofdge
luid ondersteunen, ze als het ware versterken en die er in ieder
geval voor zorgen dat het hoofdgeluid niet verkeerd kan
worden begrepen (zonder meer een catastrofe !). Zo zal de
zilte opmerking ’houd hem te loevert, maat !’ de klapperende
en steunende geluiden van zeilen en masten voor de toehoor
der onmiskenbaar duidelijk maken.
Een ander geval : iemand schrijft een brief. De krassende pen
op het papier alleen is niet voldoende; het gekras moet worden
vergezeld van de langzaam, hardop lezende stem. Niet te hard
natuurlijk, de stem moet enigszins ingehouden, bedachtzaam
klinken.
Laat motorgedreun vergezeld gaan van een tekst als : 'hoog
te ..., toerental..., inlaatdruk..., koptemperatuur... ’ en de
toehoorder zit in de cockpit van een vliegtuig. Maar laat
tijdens hetzelfde motorgedreun horen : 'verdorie, alweer
rood !’ en de luisteraar zit met een auto in het drukke
stadsverkeer.
Er zijn twee soorten geluiden : handelingsgeluiden, zoals
lopen, deur openen en bellen en achtergrondgeluiden, zoals
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verkeerslawaai, treingedender en natuurgeluiden, die tevens
een bepaalde stemming teweeg kunnen brengen.
Achtergrondgeluiden kunnen na het infaden achter de tekst
blijven’staan’, maar aangezien de luisteraar er na verloop van
tijd niets meer bewust van hoort, is het vaak beter het
sfeergeluid kalm weg te faden. Het is geen overbodige luxe om
hier wat met tijdsduur en sterkte te experimenteren.
Handelingsgeluiden moeten kort zijn, zo kort als maar nodig is
om het geluid goed kenbaar te maken. Al eerder hebben we
gezegd dat overdaad schaadt,tenzij in een detectivespelletje,
waar wat minder strenge wetten gelden.
Worden de geluiden tijdens het uitspreken van de dialogen
opgenomen, dan moet dat door een aparte geluidenman, de
geluidsinspeciënt, worden gedaan. Een speler die al sprekend
gelijktijdig een geluidseffect tracht te creëren, brengt meestal
van beide zaken niet veel terecht. Is er de beschikking over
twee recorders, dan is het natuurlijk ook zeer goed mogelijk de .
geluiden vooraf apart op te nemen en ze tijdens de dialogen op
het juiste moment over te spelen. Dat werkt wel zo rustig en
het spaart een geluidenman uit.
Tot slot : niet altijd is het nodig of wenselijk concrete geluiden
toe te passen. Concrete geluiden geven, zoals we zojuist
zagen, een bepaalde situatie weer. Abstracte geluiden daaren
tegen kunnen veel gevoelsmatiger werken, kunnen veel meer
iets onbestemds of onwezenlijks weergeven en daardoor des te
indringender zijn. Dergelijke geluiden zijn dan ook bij uitstek
geschikt om een hoorspel te ondersteunen. Hoe komen we aan
die abstracte geluiden ? Op velerlei manieren. We gaan daar in
hoofdstuk 14 wat nader op in.
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13. Kinderen en
de
bandrecorder

De bandrecorder is, zoals langzamerhand wel duidelijk wordt,
een creatief instrument van de eerste orde. Of beter gezegd,
een instrument waar creatief mee gewerkt kan worden. Het ligt
dan ook voor de hand hem bij allerlei kinderactiviteiten te
betrekken. Het lijkt ons dan ook zinvol, nu we zo kalmaan het
nodige inzicht in veel recorderfacetten hebben gekregen, te
gaan kijken op welke wijze het mogelijk is hier kinderen bij te
betrekken. Dit ook ter meerdere glorie van de bandrecorder,
tot vreugde en vorming van het jonge volkje en tot grote
voldoening van de recorderenthousiast. Want voldoening
geeft dit dankbare werk, al was het alleen al om de spontaniteit
en de geestdrift waarmee de kinderen reageren '.

Op vrije dagen
In weekends of op andere vrije dagen, wanneer slecht weer
alle buitenactiviteiten lam leggen, is het voor menige moeder
wel eens lastig de kinderen op doeltreffende wijze aan.de gang
te houden. ’Waarom ga je niet hiernaast spelen ?’ oppert ze
tenslotte, wanneer alle spelletjes en speelgoed niet de minste
aantrekkingskracht meer blijken te bezitten. Maar op het
moment dat het kroost de jassen, overcoats, jacks, regenbroeken en laarzen heeft aangemarteld, soppen de kinderen van
daarnaast vrolijk naar binnen. Hun moeder heeft het
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uitbesteed-idee juist even eerder gehad... Is er nu reden voor
grote wanhoop ? Nee, dat hoeft niet. Bij hoeveel gezinnen
staat geen bandrecorder, waarmee toch juist door kinderen wel
wat leuks is te doen.
Maar helaas, radio’s, platenspelers en bandrecorders zijn maar
al te vaak instrumenten die voor veel kinderen verboden zijn.
Te zeer zijn veel ouders ervan overtuigd dat hun kind de
knoppen er binnen de kortste keren vanaf zal draaien of de
naald door de stereoplaat zal drukken. Gelukkig leert de
ervaring anders. Leg het kind de bedoeling van de knoppen
uit, vertel hem waarmee extra voorzichtig moet worden
omgesprongen, laat hem onder leiding en toezicht met de
bediening van de diverse apparaten oefenen, geef hem vooral
vertrouwen en bespeur dat de grootste wildebras o zo voor
zichtig een plaat opzet, een band inlegt en de niveauregelaar
hanteert. Eenmaal zover is er een nieuwe dimensie aan het
kinderleven toegevoegd, iets wat van niet te onderschatten
waarde is !
Betekent dit nu dat we de kinderen na een summiere instructie
de microfoon in de handen moeten drukken met de vage
opdracht : 'Maak nu maar eens een leuk hoorspelletje ? Dat
zou dom zijn. De kinderen beginnen ogenblikkelijk van alles
in de microfoon te roepen, waarbij de woordkeuze steeds
minder welvoegelijk wordt, totdat ze er op zeker moment
ineens voorgoed genoeg van hebben. Nee, het moet wel
zinvoller worden aangepakt, om te beginnen onder leiding van
een ouder iemand.
Maar voorop staat dat de kinderen het werk doen ! Wordt aldus
op goede wijze stuur aan de creativiteiten gegeven en worden
de kinderen waar nodig gestimuleerd, dan kunnen ze al heel
gauw volkomen zelfstandig het een of andere plezierige
werkstuk met de bandrecorder maken.
Laten we eens zien hoe het een en ander kan worden
aangepakt.

'Bij de tandarts'
Kinderen spelen graag toneel. Nou goed, nu krijgen ze een
kans : we gaan een klankbeeldje met ze maken. Heel simpel en
zonder ingewikkelde technische kneepjes. Uiterst succesvol is
bijvoorbeeld een gegeven als ’Bij de tandarts’. De bandre
corder, met Pietje aan de knoppen, staat op opname, met de
pauzetoets ingedrukt, zodat de band nog niet loopt. Pietje, .
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waardig een hoofdtelefoon torsend, geeft een teken dat hij de
handloop start en meteen daarna kondigt een van de kinderen
voor de microfoon het luisterspelletje aan : 'Bij de tandarts’.
Iemand klopt op de deur, een stem zegt 'Binnen !’ en daar
horen we een jammerende kiespijnlijder, die om hulp en
bijstand komt smeken. 'Gaat u maar zitten ’ Wacht, ik zal de
stoel even in de juiste stand krikken.’ Een eetlepel wordt met
ratelend geweid over een of ander geribbeld voorwerp ge
haald, een Lego-plaat bijvoorbeeld of een keukenrasp, en
onderhand jammert de patiënt maar door. Niet al te hard
overigens, want anders is het geschreeuw niet meer in balans
met de overige geluiden.
Er moet geboord worden, natuurlijk. Een gierend race-autootje wordt als boormotor gebruikt. Prachtig, zeker in combinatie
met het gekerm van het slachtoffer ’. Het boren helpt niet, de
tandarts overlegt bij zichzelf : ’tja, ’ns even kijken. Zo’n
paardegebit lijkt wel van beton (jammerend protest van de
patiënt), ik zal de trektang moeten gebruiken. Wacht, eersteen
verdovingsspuitje !’ Heftig gesis van een fietspomp. De pa
tiënt wordt rustiger, denkt er zelfs aan om maar weer naar huis
te gaan. ’O nee, niks daarvan !'zegt de tandarts, ’het begint nu
juist leuk te worden. Waar ism’ntang ?’ Lawaaiig rommelt hij
in een bak met gereedschappen (de lepel- en vorkenbak), ’ha,
hier heb ik ’n goeie ! ’ en slaat stevig met de metalen heften van
twee boterhammessen tegen elkaar: klik-klak, de tang gaat
open en dicht. 'Mond open alstublieft.’ Er wordt getrokken.
Kermend en krakend komt de kies los. (een krakend stuk
speelgoed of een wat vast zittende kap van een metalen
schaarlamp of een piepende deur) en dan roept de patiënt
ontzet uit : 'Dokter, u heeft de verkeerde te pakken !’ ’Nou,
houdt u maar rustig,’ zegt de tandarts, ’we komen heus wel een
keer bij de goeie ! ’ Wederom volgen er krakende geluiden en
juist als de tandarts zegt : ’Nou, hier is-ie dan !’ moet hij
constateren dat de kies niet verder wil. Hé, wat is dat nou ? De
verdoving raakt uitgewerkt, de patiënt begint weer luid te
weeklagen en natuurlijk komt de spuit er weer bij.
Zo gaat dat martelfeest door !
Aan zo’n simpel -gegeven hebben een stuk of wat kinderen
lange tijd het grootste plezier : de een is de dokter, de ander de
patiënt, nog een is eventueel een assistent, dan is daar de
'technicus’ en tenslotte is er nog een handigerd die voor de
geluiden zorgt. De regie berust bij vader of moeder.
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Reportage
Een andere mogelijkheid is een 'reportage’ van een fabriek te
maken met allerlei mensen aan de meest vreemdsoortige
machines die de gekste geluiden maken. Geen van de 'werkne
mers’ weet eigenlijk wat hij maakt, daar heeft nog nooit
iemand bij stilgestaan, ’lk werk voor mijn loonzakje,’ zegt de
een en ’ik wacht tot het weekend er weer is,’ zegt de ander. En
zo krijgt de alsmaar vragende interviewer de gekste antwoor
den, terwijl de machines (speelgoed, de naaimachine, de
stofzuiger, de koffiemolen en noem maar op) gieren, ratelen,
denderen en bonken.
Een enkele ongerechtigheid hier en daar, als bijvoorbeeld een
schakelklikje, is geen groot bezwaar, maar er moet natuurlijk
wel naar worden gestreefd een zo gaaf en duidelijk mogelijk
bandje te krijgen.
Op deze improviserende wijze zijn natuurlijk nog veel meer
reportages te bedenken. Aan het begin van hoofdstuk 11
kwamen we een voorbeeld tegen van een gefantaseerde
verbouwing.
Bandje voor feestelijke gelegenheden
Het maken van ’zo maar’ leuke programmaatjes wordt op den
duur een wat mistige zaak. Het wordt dan tijd een bandje met
een bepaald doel te maken. De kerstdagen bijvoorbeeld lenen
zich daar prachtig voor, want dan kunnen we de kinderen een
programma laten maken dat op oudejaarsavond kan worden
afgedraaid. Zijn er die avond gasten, dan is dit een extra
stimulans. Natuurlijk is het ook mogelijk een dergelijk pro
grammaatje te laten maken ten behoeve van een of ander feest,
een verjaardag of wat dan ook. En wat kunnen we ze dan laten
doen ? Een imitatie radio- of televisieprogramma bijvoorbeeld
met allerlei programma-onderdelen waarbij alle kinderen aan
hun trekken komen. Een kleuterprogramma met een aantal
gezongen liedjes en met een door een van de kinderen verteld
of voorgelezen verhaaltje, nieuwsberichten die alle op het
feestgebeuren of op het familieleven slaan, eventuele muzika
le prestaties van een of meer van de kinderen op piano, orgel of
blokfluit, een quiz, bestaande uit te raden huiselijke geluiden
en noem maar op. Leuk is ook een klein kind, dat er eigenlijk
nog niet aan toe is, een gedichtje te laten opzeggen. Regel voor
regel wordt het kind voorgezegd, maar alleen dat wat het
wurm zegt, wordt opgenomen..!
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Dit alles gaat niet zo maar te hooi en te gras, maar er gaat een
serieuze 'werkbespreking’ ofwel een 'redactievergadering’
aan vooraf. Deze band, daar moet iedereen van doordrongen
zijn, moet iets goeds worden. En dan wordt het ook een goede
band. Op zo’n manier er met zijn allen aan werken, geeft
bijzonder veel vreugde en schept een gezellige familieband.
Deze uren zijn werkelijke feesturen, die de kinderen, maar ook
de ouders, nog lang in de herinnering zullen blijven, terwijl de
band als tastbaar resultaat bewaard blijft !

