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Rita strijdt tegen misbruik van kunst
De ogen van kunstenares
Rita Camphuijsen werden
vorig jaar oktober
geopend, toen zij keek
naar het tv-programma
Radar. Onderwerp
was het probleem
dat (persoonlijke)
foto’s regelmatig
worden gebruikt voor
promotieactiviteiten,
zonder dat je daar zelf
van af weet. Rita vroeg
zich af of dit ook met
haar schilderijen het
geval was.
door Anneke Iseger
De Bilt - “Na een paar po-

gingen ontdekte ik dat mijn
Maanschilderij het meest
populaire werk was: ik heb
hiervan tientallen afbeeldingen gevonden en vind ze
nog steeds. Ik kijk er met gemengde gevoelens naar: ik
ben verbaasd, geïrriteerd en
geïntrigeerd. Aan één kant
is het vleiend dat zoveel
anderen de afbeeldingen
van mijn schilderijen mooi
vinden. Aan de andere kant
worden ze met al die social
media snel over de hele wereld verspreid, doordat mensen die een afbeelding leuk
vinden, deze met anderen
gaan delen. Vaak onnadenkend, vaak onverschillig en
soms onbewust schenden
zij hiermee het copyright of

portretrecht van onder anderen kunstenaars.’’
Een aantal van hen heeft
vreemde dingen met haar
Maan gedaan. ‘’Iemand had
de afbeelding verknipt om
als achtergrond van een
muziekje te gebruiken. Ik
heb YouTube geschreven,
en nadat ik had bewezen

‘Afbeelding van
mijn Maan werd
zelfs te koop
aangeboden!’
dat ik de eigendomsrechten
heb, is dit filmpje geblokkeerd. Een Japanse site heeft
het Jaar van het Paard aan
mijn Maan gekoppeld. Via
de vertaalmogelijkheid van
Google heb ik die site aangeschreven. Iemand had een
filosofische tekst over mijn
Maan geplaatst, de afbeelding van mijn Maan werd
zelfs te koop aangeboden
als wallpaper. De meest idiote afbeelding was wel het
plaatje waarop een Lama in
mijn Maan was geplaatst,
met een monnik op de voorgrond, compleet met geschreven gebed. Maar de afbeelding wordt ook gebruikt
– of eigenlijk misbruikt - als
logo of avatar. Mijn Maanschilderij is allang verkocht,
maar virtueel draait deze
Maan nog vele rondjes.’’
Inmiddels heeft Rita geleerd haar afbeeldingen
van een watermerk te voorzien. ‘’Mijn Maan wordt

Rita Camphuijsen achter haar laptop. ‘’Mijn Maanschilderij is verkocht, maar virtueel draait deze maan nog vele rondjes!’’

dan wel alom bewonderd
en geprezen, maar krijg ik
er aandacht en erkenning
door? Nee dus! Ik heb een
standaardtekstje op Word
gezet en dat stuur ik naar iedereen die mijn afbeelding
misbruikt. Dikwijls worden
ze dan geblokkeerd of wordt
mijn naam erbij geplaatst.
Momenteel is er een hype

over facebook die rechten
zou schenden, maar hoeveel
mensen schenden mijn rechten en die van anderen?’’
Rita heeft met haar actie
succes geboekt. Sommige
collega-kunstenaars
noemen het echte ‘Girlpower’:
ze krijgt het in haar spaarzame vrije uurtjes toch maar
voor elkaar.

‘Uit de verf komen’

Rita Camphuijsen uit De Bilt is, naast haar werk op
psychosociaal vlak, werkzaam als zelfstandig kunstenares onder de naam Camphuijsen Art. Zij exposeert
regelmatig en geeft les, waarbij zij mensen stimuleert
‘uit de verf te komen’. Via de website www.GratisCursus.
be heeft ze geleerd haar afgebeelde werken van een
watermerk te voorzien.

agenda
Filmhuis vertoont
‘Barbara’ in
Het Lichtruim

de prijs voor Beste Film.

zal op 11 februari de film
Barbara (2012) van de
Duitse regisseur Christian
Petzold vertonen in Het
Lichtruim, Planetenplein
2 in Bilthoven. De aanvang
is 20.00 uur. Entree met
passe-partout, dat vanaf
een uur voor de voorstelling nog steeds verkrijgbaar is tegen contante
betaling (35,- euro voor
vijf voorstellingen). Losse
kaarten à zeven euro zijn
online verkrijgbaar via
www.kunstenhuis.nl en
voor zover voorradig in
Het Lichtruim, eveneens
vanaf een uur voor de
voorstelling. Dan is ook
de bar in de foyer open,
evenals na afloop. ‘Barbara’
is een psychologische en
politieke thriller die een
samenleving toont waarin
iedereen door het systeem
besmet lijkt. Is ontsnappen mogelijk? Het verhaal
speelt zich af in 1980, ruim
voor de val van de Berlijnse
Muur. Regisseur Petzold
sleept je in zijn film binnen
met een mysterie en de
hint van een psychologisch
conflict.. Maar dan gaat hij
verder en onderzoekt hij
maatschappelijke en morele vragen. ‘Barbara’ werd
op het Filmfestival Berlijn
bekroond met een Zilveren
Beer voor Beste Regie en
kreeg later bij de uitreiking
van de Duitse filmprijzen

