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2518 AD Den Haag

Geachte heer Walraven
Afgelopen DATUM constateerde ik dat één van mijn foto’s ongevraagd op de website van uw
museum was gebruikt. Ik heb daarover contact opgenomen met uw medewerkers. Hun reacties
maken de hele affaire voor mij tot nu toe een vermakelijk verhaal, maar ik kan me voorstellen dat u
daar heel anders over denkt.
Ik verzamel oude telefoons en run een website, www.matilo.eu, waar ik er allerlei artikelen over
publiceer. Nu gebeurt het wel vaker dat iemand één van mijn foto’s gebruikt, zonder daar fatsoenlijk
om te vragen. Als ik dan contact met ze opneem, wordt er meestal netjes op gereageerd en de foto
verwijderd. In een enkel geval is daar wat overtuiging voor nodig of zelfs een escalatie, maar het
resultaat is vrijwel altijd dat de foto wordt verwijderd.
Dus stuurde ik Comm.nl via de website hier een berichtje over, met het verzoek dit op te lossen. In
het bericht was natuurlijk een link naar de originele foto op mijn website bijgesloten en de link naar
de foto op de site van Comm.nl. Zie bijlage 1.
Helaas volgde hier geen enkele reactie op, anders dan een autoreply waarin werd vermeld dat hier
zo snel mogelijk op gereageerd zou worden.
Toen heb ik op DATUM een reactie achtergelaten op de facebookpagina van Comm, alwaar dezelfde
foto nogmaals gebruikt was voor iets heel anders. Ik heb daarbij ook aangegeven dat mijn bericht via
de website onbeantwoord was gebleven en nogmaals gevraagd om de zaak op te lossen. Zie bijlage
2.
Het is niet voor niets dat ik heb gevraagd om een oplossing, in het midden latent wat die oplossing
zou kunnen zijn. Normaal verzoek ik om verwijdering van de foto’s, maar in dit geval wilde ik er ook
weer niet al te moeilijk over doen. Als telefoonverzamelaar draag ik in beginsel Comm natuurlijk een
warm hart toe en heb ik goede ervaringen gehad met contact met Comm, althans toen jullie nog
Muscom heetten.
En tot dat moment dacht ik nog echt dat er gewoon één of andere vergissing in het spel was. Een
webdesigner die gewoon snel even een fotootje had gebruikt en daarna was vergeten deze te
vervangen door eentje van Comm zelf, of iets dergelijks.
De reactie verbaasde mij echter hogelijk. Niet alleen de inhoud, maar ook de toon vond ik nogal gek.
Er volgde namelijk een ontkenning dat het om dezelfde foto ging. Zie ook bijlage 2. Met daarbij ook
nog eens het verhaal dat jullie van je topstukken altijd eigen foto’s maken, om discussies over
copyright te vermijden.
Mijn verbazing was compleet: de foto was toch zo duidelijk en onmiskenbaar dezelfde? En dat heb ik
vervolgens nog duidelijker gemaakt door een helft van mijn foto tegen een screenshot van de
website van Comm te plakken. Het paste natuurlijk naadloos en de kleuren waren exact hetzelfde.
Zie bijlage 3.
Het was me duidelijk dat ik op deze manier niet verder kwam. En dat heb ik vervolgens ook
geantwoord en daarbij aangegeven dat ik de toon van de reactie niet correct vond.

Daar werd door Comm snel op gereageerd: niet langer werd ontkent dat de foto van mij was, er werd
weer verwezen naar die o-zo zorgvuldige procedures mbt het maken van eigen foto’s en
aangekondigd dat ze de foto dan toch maar zouden verwijderen. Zie ook bijlage 3.
En dus begon ik aan een blog hierover. Ik vond het wel grappig hoe vol gehouden werd, in weerwil
van overduidelijk bewijs, dat de gebruikte foto niet van mij was en het leek me leuk er soort een
vervolgverhaal van te maken dat regelmatig geupdate werd met nieuwe ontwikkelingen.
En die ontwikkelingen lieten al niet lang op zich wachten. Terwijl ik begon te schrijven maakte, ging ik
screenshots maken van uw website en de reacties van Comm op facebook, om daarmee mijn blog te
kunnen illustreren. Gek genoeg was de foto nog steeds niet weggehaald, ook al was dat
aangekondigd.
Toen ik na een paar dagen weer keek, te weten op dinsdag 9 oktober 2018, was de foto eindelijk
aangepast. En toen werd de hele affaire nog grappiger dan ik al dacht.
Ziet u vooral bijlage 4, voor de foto waar het om gaat. Mijn eerste gedachte was: “He, ze hebben
eindelijk de foto aangepast.” Mijn tweede gedachte was: “He wat een gekke foto!”
Dat dacht ik omdat de gebruikte foto nogal een stijlbreuk was ten opzichte van de andere foto’s op
Comm.nl. Gekke ondergrond, een bureau?, snoeren lagen een beetje raar, uit een vreemde hoek
genomen, rommelig, beetje amateuristisch……………………..hee wacht eens even, ze zullen toch
niet…..?
Ja hoor, gewoon een andere foto van internet geplukt. Het origineel vind u terug onder bijlage 5.
Gemaakt door ene Jos. Ik vraag me af of Jos voor Comm werkt en een foto heeft gemaakt van één
van uw topstukken. Ik vraag me af of Jos wel om toestemming is gevraagd voor het gebruik van deze
foto.
Donderdag 11 oktober 2018 bleek de foto weer aangepast. Dit keer een professioneel uitziende foto.
Ik heb voor de zekerheid nog gekeken of ik hem ergens op internet tegenkwam. Dit keer lijkt het wel
een eigen foto te zijn van één van uw topstukken, volgens de zorgvuldige procedures.
En wat wil ik nou eigenlijk van u? Wel, ik zou graag willen dat jullie nu eens ruiterlijk toegeven dat die
foto van mij is. Ere wie ere toekomt, toch?
Daarnaast lijken me, na het misbruik van mijn foto, het gelieg, gedraai en het misbruik van zelfs nog
een tweede foto, excuses aan mij en aan Jos meer dan op zijn plaats.
En ten slotte wil ik u graag uitdagen een happy end aan deze geschiedenis te maken. Hoe u dat doet,
laat ik aan uw eigen creativiteit over. Ik zou graag mijn blog,
http://www.matilo.eu/museum/museum-comm-nl-jatte-mijn-foto/ , updaten met een goede
afsluiting, zodat het voor ons allemaal een mooi verhaal is geworden.

Met vriendelijke groet,

Arwin Schaddelee
Lammenschansweg 75
2313 DK Leiden
071 532 22 12
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