Kinderverjaardag
Op een kinderverjaardag kan de bandrecorder een ware redder
in de nood betekenen. Stel dat we er nog nooit aan hebben
gedacht de bandrecorder op de kinderwereld te enten, te veel
als we doorlopend door de dagelijkse beslommeringen worden
opgeëist. Zo is de situatie wanneer een van onze kinderen op
een goede dag jarig is. Als gevolg van tijdig verstuurde
uitnodigingen naar buur- en schoolkinderen stroomt ons huis
op deze feestelijke dag na schooltijd vol met veel drukke en
enkele minder drukke kinderen, die met verwachtingsvolle
blik de feestelijk versierde kamer en vooral de eetbare spullen
op tafel aanschouwen. Denken wij aan de bandrecorder ?
Welnee, dat ding staat doods in zijn hoekje. Zelf zitten we met
het organisatorische probleem de kinderen iets ’ludieks’ te
bieden. Het snoepje, waarop ze nu nog vrij rustig sabbelen,
wordt door de goegemeente slechts als een inleiding op
grootse gebeurtenissen gevoeld. Maar gelukkig wordt het
ludieke probleem plotseling wat minder groot, want daar komt
tante Yvonne, oud kleuterleidster, zomaar binnenwandelen.
Een vragend knikje in haar richting is voldoende. 'Lieverds !’
zegt ze met gezagvolle stem, ’hebben jullie allemaal je snoepje
op ? Dan gaan we nu, nou raad eens... ? We gaan zakdoekje
leggen !’ Minachtend gesnuif rondom. Maar dan blijkt de
aankondiging van tante Yvonne toch iets losgeslagen te
hebben. Als die oude tante een spelletje wil doen, goed, maar
dan een spelletje dat meer bij het huidige tijdsbeeld past. ’De
Zwarte Panter ! Ik ben de hoofdman !’ brult een watervlug
kereltje en springt op zijn stoel. ’Hoei-oei!’ loeit het hele koor
ogenblikkelijk mee, ’de Zwarte Panter! Beng-boing!’
Vuistjes gaan de lucht in, schiet- en dekhoudingen worden
aangenomen, het snoepgoed is vergeten, de strijd roept.
Met schichtige blik zien we de plotselinge metamorfose aan.
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Hier dreigt iets uit de hand te gaan lopen, hier krijgen de
opgezamelde TV-indrukken de overhand. Wat moeten we
daartegenover stellen ? Vinger in de hoed ? Twee emmertje
water halen ? Haha, lachwekkende gedachte. Nee, techniek
dient hier te worden aangewend, moderne techniek. Creatieve
techniek tevens. Op dat moment van vertwijfeling valt ons oog
op de bandrecorder. Ah, de bandrecorder, dat is het ! Als geen
ander instrument paart dit apparaat moderne techniek aan
creativiteit.
'Jongens !’ roepen we boven het tumult uit, 'wie kan het
hardste hoei ! roepen ?’ Jazeker, een zeer domme vraag, want
er is er niet een die in gillen voor de ander onderdoet. Maar het
geeft ons enige seconden extra ingrijptijd. Laten wij ons
gelukkig prijzen dat er een gebruiksklare band op de recorder
klaar ligt ! Nu hoeven we slechts de knop in te drukken en de
microfoon te omvatten om de situatie weer helemaal in de
hand te krijgen. Maar wat is dat ? Op het moment dat we de
microfoon naar het loeiende gebrul richten, verstomt dit als bij
toverslag. Het is of we een dodende straal hanteren. Monden
klappen dicht, andere blijven geluidloos openstaan, alle stem
banden vallen stil. Grandioos succes, dat wel, maar een succes
tevens van slechts zeer tijdelijke aard, want weldra begint er
een te roepen : 'Worden we opgenomen ? Jongens, we worden
opgenomen ! ’ Dit is het moment ! Nu falen, betekent definitief
capituleren. En dan komt de even eenvoudige als geniale
ingeving. 'Jongens, luister,’ zeggen we met samenzweerdersstem, 'de Zwarte Panters zitten in grote moeilijkheden, hun
geld is op. Wat nu? 'Op rooftocht !’ roept de hoofdman.
‘Juist!’ beamen we, ‘de hoofdman heeft het begrepen. Hij
gaat nu zijn trouwe strijders om zich heen verzamelen en gaat
met hen overleggen hoe de overval het beste kan worden
uitgevoerd. We zetten dat allemaal op de band, dan krijgen we
meteen een echt hoorspel.’ We wijzen in overleg een stuk of
wat strijders aan, pikken er enkele flinke schreeuwerdsuit, die
allerlei geluiden voor de microfoon moeten maken en stellen
tenslotte nog een klein groepje slachtoffers samen, die over
vallen gaan worden. Deels uit pure onmacht, deels omdat het
geen zin heeft de kinderen in ingewikkelde verwikkelingen te
betrekken, houden we het te spelen verhaal eenvoudig. Al
spelend fantaseren de kinderen er als vanzelf een massa bij.
Welnu dan, de hoofdman spreekt met zijn trawanten af de
overval in het bos te laten plaatsvinden. Ze zullen zich met hun
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brommers en auto’s (werk aan de winkel voor handige
geluidsimitators !) er naar toe reppen en zich verdekt in de
bosjes opstellen, jij links, Pietje, en jij, Jan, rechts. Het
gezamenlijk overleg, de race naar het bos, schril vogelgefluit,
het ritselen van de bladeren, al deze geluiden worden a la
minute met mond- en keelgeluiden geïmproviseerd en op de
band vastgelegd. Dan : voetstappen ! Het argeloze groepje,
druk pratend, nadert de verborgen Panters. Dan: sta-of-ikschiet-kreten, geworstel, au-geroep, een schot, nog een
schot... het groepje geeft zich over.
En dan, als het verhaal ten einde is, komt het feest der
herkenning : de band wordt onder grote hilariteit, terwijl de
bendeleden vreedzaam aan limonaderietjes lurken, af geluis
terd. Rommelige geluiden, te hard geschreeuwde kreten,
onverstaanbaar gemompel, al dergelijke onvolmaaktheden
staan het grote plezier geen moment in de weg. En als dan tot
slot de stem van tante Yvonne hoorbaar wordt, een stem die
duidelijk zegt : 'Hemel, wat een toestand ! Ik houd het toch
liever bij zakdoekje leggen,’ is het plezier volkomen !
Voorbereid programma
In dit geval was de bandrecorder een redder in de nood, het is
voor menigeen ongetwijfeld geruststellender het verjaardags
feestje tijdig voor te bereiden. Niet alleen is dit in het algemeen
handiger, het geldt zeker voor het geval we de bandrecorder op
het feestje willen inschakelen. We hoeven dan (niet direct) op
het feest zelf een klankbeeld je, waarvoor we op dat moment
misschien niet voldoende fantasie kunnen opbrengen, te gaan
improviseren. Er zijn gelukkig ook mogelijkheden die wat
rustiger zijn, zoals we nu zullen zien.
Bijvoorbeeld het laten raden van geluiden die van tevoren
(door onze eigen kinderen) op de band zijn gezet. Wanneer dit
programmadeel is afgewerkt, verdelen we de aanwezige
kinderen in twee groepjes en gaan dan per groepje wat nieuwe
geluiden opnemen, terwijl het andere groepje even afwezig is.
Zo wordt dan om en om per groepje een geluid gemaakt om
door het andere groepje te worden geraden. Zo is de hoofdlijn,
nu de details.
Met onze kinderen nemen we van tevoren ongeveer tien
geluiden op, elk van enkele seconden lang. Let wel : geluiden,
geen geluidseffecten, want dan maken we het ons en degenen
die moeten raden moei lijker dan nodig is. Enkele zeer succes
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volle geluiden : het snijden van een beschuit plus het eten
ervan (knaag-knaag !), het schuiven van een stoel op een
stenen of houten vloer, het aanstrijken van een lucifer en het
(langs de microfoon) uitblazen ervan, het doorzagen van een
plank, het opwinden van een wekker en deze af en toe laten
rinkelen en het sissen van een fietspomp (vinger op de
slangopening). Tussen deze geluiden moeten op de band
natuurlijk niet te krappe pauzen worden ingelast.
Zijn deze geluiden niet wat al te gemakkelijk te raden ? Ja,
maar dat is ook de bedoeling. Deze geluiden zijn nog slechts
als inleiding bedoeld. De kinderen vinden het geweldig de
geluiden meteen te kunnen herkennen en hebben dan meteen
de juiste actieve instelling om er mee door te gaan. Trouwens,
het is nog niet eens gezegd dat de ogenschijnlijk gemakkelijke
geluiden alle even vlot worden geraden. Ze zitten er heus nog
wel eens naast ! De schuivende stoel bijvoorbeeld en het
doorsnijden van beschuit worden niet zo maar herkend. In dat
geval is het een leuk idee, terwijl het geluid nog eens en nog
eens wordt herhaald, datzelfde geluid tegelijkertijd in natura te
produceren. Neem het schuiven van de stoel. Men luistert en
luistert, met een vragende blik in de ogen, en ondertussen
schuiven wij wat met de stoel heen en weer. Niemand heeft
daar zo gauw erg in, te zeer als men geconcentreerd is op het
luisteren naar de band, maar dan ineens is daar, klik, de
verbinding : ’hé, de schuivende stoel !’
Maar zover is het nog niet. Als onze kinderen de geluiden een
of enkele dagen van tevoren hebben opgenomen, spoelen we
de band niet terug naar het eerste geluid, maar we laten hem na
het laatste geluid staan. Wanneer de kinderen op de feestdag
pas binnen zijn en wat zitten te eten, zetten we de bandrecorder
ongemerkt op opname en dan hebben we misschien het geluk
enkele leuke, spontane gesprekjes of uitroepen op de band te
krijgen. Van tevoren hebben we namelijk de microfoon op een
strategisch en verdekt plaatsje opgesteld. Deze opname maken
we niet te lang, hoogstens enkele minuten. En dan : weergave.
Succes verzekerd ! De juiste sfeer is geschapen om nu met het
geluidenspelletje te beginnen. Na de weergave van de sponta
ne opname kondigen we dan ook het raadspelletje aan en
spoelen de band terug naar het eerste geluid. Of beter gezegd :
een van onze kinderen verzorgt dit. Wij blijven zo veel
mogelijk van de apparatuur af.
We maken er nu nog geen wedstrijdelement van. Een bemoe150
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digende opmerking is al meer dan voldoende, het is immers
nog maar een inleiding. Om er een wat officieel wedstrijdtintje
aan te geven, kunnen we eventueel twee van onze kinderen als
'timer’ en ’scorer’ aanstellen. De een houdt de secondewijzer
in de gaten (er moet binnen 15 seconden geraden worden) en
de ander schrijft op wie het geluid het eerste thuis weet te
brengen. Na afloop krijgt iedereen een snoepje, een stuk
worst of een rauwe wortel en de onbetwistbare winnaar
krijgt er twee.
Levendige zelfwerkzaamheid
En nu : het volgende programma-onderdeel. De kinderen
worden in twee groepjes verdeeld. Groep 1 gaat zich even in
de tuin uitleven, terwijl groepje 2 een geluid gaat bedenken en
op de band zetten. Of juister : het op de band zetten gaat wel in
hechte samenwerking, maar het bedenken gebeurt door een
van de kinderen, telkens een ander. Waar nodig stimuleren
wij, terwijl een van onze kinderen achter de knoppen zit.
Tevens letten wij met extra aandacht op de microfoon, want
die wordt na elke opname steevast vergeten en prompt
omvergelopen. Geen kind dat daar op let.
Wat voor geluiden kunnen er op simpele wijze in de huiskamer
worden geproduceerd ? Bijvoorbeeld het knippen in een krant,
het open- en dichtschuiven van een la, het tikken van een
theelepeltje tegen een kopje of glas, en prachtidee, het stuk
laten vallen van een oud schoteltje of kopje. De volgende
groep kan dan het geluid opnemen van het met een stoffer en
blik opvegen van de scherven. Vervolgens : met z’n allen
chips knabbelen rondom de microfoon. Ook is het mogelijk
een glas te vullen met water uit een kannetje, met een groepje
ritmisch in de handen te klappen en de kiesschijf van de
:elefoon te draaien. En dan tussendoor, als een groepje een
Depaald geluid heeft geraden, zetten we plots een ’lang zal-ie
leven !’ in, eventueel begeleid op een of ander muziekinstrunent, en met een luid ’Hiep, hiep, hiep hoera !’ er achteraan.
Mies brult natuurlijk mee en vanzelfsprekend wordt dit snel
;ven opgenomen. Even afdraaien, en een groepje gaat weer
laar buiten.
Zo gaat dit door, totdat ieder kind een eigen geluid heeft
>edacht, dat vervolgens op de band is gezet. Zo eenvoudig als
lit idee in wezen is, zo beweeglijk en actief wordt het
litgevoerd. Het wisselen van de groepjes, het bedenken en
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uitvoeren van de geluiden, dit alles brengt een grote levendig
heid met zich mee dat de feestvreugde ten zeerste ten goede
komt. Maar van belang hierbij is wel dat het een en ander met
een zeker tempo geschiedt. Proefopnamen worden niet ge
maakt. De technicus aan de knoppen moet maar door zijn
hoofdtelefoon horen of de opname kans van slagen heeft. De
modulatie-indicator hoeft bij de meeste geluiden niet tot het
rode streepje aan te wijzen.
Na afloop van de geluidenraderij volgt de puntentelling. Het
groepje dat gewonnen heeft, krijgt een extra tractatie.