Bilthoven - In de Opstan-

BILTHOVEN – Het Filmhuis

aan de winnaars van toen,
maar belangrijker is dat de
ontwikkelingen door de
jaren heen op esthetisch
en technisch gebied kunnen worden besproken. De
Filmgroep Centrum is een
vereniging van amateur
video-filmers. De bijeenkomst wordt gehouden in
De Schakel, Soestdijkseweg
Zuid 49A , 3732HA en begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.
Meer informatie: www.
filmgroepcentrum.nl

Fair Trade
in Thailand
dingskerk, 1e Brandenburgerweg 34 wordt op
donderdag 12 februari een
middag voor belangstellenden gehouden. Mensen die
geïnteresseerd zijn in de
Fair Trade reis van Nan van
Leeuwen en Rita Alberti
door Thailand zijn welkom
om te komen luisteren.
Aanvang 14.30 uur.
“Hoe belangrijk het werk
van Fair Trade is en hoe blij
de mensen daar zijn dat zij
met behulp van Fair Trade
hun producten op de markt
kunnen brengen en zo een
menswaardig bestaan op
kunnen bouwen.”
Voor inlichtingen: Ank
Scholten tel. 030 - 2201532,
voor autodienst Henny
Ockhuijsen, tel. 2202458

‘Kopen en verkopen
via internet’
BILTHOVEN – Iedereen her-

kent het wel: in de loop der
jaren verzamel je van alles
om je heen en is het tijd om
eens wat op te ruimen. Via
Marktplaats kun je proberen om iets te verkopen,
maar hoe pak je dat aan? Of
wanneer je zelf iets via internet wil kopen, is dat dan
wel vertrouwd? Deze en
andere vragen komen aan
bod in de cursus ‘Kopen
en verkopen via internet’.
Deze cursus in drie dagde-

Opvoedkundige over
straffen en belonen
Bilthoven - Op dinsdag-

Leerlingen van groep 7/8 van BS Het Zonnewiel in De Bilt hebben les gekregen over de dode hoek in
het verkeer. De scholieren kregen de les in het kader van het lesprogramma ‘Veilig op Weg’.

len start op donderdag 12
februari in bibliotheek Idea
Bilthoven. Meer informatie
en aanmelden kan via de
website van SeniorWeb:
www.seniorweb.nl/lessen/
leercentra of aan de balie
van de bibliotheek, Planetenplein 2 in Bilthoven.

Cursus virussen en
spam vermijden
op de computer
BILTHOVEN - Bij het gebruik

van internet laat iedereen,
bewust en onbewust, sporen achter. In bibliotheek
Idea Bilthoven start op 12
februari de cursus ‘Veilig
en vertrouwd op internet’.
In deze cursus van vier

dagdelen leert u hoe u uw
privacy kunt bewaken, uw
apparaat kunt beveiligen
tegen ‘aanvallen’ van buiten, veilige wachtwoorden
maakt, enzovoort. Meer
informatie en aanmelden
kan via de website van SeniorWeb: www.seniorweb.
nl/lessen/leercentra of aan
de balie van de bibliotheek,
Planetenplein 2 in Bilthoven.

op bezoek, evenals De
Windstootjes en Boerenkapel De IJsbrekers. De disco
is van 19.00 tot 21.30 uur
voor alle kinderen van 8
t/m 12 jaar. Entree: twee
euro. Voor de bezoeker met
het leukste kostuum is er
een prijsje. Meer informatie: 030-2284973 of info@
vvsowvt.nl.

Kidsdisco bij WVT

De Bilt - De Filmgroep

BILTHOVEN – In het gebouw

van WVT, Talinglaan 10,
is het zaterdag 14 februari
carnaval tijdens de Kidsdisco. Prins Barn XLIV en
zijn page Shannon komen

Filmgroep Centrum
Centrum besteedt op 17
februari aandacht aan bekroonde of bijna bekroonde
videofilms uit het verleden
onder de wervende tuitel
‘Toppers van Toen’. Dit is
weliswaar een eerbewijs

avond 17 februari ontvangt
De Woudkapel de opvoeddeskundige Tischa Neve.
Zij spreekt over positief en
creatief opvoeden, zonder belonen en straffen
door het effectief stellen
van grenzen, met logische consequenties. Haar
inspirerende presentatie
zit vol humor en herkenbare voorbeelden, met
duidelijke uitleg en vooral
praktische tips om direct
thuis toe te passen. Tischa
Neve is bekend van het TV
programma ‘Schatjes’ en
het tijdschrift JM Ouders.
Aanvang 20.00 uur. Adres:
Beethovenlaan 21 Bilthoven. Toegang: leden, vrienden en donateurs 5 euro
per bijeenkomst, anderen
10 euro.
Inschrijvingen en informatie: wendy@wdgcommunicatie.nl