Nog enkele raadspelletjes
In plaats van geluiden kunnen ook andere zaken worden
geraden. Bijvoorbeeld het raden van spreekwoorden, die van
tevoren als korte klankimpressies op de band zijn gezet, of,
wat ook mogelijk is, die tijdens het feest om en om door de
twee groepjes voor de microfoon worden uitgebeeld. 'Mi
auw,’ zegt een poes, ’nou, dan ga ik maar, miauw,' (dieren en
voorwerpen kunnen natuurlijk, met een aangepaste, verdraai
de stem praten). Een deur slaat dicht. Dan volgt muizengepiep, een aantal muizen geeft elkaar de voorpoot en gaat lustig
dansen. Als de kat van huis is...!
Een rustig tikkende klok : zoals het klokje thuis tikt...
Havengeluiden (eventueel door de kinderen met de mond te
improviseren), dan een stem van een van de kinderen, een
jongen : 'Fijn is het hier aan de wallekant. Hé, wat doet dat
schip daar vreemd. Het vaart helemaal aan de verkeerde kant!
Zo te zien staat daar een grote prutser aan het roer...’ Juist : de
beste stuurlui staan aan wal.
Geluid van een in de gootsteen leeggestorte emmer, vergezeld
van klaaglijk kindergejammer. Ja, het is droevig, hier wordt
het kind met het badwater weggegooid...
Een andere mogelijkheid, die wat meer voorbereiding vergt, is
het opnemen van nieuwsberichten en door montage daar een
aantal nogal opvallende fouten in aanbrengen. Uit een zin als
'Met de aanleg van de nieuwe weg is een bedrag van tien
miljoen gulden gemoeid’ knippen we bijvoorbeeld het woord
je 'miljoen' weg. Of we vervangen een bepaalde bijzin door
een andere, zodat een volkomen onlogische situatie ontstaat:
'De prins onderneemt juist nu zijn reis, omdat — de mist zeer
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dicht is. Bij mist groot licht !’ Op deze wijze zijn zeer grappige
zinscombinaties samen te stellen.

Op vakantie
Tijdens lange vakantie-autotochten willen de kinderen zich
nog wel eens vervelen. Indien we in het gelukkige bezit zijn
van een draagbare recorder, een cassetterecorder bijvoor
beeld, dan is aan die verveling wel iets te doen : we laten de
kinderen een gesproken reisverslag maken. Telkens wanneer
er wat bijzonders is te zien vertellen de kinderen om de beurt,
of elkaar aanvullend, daarvan in de microfoon. Liefst, kort en
krachtig anders kost het te veel band. Ook al wordt er een hele
tijd niets opgenomen, dan nog zijn ze actief bezig, want het
koor let intensief op of er wat te zien is wat op de band kan
worden vastgelegd. En zo is er van verveling geen sprake.
Telkens wanneer er gestopt en uitgestapt wordt, worden wat
buitengeluiden opgenomen : geluiden aan de grens, natuurge
luiden, campinggeluiden, rustieke geluiden van kleine dorp
jes, markpleintjes, kerkklokken en noem maar op. En steeds
wordt er bij verteld wat en waar het is.
Let op : binnen de kortste keren ontpopt ons kroost zich als
volwaardige reporters, die met vaart en verve en zonder enige
schroom de microfoon weten te hanteren. En, eenmaal thuis
gekomen, hebben we een vakantieband van grote waarde !

Kinderhoorspelletje
Met kinderen is het zeer goed mogelijk een echt hoorspelletje
te maken, een hoorspel dus compleet met draaiboek. Alleen,
kinderen zijn geen volwassenen en daarom is het in veel
gevallen niet nodig alle teksten tot in detail op te schrijven.
Sterker, het is veelal juist ongewenst, want als kinderen een
tekst letterlijk gaan oplezen, ontstaat maar al te gemakkelijk
toneelmatig gedoe waardoor het hoorspel onecht wordt. Een
zekere improvisatie is dan ook geboden. Let wel: een zeker
improvisatie ! Wanneer de kinderen te veel hun gang kunnen
gaan, wordt het geheel maar al te gemakkelijk wijdlopig,
rommelig en onduidelijk. Een strakke leiding is dan ook
noodzakelijk en, nogmaals, een draaiboek dat de hoofdlijnen
en de belangrijkste details aangeeft. Het op de juiste wijze
leiden van het kindergroepje vergt van de leider, de regisseur
dus, wel het nodige inzicht, maar heeft hij dit, dan zijn met de
kinderen zeer levendige, natuurlijke en daardoor uiterst ple153

zierige hoorspelletjes te maken !
Een probleem vormt hier de microfoonbediening. De gulden
30 cm-afstand is natuurlijk niet consequent te handhaven,
zodat het in het vuur van het spel gemakkelijk kan gebeuren
dat een stem wat onduidelijk doorkomt of dat er, zeker bij flink
geschreeuw, overmodulatie ontstaat. In veel gevallen is het
beter dergelijke onvolkomenheden te accepteren dan snel (en
vrijwel altijd te laat) naar de niveauregelaar te grijpen. De
onvolkomenheden, mits niet te erg, geven vaak juist een zeer
natuurlijk effect.
Eventuele schroom voor de microfoon, waarvan de meeste
kinderen in het begin last hebben, verdwijnt het snelst door
simpelweg aan de gang te gaan. In het vuur van het spel zijn de
kinderen de microfoon zo vergéten !
En wat voor hoorspelletje zouden we nu kunnen maken ? Een
sprookje bijvoorbeeld, maar we kunnen ook proberen zelf iets
te bedenken. Als stimulans moge het begin van de volgende
eenvoudige sketch dienen. Wie weet maakt u hem zelf wel af !

De eindeloze maanreis van de drie geleerden
Infaden : geluid van raket (stofzuiger), dan : zakje en aankon
diging. Daarna raketgeluid uitfaden.
Ie stem (ingenieur I): ’Hallo, professor, heb je de laatste tijd
nog wat uitgevonden ?’
2e stem (professor P): ’Nee, het wil jammer genoeg niet
meer lukken. Ik heb alles al uitgevonden: het wiel, de
koffiemolen, het water heb ik onderzocht, en noem maar op.
Ik weet niets meer, alles is er al. Ik verveel me de laatste tijd
dood... (deur gaat open en dicht), maar kijk, wie hebben we
daar ! Professor ! ’
3e stem (professor D): ’Hallo, wetenschapsbroeders, wat
hoor ik, zijn hier problemen ?’
I en P : ’Ja, nou en of !’ P : ’We weten niet meer wat we
moeten uitvinden !’
D : ’Nou, nou, dat lijkt me sterk, er is toch nog wel genoeg uit
te vinden ? Het wiel bijvoorbeeld, of eh, nou, een koffiemolen
bijvoorbeeld, en dan is het water ook nog te onderzoe..
P: ’Hoho, dat heb ik allemaal al uitgevonden !’
D : ’O, is dat allemaal al uitgevonden. Nou, dan moeten we
wat anders bedenken, nietwaar.’
P : ’Kunnen we maar niet beter naar de maan gaan ? Daar moet
alles nog uitgevonden worden, daar is nog niets.’
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D : ’Een maanreis ? Ah, een maanreis ! Ja dat is een idee.
Maar dan moeten we een raket hebben !*
I: ’Nou, die kunnen we toch maken ? In mijn schuurtje heb ik
nog wel een hamer en een boor.’
P : ’Ja, en ik heb nog wel een zaag en hout en wat ijzer !’
D : 'Prachtig ! Nou, ik heb nog wel wat spijkertjes, een stevig
mokertje en een plankje triplex, dus ik zou zeggen : laten we
meteen maar aan de slag gaan ! Als we nu beginnen... ’
(uitfaden).
Infaden : daverende geluiden van timmeren en zagen.
D : (boven lawaai uitroepend) ’Het schiet al lekker op, hè !'
P en I : ’Ja, Nou en of !’
D : ’Zo, hier nog even een spijkertje (bom bom), daar nog
even een rammeltje (klap bong), zo, ik zou zeggen, nou, nou,
dat wordt...’ (uitfaden).
Infaden : timmer- en zaaggeluiden. Daardoorheen :
I: ’lk geloof, dat we klaar zijn.’
D : ’Ja, het ziet er naar uit dat het zover is. De raket is klaar.
Maar wacht, ik zou dat hoekje daar nog even wat bij vijlen
(heftige raspende geluiden) Zo is het wel genoeg, professor !’
(De werkgeluiden houden op).
D, P en I : ’O, wat is die raket mooi geworden ’. Wat glimt hij
mooi ! Wat ’n lijn, wat ’n vorm !’
D : ’En, ingenieur, heeft u de motor niet vergeten ?’
I : ’Waarachtig niet ! Kijk maar, daar achter het luik. Het
koffiepotje staat er naast.’
D : ’Ah, dat is belangrijk ja, Nou, waar wachten we dan nog
op ? Laten we vertrekken ! ’
P : ’Dat is niet verstandig, professor. We moeten eerst even
proefstarten. Ingenieur I, start u de motor maar, wilt u ?’
I : ’Een, twee... drie !’
Daverend geweld van vertrekkende stoomtrein. Daar door
heen geroep: ’Ho, ho! Ho ! ! Stop ! Er zit een verkeerde
motor in. Ho dan toch!’ Het geluid houdt op. De drie
geleerden krijgen ruzie : ’Wie heeft de verkeerde motor erin
gezet ? Jij! Nee, jij!’ Klats, er vallen harde klappen. En zo
daat dat door. Men gaat op reis, maakt van alles mee, en het
happy end is een geslaagde landing op een vreemde planeet.
Men heeft een verkeerde koers genomen !
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14. Soniek,
spelen
met klank en
ritme
Er is nauwelijks een instrument te bedenken waarmee op zo
uiteenlopende wijzen geëxperimenteerd kan worden als de
bandrecorder. In de voorafgaande hoofdstukken hebben we
daarvan het een en ander kunnen zien, maar er is nog een
bijzondere mogelijkheid waarover we het nog slechts een
enkele maal terloops hebben gehad, de mogelijkheid tot het
creëren van geheel nieuwe, nooit eerder gehoorde klanken en
klankcomposities. Dit speciale gebied wordt ’soniek’ ge
noemd, afgeleid van ’musique sonique’. Vaak ook spreekt
men eenvoudigweg van elektronische muziek.
Soniekcomposities kunnen worden opgebouwd uit bestaande
muzikale klanken, maar ook uit min of meer abstracte gelui
den van bijvoorbeeld elektronische toongeneratoren of door
bepaalde klanken op een of andere manier te vervormen. Deze
composities kunnen worden bedoeld als losstaande kunst
werken, maar ook als geluidsdecor, bijvoorbeeld bij een
bewegingsspel. Ze kunnen ook een zeer wezenlijke functie
hebben in een toneelstuk of bij een poppenspel.
Soniek is het spelen met klank en ritme, met toonhoogte en
toonsterkte, kortom, het is het schilderen met klankkleuren,
waarbij de bandrecorder in het middelpunt staat. Want dankzij
dit instrument kunnen de klanken niet alleen voorgoed worden
vastgelegd, ze kunnen ook op alle mogelijke manieren worden
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beïnvloed, zoals we dadelijk zullen zien. Soniek is dan ook
een zeer eigentijdse, letterlijk onbegrensde creatieve uitings
vorm, die juist voor de moderne, zoekende mens weidse
perspectieven opent.
Directe wijze van componeren
Spelen met soniek is in feite componeren, en dan veelal nog
componeren zonder gebruik te maken van potlood en papier :
de creaties worden meteen op de band gezet. Een gedicht,
strak van vorm en krachtig van inhoud kan, terwijl het met de
juiste intonatie voor de microfoon wordt voorgelezen, onder
steund worden door toepasselijke ritmische sfeergeluiden, die
op het juiste moment worden ingevoegd of, met wisselende
sterkte, als achtergrondgeluid worden toegevoegd. De klank
kleuren van deze sfeergeluiden worden vooraf met de grootste
zorg uitgezocht, zodat ze in volstrekte harmonie bij het gedicht
passen of, wat natuurlijk ook kan, er juist mee contrasteren.
Bij dit zoeken naar de juiste klanken en de juiste ritmen moeten
we allerlei vernuftige technische kunstgrepen toepassen !
Welke kunstgrepen ? We zullen er enkele de revue laten
passeren, maar in feite is alles mogelijk : van het toepassen
van versneld klokgetik of watergedruppel tot overgemoduleer
de piano-akkoorden toe. Wie door deze materie wordt gegre
pen, zal op een zeker moment een simpel toongeneratortje
(tegenwoordig in bouwdoos vorm verkrijgbaar) gaan maken,
waardoor hij alle tonen van het geluidsspectrum in grondvorm
tot zijn beschikking heeft. Hij zal gaan experimenteren met het
bewust vervormen van muzikale klanken door ze sterk over te
moduleren of door de aanzet- of uitsterfperiode van elke klank
weg te snijden. Hij zal met uiterste precisie klankfragmenten
op bepaalde afstand achter elkaar gaan monteren, waardoor
ritmische patronen ontstaan van elke willekeurige samenstel
ling, een samenstelling die met normale muzikale middelen
niet of nauwelijks te realiseren zouden zijn. En steeds zal hij
weer nieuwe mogelijkheden op het spoor komen en ook steeds
weer ervaren dat soniek grenzeloze perspectieven biedt.
Grandioze resultaten zullen in het begin zeker niet worden
geboekt, daarvoor is het aantal mogelijkheden te groot en is
het te moeilijk om al meteen de juiste weg ter realisering van
bepaalde, voor de geest zwevende klanken te zien. Maar dat is
het belangrijkste niet. Het is ongelooflijk boeiend werk, niet in
het minst omdat men aan geen wetten gebonden is en waarbij
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men zich dan ook volledig vrij kan voelen. En als dan deze
kunst, want dat is soniek, gaandeweg beter wordt beheerst, als
men gaat ervaren dat bepaalde gevoelswaarden op indringende
wijze zijn te verklanken en ook op anderen kunnen worden
overgebracht, is de voldoening volkomen ’.
Technische mogelijkheden
De klanken, of die nu van een muziekinstrument of een
snabbelende eend afkomstig zijn, kunnen op vele manieren
worden beïnvloed. Al heel gemakkelijk is het wijzigen van de
onderlinge sterkteverhoudingen, waarbij deze desgewenst
volledig uit hun oorspronkelijke verband kunnen worden
gehaald. Dit kan onder meer geschieden door een zeer korte
microfoonafstand, maar vooral ook door het zeer doordacht
bedienen van de opnamesterkteregelaar. Ook kan het bewust
toepassen van vervorming door overmodulatie in een bepaalde
situatie zinvol zijn.
Met de sterkteregelaarkan nog meer worden gedaan. De op te
nemen klanken kunnen bijvoorbeeld dynamisch worden ge
modelleerd door de opnamesterkte in een vlugger of langza
mer ritme te variëren. Het karakter van een muzikale klank kan
volledig en onherkenbaar worden gewijzigd door tijdens de
aanzet- of uitsterfperiode de regelaar op nul te houden. Ook is
het mogelijk de sterkteregelaar juist open te draaien terwijl de
klank uitsterft. Op dezelfde wijze is een aanzwellende echo te
krijgen. Klank voor klank kan op deze wijze worden gescha
pen en voorgoed op de band worden vastgelegd.
Een andere mogelijkheid : de luidsprekeruitgang van de radio
of van een versterker wordt verbonden met de grammofooningang van de bandrecoder. Voor normale opnamen is dit geen
aanbevelenswaardige wijze van aansluiting, daar de geluids
kwaliteit te veel wordt aangetast. Vandaar de gebruikelijke
aansluiting via de diode-uitgang. Maar nu wordt daar dus
bewust van afgeweken met als resultaat dat we de beschikking
krijgen over een extra tussengeschakelde toonregeling, die
van de radio namelijk. En nu is het natuurlijk mogelijk tijdens
de opname alle hoge of lage tonen weg te filteren, hetgeen ook
al weer met allerlei andere effecten te combineren is. Wie
daarover kan beschikken, kan natuurlijk ook een aparte
voorversterker met toonregelmogelijkheid toepassen. Er wor
den dan kwalitatief betere resultaten bereikt.
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Fig. 43. Speciale effecten kunnen worden verkregen door de hand
loop om te keren. A. normale situatie, B. de handloop omgekeerd.

Zeer ingrijpende beïnvloeding ontstaat door het variëren van
de bandsnelheid. Verdubbeling van de snelheid (bij weergave)
heeft niet alleen tot gevolg dat het opgenomene precies een
octaaf hoger klinkt, maar ook duidelijk van timbre verandert.
Ditzelfde geld voor halvering van de snelheid, waarbij het
weergegevene uiteraard een octaaf lager klinkt. Door hier
tijdens de opname bewust rekening mee te houden, onder
andere door een aangepast ritme, kunnen zeer bijzondere
effecten worden verkregen. Met een recorder die meer dan
twee snelheden heeft, zijn sprongen van 3 of 4 octaven te
maken. Bij toepassing van twee recorders met verschillende
snelheden zijn door overspelen nog grotere sprongen moge
lijk.
Wie eenmaal op dit gebied bezig gaat, ontdekt steeds weer
nieuwe mogelijkheden. Heeft hij een vibrerend geluid nodig,
dan plakt hij een smal strookje plakband tegen de zijkant van
de bandtransportas, waardoor aan een kant een verdikking
ontstaat. Bij elke omwenteling krijgt de band een kleine extra
versnelling, waardoor het gewenste vibrato-effect ontstaat. En
wenst hij zeer onwezenlijke, enerverende geluiden (hetzij als
soniekonderdeel, hetzij als wezenlijk bestanddeel van bijv,
een griezelhoorspelletje), dan keert hij de bandrichting om .
door de band om de bandaandrukrol te leiden, zoals fig. 43
toont. De afspoelhaspel, die nu opspoelhaspel is geworden,
moet daarbij met de hand wat worden meegeholpen, daar hij
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de band anders te veel zal afremmen. Tevens moet de wiskop
buiten werking worden gesteld door een dun stukje glad karton
tussen deze kop en de band te steken.
Met behulp van een galmende ruimte, waarin de microfoon
wordt opgesteld, kunnen ruimtelijke effecten worden verwe
zenlijkt. Dankbaar ook is het werken met een tweede recorder,
die, zoals we al eerder hebben gezien, herinneringsbeelden
kan verzorgen of waarop een rondlopende band een suggestief
leitmotiv kan vormen. Er kan worden gekopieerd, er kunnen
nieuwe geluiden worden ingevoegd, er kan een geheel andere
klankenvolgorde worden opgebouwd. Dit is zoals we weten,
ook mogelijk met éen recorder door middel van bandmontage.
De bezitter van een viersporenrecorder heeft weer andere
mogelijkheden. Onafhankelijk van elkaar kan hij twee parallelsporen optekenen die, via nauwkeurige timing, toch in een
bepaald verband tot elkaar staan. Beide sporen kunnen bij
voorbeeld een verschillen ritme als basis hebben. Bij weerga
ve, met de spoorkeuzeschakelaar op ’parallel’, komt dan een
geheel nieuw, wellicht zeer indringend ritme te voorschijn.
Tot slot nog een tip. Wanneer wij eens een zuivere toon, zoals
die door een toongenerator wordt geleverd, willen hebben
zonder dat wij in het bezit zijn van zo’n instrument, dan
kunnen wij die toon zonder veel moeite door de bandrecorder
zelf laten leveren. We hoeven dan niets anders te doen dan de
bandrecorder, zonder dat er iets op is aangesloten, op opname
te schakelen en de band, met de pauzetoets ingedrukt, extra
snel langs de koppen te trekken. Dit kan gebeuren door
rechtstreeks aan de band te trekken of door de opspoelhaspel
snel met de hand rond te draaien. Na terugspoelen zal bij
weergave een mooie volle toon hoorbaar worden, waarvan de
toonhoogte afhankelijk is van de snelheid waarmee de band
langs de koppen is getrokken. Wat is er gebeurd ? We hebben
simpelweg de onder normale omstandigheden onhoorbaar
hoge toon van de wiskop, de wisfrequentie dus, hoorbaar
gemaakt. Door de band namelijk zo snel voort te bewegen en
bij weergave op normale snelheid af te draaien, ontstaat een
verlaging van de opgenomen toon. En dat is de wisfrequentie
in feite : een toon, al ligt de frequentie ervan ook drie, vier of
vijf keer boven de bovenste gehoorgrens. Hoe sneller we de
band bij opname voortbewegen, hoe lager de toon wordt, tot
de frequentie 0 toe. Erg stabiel is deze toon natuurlijk niet,
daarvoor is onze doortrekbeweging te onstabiel, maar de
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gedeelten die ons bevallen, kunnen we er tussenuit knippen en
er eventueel een of meer rondlopende bandjes van maken, die
we op een tweede recorder kunnen afspelen.
En zo vormt soniek een ware uitdaging voor de inventieve
geest en opent daarbij geheel nieuwe, tot nog toe ongekende
werelden van zeer bijzondere muzikale vreugden van grote
expressiviteit.
Maar of we ons nu overgeven aan soniek, het klankbeeld, het
hoorspel of aan een ander facet van de zo fascinerende
geluidsregistratie, in alle gevallen zullen we ervaren dat het
creatief werken met de bandrecorder een bijzondere bevredi
ging schenkt. Dat de bandrecorder daarbij een veeleisend
instrument is dat zich niet gemakkelijk laat temmen, is eei
aansporing te meer!
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Aanhangsel
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Al. Geluidseffecten
I

De ten behoeve van klankbeeld of hoorspel benodigde ge
luiden kunnen, zoals we in voorgaande hoofdstukken hebben
gezien, in veel gevallen op zodanige wijze worden nagebootst,
dat ze niet van echt zijn te onderscheiden. De kwestie is
alleen : hoe moeten ze worden nagebootst. Voor een belang
rijk deel is dit een kwestie van experimenteren, van ervaring,
en vooral : van selectief en creatief luisteren. Al eerder is naar
voren gebracht dat het goede gewoonte is om, bij het aanhoren
van een bepaald geluid, de ogen te sluiten en te vergeten
waardoor dat geluid wordt opgewekt. Vervolgens moet naar
een andere geluidsbron worden gezocht, die dat bewuste
geluid eveneens zou hebben kunnen opwekken. Wanneer
bijvoorbeeld het geluid van een niet te snel draaiende handnaaimachine wordt los gekoppeld van die naaimachine, is
zonder veel moeite een stationair draaiende dieselmotor,
compleet met dieselklop, in dat geluid te herkennen. Wie zich
daarin op deze wijze traint, zal niet gauw om een bepaald
geluidseffect verlegen zitten en zal ook niet veel behoefte
hebben aan een lange lijst pasklare ’fake’-geluiden.
Aan de andere kant echter geeft zo’n lijst, die uiteraard nóóit
volledig kan zijn, toch wel zoveel steun en prikkelt de fantasie
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in zo sterke mate, dat er toch zeker wel van een zeker
bestaansrecht sprake is. We menen er dan ook goed aan te
doen in dit boek een lijst van veel voorkomende geluidseffec
ten op te nemen.

Botsing: laat een aantal kleine blikken plaatjes vallen.
Brandend huis: als knetterend houtvuur.
Brekend glas: sla een fles stuk in een zinken emmer of
vuilnisbak of laat een flink aantal blikken plaatjes in een
blikken bus vallen.
Dravend paard: klots in het juiste ritme met twee halve
kokosnootdoppen op een houten tafelblad of op een vrijliggend triplexplankje of plaatje glas.
Dravend paard op zandpad: als dravend paard, maar met
omwikkelde kokosnootdoppen.
Explosie: sla een opgeblazen papieren zak stuk en neem dit
geluid op met verhoogde bandsnelheid.
Fabriekssirene: als stoomfluit, maar met vertraagde opname snelheid.
Geluid te behoeve van soniek: laat een geldstuk op een
glasplaat tollen en neem dit op met verlaagde bandsnelheid.
Golfslag van de zee: laat een paar ons rijst in een kartonnen
doos in het juiste tempo heen en weer rollen.
Golven: laat het water in een pan zachtjes tegen de rand
klotsen.
Gongslag: sla op de bodem van een aan een oor opgehangen
pan met een omwikkelde pollepel.
Helikopter : houd een stuk karton tegen de spaken van een
sneldraaiende lege bandspoel.
Houtzagen : dit geluid kan zeer goed in werkelijkheid worden
opgenomen, maar willen we geen zaagsel in de huiskamer,
dan kunnen we een gordijnring ritmisch langs een strak
gespannen touw schuiven.
Inboorlingen : trommel met de knokkels van de hand ritmisch
op gesloten piano en stoot met aantal personen vreemde
klanken uit.
In de lucht vliegend huis : gooi een aantal kisten van de trap,
bij voorkeur in een galmende ruimte.
Inslaan van venster : zet een houten bak met glasscherven
hardhandig neer.
In water vallend lichaam: dompel een leeg jampotje in een
bijna geheel gevulde bak met water en trek het, met de bodem
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omhoog, met een ruk omhoog. Of laat een spons of stuk hout
in een bak met water vallen en neem dit geluid op met
verhoogde bandsnelheid.
Kaakslag: geef een niet te harde slag met een liniaal op de
bodem van een schoenendoos. Vermijd nagalm.
Kabbelende beek: als klaterende beek, maar houd nu een
trechter in de straal.
Klaterende beek : laat de kraan zachtjes in een volle bak water
lopen. Houd de valhoogte gering.
Klokgebeier : tik met een lepeltje tegen een wijnglas en neem
dit geluid op met verhoogde bandsnelheid. In plaats van een
wijnglas kan ook een fietsbel worden genomen. Bij eenmaal
vertraage weergave ontstaat klokjesgeklinkel en bij tweemaal
vertraagde weergave bronzen klokgebeier.
Knetterend houtvuur : frommel een stuk cellofaanpapier, een
bosje droog stro of een lucifersdoosje vlak voor de microfoon
in elkaar. Neem zo mogelijk op met verhoogde bandsnelheid.
Breek af en toe een lucifertje door: brekende takken..
Krakende deur : wrijf over een opgeblazen ballon.
Lekkend keldergewelf: laat regelmatig steentjes vallen in een
bak met water, waarvan de bodem bedekt is met een laagje
zand. Doe dit zo mogelijk in een galmende ruimte. Of laat
druppels water in een diepe, hol klinkende regenput vallen.
Lift: geluid van stofzuiger. Door de zuigmond af te dichten is
de toonhoogte enigszins te regelen.
Marcherende soldaten : trek in het juiste ritme een stuk stevig
perkamentpapier in en uit elkaar. Of roffel met een rijtje
wasknijpers aan een touwtje op een houten tafelblad.
Melken van koe: maak in twee rubberballen een klein gaatje,
vul ze met water en druk ze ritmisch leeg in een emmer.
. Motorboot: sla met de vlakke hand op het open uiteinde van
een stofzuigerslang, die met het andere einde in een pan water
hangt.
Oerwoudgeluiden: neem hondengeblaf of kattengemiauw
met verhoogde bandsnelheid op.
Onweer: sla basakkoorden op de piano aan of roffel op een
trommel. Neem zo mogelijk op met verhoogde bandsnelheid.
Of: blaas krachtig tegen de microfoon. Of : schud een grote
metalen plaat heen en weer.
Openen van grafkelder : neem het geluid van een lichte,
piepende deur op met verhoogde bandsnelheid.
Pistoolschot: geef een fikse klap met een houten liniaal op een
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vlak tafelblad of ruk aan een breed en dik stuk elastiek dat op
een plankje is gespannen, bij voorkeur in een ietwat galmende
ruimte.
Raket: neem het geluid van een stofzuiger op met verhoogde
bandsnelheid.
Regen: laat een vel schuurpapier langzaam ronddraaien,
bijvoorbeeld op een grammofoonplateau. Houd er enkel
stokjes boven, waaraan enkele garendraadjes van enkele
centimeters lengte hangen. Onder aan deze draadjes zijn
naainaalden geknoopt. Laat deze naalden over het schuurpa
pier dansen. Of : plaats een blikken of dun aluminium plaatje
schuin boven de microfoon en laat hierop een met fijn zand
gevulde papieren zak leeglopen.
Of: laat een zak rijst langzaam in een blik leeglopen.
Of: laat een emmer water langzaam door een boven de
gootsteen gehouden vergiet leeglopen, maar pas daarbij op
voor gorgelende geluiden.
Remmende auto: kras met een klein plankje waar enkele
spijkers doorheen steken, over een vrij liggend glasplaatje.
Roeiboot: sla in het juiste tempo een plankje door een flinke
bak met water en beweeg in hetzelfde ritme een kermende deur
of wrijf over een opgeblazen ballon.
Scheepsfluit: zie stoomfluit.
Stoomfluit : blaas in een gedeeltelijk met water gevulde fles.
Hoe voller de fles, hoe hoger de toon. Ook kan op een blokfluit
worden geblazen.
Stoomgesis: houd een hete strijkbout of een ander heet stuk
ijzer met een punt in water of : neem de ontsnappende stoom
op van een snelkookpan.
Stoomlocomotief: schuif twee met schuurpapier bedekte
blokjes hout ritmisch over elkaar.
Telefoongerinkel: neem het geluid van een elektrische bel.
Telefoongesprek: spreek half in een leeg bierglas. Of :
gebruik een schelp van een oude koptelefoon als microfoon.
De stem van de andere persoon moet normaal worden opge
nomen.
Tikkende klok: steek een naald dwars door de huls van een
lucifersdoosje en hang er, in het huisje, een veiligheidsspeld
aan op. Aan deze veiligheidsspeld komt een garendraadje en
daaraan weer een schaar of een ander naar verhouding zwaar
voorwerp. Zwaait de aldus ontstane slinger heen en weer, dan
tikt de veiligheidsspeld regelmatig tegen de zijkanten van het
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huisje. Hoe langer de slinger, hoe lager het tiktempo.
Voetstappen in de sneeuw: druk met ballen van beide handen
in loopritme in schaal met poedersuiker of knijp in zakje
aardappelmeel.
Voetstappen op bosgrond: druk vloeipapier of restjes ge
luidsband in loopritme in elkaar.
Voetstappen op grindpad: knijp in loopritme in zakje grind.
Vogelgefluit: blaas niet te luid op een klein fluitje.
Waterval: draai de kraan volledig open boven een halfvolle
bak of badkuip, bij voorkeur in de badcel, zodat tevens wat
nagalm ontstaat.
Wind: blaas zachtjes in de hals van een lege fles of laat een
opgeblazen ballon zachtjes leeglopen.
Veel geluiden kunnen met de mond worden gemaakt, zoals
onder meer : sirenegeloei, diverse dierengeluiden, allerlei
motorgeluiden, een vertrekkende locomotiefen het geklikklak
van paardenhoeven. Vaak brengt daarbij het gebruik van een
stofzuigerslang op verrassende wijze uitkomst !
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A2. Recordertypen en hun specifieke mogelijkheden
In de voorgaande hoofdstukken zijn waar nodig bepaalde
mogelijkheden die sommige recordertypen bezitten, aange
roerd. Niet diepgaand, want het betreft hier tenslotte geen
technisch boek. Terwille van de volledigheid willen we hier
echter een kort overzicht geven. Dit ook ten behoeve van hen,
die een doordachte keuze willen maken.
De eenvoudige, recorder
Het primaire doel van de bandrecorder is het opnemen van
geluiden en het weergeven ervan. Dit doet dan ook elke
recorder, ook de eenvoudigste. Uitgezonderd zijn alleen de
zgn. bandspelers, die slechts kunnen weergeven, maar deze
laten we hier buiten beschouwing. Het eenmaal opgenomene
kan, daar het een magnetisch registratieproces betreft, altijd
moeiteloos en zonder slijtageverschijnselen worden gewist.
Tijdens elke opname geschiedt dit automatisch. De oude
opname wordt gewist vlak voor het moment dat de nieuwe
opname op de band wordt vastgelegd.
Op elke bandrecorder treffen we in ieder geval de volgende
bedieningsorganen aan :
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— een opnametoets, die voor een opname tegelijkertijd met de
starttoets moet worden ingedrukt. Door het bedienen van deze
laatste toets komt het bandtransport in werking. Wordt alleen
de starttoets ingedrukt, dan wordt er weergegeven. Abusieve
lijk opnemen (en dus automatisch wissen van een bestaande
opname), wordt door de noodzaak van de tweeknopsbediening
bij opname voorkomen.
Verder treffen we aan :
— een toets voor versneld vooruit spoelen van de band;
— een toets voor versneld terugspoelen van de band;
— een sterkteregelaar waarmee bij opname de opnamesterkte
en bij weergave de geluidssterkte kan worden geregeld.
In plaats van druktoetsen wordt vaak gebruik gemaakt van een
combinatie van druktoetsen en draaischakelaars.
Niet altijd aanwezig, maar wel belangrijk zijn :
— een snelstop- of pauzetoets ten behoeve van korte onderbre
kingen.
— een opname-indicator (meter of ’magisch oog’, dat maakt in
principe niet veel uit), die het juiste opnameniveau aangeeft.
Er bestaan ook automatische recorders, waarbij het juiste
niveau doorlopend automatisch wordt ingesteld en hierbij is
een opname-indicator uiteraard niet van belang.
— een bandteller, die onmisbaar is bij het snel terugvinden van
bepaalde passages.
Elke bandrecorder is voorzien van een aantal aansluitbussen
voor aansluiting van microfoon en/of radio en grammofoon.
Voorts een aansluiting voor hoofdtelefoon en extra luidspre
ker. Dit zijn de in- en uitgangen. Vaak moet via een schakelaar
of keuzetoets worden gekozen uit een van de ingangen. Het
mengen van twee ingangssignalen is dan onmogelijk, maar
met een apart mengpaneel is dit tekort volledig te onder
vangen.

Uitbreidingen
Is een bandrecorder pas interessant wanneer hij is voorzien van
vele extra voorzieningen ? Geenszins ! Met het allereenvou
digste recordertype, mits van goede kwaliteit, zijn al zoveel
volwaardige geluidscreativiteiten te verwezenlijken, dat men
daar voorlopig niet op is uitgestudeerd. Daarna kan men
eventueel een mengpaneel toevoegen en een tweede recorder,
die eveneens van eenvoudige uitvoering kan zijn. Nee, die
dan juist van eenvoudige uitvoering kan zijn, want de tweede
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recorder opent, zoals in voorgaande hoofdstukken diverse
malen naar voren is gekomen, wel zoveel mogelijkheden, dat
een installatie bestaande uit twee eenvoudige recorders te
prefereren is boven éen dure recorder met veel mogelijkheden.
De twee-recorderinstallatie kan daarbij in totaal zelfs goedko
per zijn dan het enkele dure apparaat ! Bijzonder aantrekkelijk
is het indien de tweede recorder een portable is.
Dit alles wil echter niet zeggen dat de allereenvoudigste
recorder dan ook altijd maar de voorkeur moet hebben, want er
zijn zekere uitbreidingen die, hoewel niet essentieel voor de
creatieve mogelijkheden, toch wel hun grote waarde hebben.
Enkele van de belangrijkste zijn :
— Meer dan éen bandsnelheid. Hoe hogere bandsnelheid, hoe
groter aantal geluidstrillingen per tijdseenheid kan worden
geregistreerd en dus hoe groter frequentiespectrum kan wor
den opgetekend. Dit gaat echter ten koste van een groter
bandverbruik en een wat grotere kopslijtage. Zoals we al
eerder zagen, ligt een zeer gunstig compromis bij een snelheid
van 9,5 cm/sec., zodat deze snelheid ook als standaardsnel
heid wordt aangenomen. Heeft men de keuze uit meerdere
snelheden, dan heeft men de mogelijkheid tot een te allen tijde
zo efficiënt mogelijk bandverbruik. Bovendien zijn er, door de
weergave met een andere snelheid weer te geven als de
opname, bijzondere geluidseffecten te verwezenlijken.
— Meeluisteren per luidspreker. Meeluisteren per hoofdtele
foon is bij elke bandrecorder mogelijk. Bij microfoonopnamen is de meeluistermogelijkheid per hoofdtelefoon een
absolute vereiste. In andere gevallen zal men liever per
luidspreker willen meeluisteren tijdens de opname. Dit vergt
een speciale voorziening in de recorder en maakt het apparaat
dan ook duurder. Maar, zoals we al in hoofdstuk 1 zagen, er is
altijd een mogelijkheid om via de radioluidspreker mee te
luisteren.
— Snel vooruit- en terugspoelen. Er zijn recorders, die zeer
snel (meer dan 5 m/sec.) kunnen 'snelspoelen’, maar er zijn er
ook die dit uiterst traag doen (minder dan 1 m/sec.). De
mogelijkheid tot zeer snel opspoelen (een nogal dure voorzie
ning), heeft pas zin wanneer regelmatig met grote bandlengten
wordt gewerkt en er dikwijls bepaalde programmadelen moe
ten worden opgezocht. Bij normaal creatief werk, zoals in dit
boek, gaat het in de meeste gevallen om betrekkelijk korte
programma’s waarbij kleine spoeltjes kunnen worden ge168
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bruikt. Een opspoelsnelheid van ca. 2 m/sec. (algemeen
gebruikelijk) is in deze omstandigheden alleszins voldoende.
— Spoeldiameter. Hetzelfde geldt voor de maximaal mogelijke
spoeldiameter. Bij creatief werk zal het vrijwel altijd het
handigst blijken met kleine 8 cm-spoeltjes te werken. Voor
langere programma’s, eventueel gecombineerd met een hoge
bandsnelheid, is het natuurlijk prettig over een wat grotere
spoeldiameter te kunnen beschikken, maar meer dan 15 cm
hoeft deze in het algemeen toch zeker niet te zijn.
— Automatische niveauregeling. Zeer gemakkelijk werken is
het met de zgn. automatische recorder, die er zelf doorlopend
en volautomatisch voor zorgt dat het opnamesignaal onder alle
omstandigheden de juiste sterkte heeft. Overmodulatie kan
dan ook niet voorkomen. Een nadeel echter is een wat vlakkere
dynamiek. Om deze reden is het automatiek soms uitschakelbaar.
— Tructoets. Bij opname wordt de oude opname automatisch
gewist. De tructoets is een eenvoudige schakelaar waarmee
het wissysteem buiten werking kan worden gesteld. Er ont
staan dan twee opnamen over elkaar, maar doordat de eerste
opname nogal nadelig wordt beïnvloed door de tweede,
ontstaan vrij grote kwaliteitsverliezen van het eerste signaal.
Op viersporenrecorders (zie verderop) wordt dan ook bij
voorkeur van het zgn. duoplay gebruik gemaakt. Bij toepas
sing van twee recorders kan de tructoets eveneens achterwege
blijven. Bij toepassing van éen enkele tweespoorrecorder kan
het gebruik van de tructoets een enkele keer zijn nut hebben.
De wiskop kan desgewenst eveneens buiten werking worden
gesteld door een dun, glad kartonnetje tussen deze kop en de
band te steken.
— Echo. Sommige (vrij dure) recorders zijn uitgerust met een
aparte opname- en een aparte weergavekop. Dit in tegenstel
ling tot het gebruikelijke gecombineerde opnameweergavekopsysteem. Afgezien van bepaalde kwalitatieve
voordelen en de mogelijkheid om tijdens de opname het
zojuist opgenomene via de weergavekop direct te kunnen
beluisteren (zgn. nabandcontrole) kan het gescheiden kopsysteem een interessante echo leveren. Dit geschiedt door het
zojuist opgenomen signaal via de iets verderop geplaatste
weergavekop weer naar de opnamekop terug te voeren.
Hetzelfde signaal wordt daardoor een fractie van een seconde
later dan het oorspronkelijke signaal nogmaals opgenomen. Er
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ontstaat dan ook een echo-effect, dat langer is naarmate de
bandsnelheid lager is.
Echo-effecten kunnen echter ook met een minder dure,
normale recorder worden verwezenlijkt, onder meer door
middel van een nagalmmicrofoon of een tussengeschakelde
nagaJmunit (veerecho). Ook is het mogelijk de microfoon in
een galmende ruimte op te stellen, zoals we al zagen in
hoofdstuk 11.

Spoorindeling
Wanneer de kophoogte even groot is als de breedte van de
geluidsband (6,25 mm) wordt, dat is duidelijk, de gehele
bandbreedte voor de geluidsregistratie gebruikt. De band
bevat dan éen spoor. Deze voor de hand liggende methode
wordt echter nog slechts voor studiodoeleinden gebruikt. De
normale huiskamerrecorder heeft koppen die slechts de helft
of een kwart van de bandbreedte bestrijken. Er is dan sprake
van een twee- resp. viersporenrecorder.
Hoe groter de bandbreedte, hoe krachtiger het weergavesignaal zal zijn. Hoe krachtiger dit signaal, hoe gunstiger het
afsteekt bij de altijd wel aanwezige band- en versterkerruis en
hoe groter de dynamiekomvang zal zijn.

Tweespoor
Een tweesporenrecorder is voor kwaliteitsweergave dan ook te
prefereren boven een viersporenapparaat. Hij is daarbij me
chanisch ook iets minder kwetsbaar en verdraagt stof en
bandkreukeltjes wat gemakkelijker. Het kiezen van het ge
wenste spoor is eenvoudig. Daar de wis- en opnameweergavekop vast zijn ingesteld (bovenste bandhelft), hoeven
de beide bandspoelen slechts van plaats te worden verwisseld
en tegelijkertijd te worden omgedraaid om het andere spoor
voor de koppen te krijgen.
Bandmontage, een bijzonder creatief aspect zoals uit voor
gaande hoofdstukken wel is gebleken, is met een van twee
sporen voorziene band gemakkelijker te verwezenlijken dan
met een van vier sporen voorziene band. Ten eerste is het
spoor breder en, wat wel zo belangrijk is, bij montage wordt
bij tweespoor éen naastliggend spoor verknipt tegen bij
vierspoor drie. Hier staat tegenover dat de viersporenrecorder,
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nog afgezien van de band winst (een tweemaal zo lange
speelduur) bijzondere mogelijkheden heeft, die de tweesporenrecorder mist
Vierspoor
De opbouw van het vierspoor-kopsysteem is in hoofdstuk 7 al
beschreven, zie fig. 29. Het is dit systeem van dubbele koppen
dat de viersporenrecorder extra mogelijkheden geeft. Zo
kunnen bij weergave twee parallelsporen tegelijkertijd worden
weergegeven : duoplay of parallel weergave. De term duoplay
is alleen dan op zijn plaats indien het een synchroon samen
gaan van beide sporen betreft.
Is de viersporenrecorder er voor ingericht, dan is er de
mogelijkheid tot multiplay ofwel multiplayback. Hierbij
wordt het reeds opgenomen signaal naar het parallelspoor
overgebracht onder gelijktijdige toevoeging van een nieuw
signaal. Beide signalen worden dus op éen spoor gemengd.
Blijft het hierbij, dan is er sprake van playback. Dit gemengde
signaal kan vervolgens (na het terugspoelen van de band
uiteraard) weer naar het eerste spoor worden teruggebracht,
weer onder toevoeging van een nieuw signaal. Deze procedure
kan wel vijf maal worden herhaald en er is dan bijvoorbeeld
een compleet zangkoor met slechts éen of enkele personen
gecreëerd. Met twee tweesporenrecorders plus een mengpa
neel is dit natuurlijk eveneens te verwezenlijken.
De viersporenrecorder met zijn dubbele koppenstel maakt
stereobedrijf al heel gemakkelijk mogelijk. Er bestaan ook
tweesporige stereorecorders, maar die zijn vanwege het daarin
aanwezige dubbele stel tweespoorkoppen vrij duur.

De cassetterecorder
Een heel apart type is de moderne cassetterecorder die enkele
belangrijke voordelen biedt : snelle bandinleg, licht van ge
wicht, handig in het gebruik, overal mee naar toe te nemen.
Maar er zijn ook enkele nadelen : bandmontage is uitgesloten,
het snelspoelsysteem werkt veelal vrij traag, terwijl een
bandteller ook in de meeste gevallen ontbreekt. Het is dan ook
lastig een bepaalde passage snel en doeltreffend terug te
vinden. De geluidskwaliteit is in het algemeen niet bijzonder
hoog, hoewel daar de laatste tijd verbetering in komt. Als
tweede, eventueel derde recorder voor probleemloze buiten
opnamen is het een zeer goed te gebruiken apparaat.
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A3. Enkele belangrijke termen
rubberen rol die de geluidsband tij
aandrukrol
dens het bandtransport tegen de draai
ende bandtransportas drukt, zodat de
band door wrijving wordt meege
nomen
gekleurde aanloopstrook aan begin
aanloopband
en eind van de geluidsband.
groen = begin spoor 1 (en 3 bij
vierspoor)
rood = begin spoor 2 (en 4 bij vier
spoor)
achtergrond
zwakste geluid bij twee- of meervou
dige opname.
achter de band luisteren (nabandcontrole, afluisteren)
het horen van het opgenomen resul
taat tijdens de opname door middel
van een extra weergavekop.
bandsnelheid
snelheid waarmee de geluidsband bij
opname en weergave langs het
opname- resp. weergavesysteem
wordt getransporteerd. De gemiddel
de, meest gebruikte snelheid is 9,5
cm/sec.
zeer kwetsbare, uiterst regelmatig
bandtransportas
ronddraaiende dunne as die in samen
werking met de aandrukrol een feil
loos, volstrekt gelijkmatig bandtrans
port bewerkstelligt.
horen wat op het ene spoor staat
beluisterer
tijdens opname van het andere spoor
(playback en multiplayback).
gelijktijdig in- en uitregelen van gecrossfading
(crossen. overregelen, luiden, zodat ze zonder pauze in elkaar overlopen.
overvloeien),
knippen van de band.
cutten
meeluisterluidspreker ten behoeve
decor-luidspreker
van de commentator. Mag de micro
foon niet beïnvloeden.
door stofjes op de band veroorzaakte
drop-outs
muziek- of tekstonderbrekingen.
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i

dubbelopname

■

i

I
i

duoplay
j

dynamiek

eindklap
faden, in- en uitfaken
geluidsband

opname die gemaakt is met :
tructoets (mogelijk op twee- en vierspoor);
paralleltoets (alleen mogelijk op vierspoor, zie ook duoplay);
playbacksysteem (alleen mogelijk op
vierspoor).
dubbelopname, waar bii weergave
beide parallelsporen van de viersporenrecorder met elkaar worden door
verbonden (d.rri.v. spoorkeuzeschakelaar). Duoplay verschilt van parallelweergave doordat hierbij beide parellelopnamen synchroon met elkaar
samengaan.
verhouding tussen zachte en luide
passages. Een grote dynamiek (die
meebepalend is voor de geluidskwali
teit) wordt verkregen door toepassing
van tweespoor, een hoge bandsnelheid en een juiste modulatie, zie
hoofdstuk 5.
einde van een plaat of geluidsfrag
ment.
het geleidelijk laten opkomen en uit
sterven van een geluidsfragment,
nabootsen van geluiden.
magnetiseerbare band, waarop de geluidstrillingen in de vorm van een
magnetisch patroon worden vastge
legd. Men onderscheidt in aflopende
dikte : langspeelband, dubbelspeelband, tripleplayband en quadrupleplayband. Voor algemeen gebruik is
dubbelspeelband (op PVC-basis) aan
te bevelen. N.B. : er is geen princi
pieel verschil tussen twee- en viersporenband. Het is de kopafmeting, die
de spoorbreedte en dus het aantal
mogelijke sporen bepaalt. In de prak
tijk maximaal vier.
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indubben

het strak aaneenvoegen van twee ge
luidsfragmenten.
intro
inleidende muziek of tekst.
item
bijdrage.
inzet (opzetje)
inleidende adem- of bijgeluiden.
knip ot las
mechanische of elektronische
montage.
meervoudige opname voortzetting van de playbackprocedure, zie aldaar.
(multiplayback)
mengpaneel
paneel waarop een aantal geluids
bronnen (microfoon e.d.) kunnen
(geluidsmixer,
worden aangesloten. Door middel van
audiomixer)
mengregelaars kunnen de onderlinge
sterkten worden geregeld, waarna éen
gemengd totaal signaal naar de recorderingang wordt gevoerd.
af luister-hoofdtelefooi i of 1 u.idspreker.
monitor
muziekbrugje
verbindend muziekje tussen twee
teksten.
overgang
overgang van het ene geluidsfragment
naar het andere.
dubbelopname, waar bij weergave
parallelweergave
beide parallelsporen van de viersporenrecorder met elkaar worden door
verbonden. Bij parallelweergave gaan
de beide programma’s niet synchroon
samen.
toets die een snel en onhoorbaar star
pauzetoets
ten en stoppen van de handloop moge
(snelstoptoets)
lijk maakt.
plakkertje
losgewerkte mechanische las.
playback
het kopiëren van een eenmaal ge
maakte opname op het parallelspoor
van een viersporenrecorder onder ge
lijktijdige toevoeging van een nieuwe
opname.
spoorkeuzeschakelaar schakelaar op viersporenrecorder
waarmee het bovenste of onderste
kopsysteem kan worden ingescha
keld, zodat naar keuze spoor 1 of 3 (of
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takes
tructoets

voorgrond

voor de
band meeluisteren
werkhand

wit(witje)

zakje

na omdraaien van de band spoor 4 of
2) kan worden gebruikt.
opnamefragmenten.
toets waarmee het wissysteem tijdens
opname kan worden uitgeschakeld,
zodat een dubbelopname mogelijk
wordt. Is te vervangen door dun, glad
kartonnetjes tussen wiskop en band te
steken.
sterkste geluid bij twee- of meervou
dige opname.
meeluisteren tijdens opname (gebrui
kelijke methode).
geluidsband waarop het benodigde
geluidsmateriaal wordt verzameld dat
naderhand d.m.v. montage of m.b.v.
tweede recorder in de juiste volgorde
wordt aaneengevoegd.
ongemoduleerd stukje band (stilte),
spatie tussen woorden of zinnen,
compleet met evt. karaktervolle bijof achtergrondgeluiden.
wat lager niveau bij opname.

A4. Punten die voor een goede opname van belang zijn

Aan het slot van het boek volgt hier een korte resumé van de
belangrijkste zaken waar bij het maken van welke program
ma’s dan ook altijd rekening mee moet worden gehouden.
— Vermijd schakelklikken (zie hfdst. 2 en 8).
— Voorkom ruis : moduleer niet te zwak en handhaaf een juiste
spreekafstand bij microfoonopnamen.
— Voorkom vervorming door overmodulatie : houd de niveauindicator voortdurend in de gaten.
-Zorg altijd voor schone koppen en band geleiders (zie hfdst.
5).
— Maak bij mechanische montage zo perfect mogelijk lassen
(zie hfdst. 4).
__ Voer het in- en uitfaden met zorg uit: niet te snel, maar zeker
niet te langzaam.
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- Hoed u voor te lange pauzen (witjes)
- Gebruik stevige, niet slingerende spoelhaspels.
- Pas in het algemeen geen lagere bandsnelheid dan 9,5
cm/sec. toe.
- Zorg ervoor dat de sterkteverhoudingen tussen de diverse
geluidsfragmenten in evenwicht zijn.
- Verzuim nooit groene en rode aanloopstroken te gebruiken.
- Gebruik altijd een goede kwaliteit geluidsband.
- Let bij microfoonopnamen altijd op de akoestische omstan
digheden (zie hfdst. 6).
- Spreek altijd duidelijk en goed gearticuleerd en vermijd
leestoon of hoogdravende voordracht.
- Vermijd een overdaad aan geluidseffecten.
- Zorg waar mogelijk voor vaart en afwisseling.
- Werk met overleg, bouw een programma kritisch scène voor
scène op.
- Streef altijd naar een zo hoog mogelijk peilen besef dat het
maken van een goed programma altijd tijd kost.
- Luister veel naar de radio en leer daarvan. Maar laat eigen
werk, eigen werk zijn. Imiteren is geen kunst. Alleen het
zoeken naar eigen wegen geeft voldoening.
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