
Parveen Kanhai: Pakhuis in de achterkamer (2018)_2 

 

Dhr. Parveen Kanhai heeft geprobeerd om de rechthebbende(n) van de foto te achterhalen. 

Hieronder heb ik zijn samenvatting en de mailwisseling met het Zuid-Afrikahuis weergegeven. 

Hans Hamers 

****************************************************************************** 

Naar aanleiding van uw vraag over het toesturen van een concept: hierbij  

stuur ik u het antwoord dat ik ontving van het Zuid-Afrikahuis over het  

gebruik van een foto uit 1887. De bijlage bij dit bericht bevat een scan  

die het Zuid-Afrikahuis toezond. Ik hoop dat het antwoord van het  

Zuid-Afrikahuis u voldoende duidelijkheid verschaft. (De rechthebbende,  

kunsthandelaar Frederik Muller & Cie, bestaat niet meer sinds 1943). In  

ieder geval heb ik de concepttekst aangepast, omdat de inleiding niet  

meer klopte (zie de bijlage). 

 

De mailwisseling: 

-------- Oorspronkelijke bericht -------- 

Onderwerp: RE: gebruik foto 'Versameling etnologiese voorwerpe' (55.5.) 

Datum: 2018-08-23 13:21 

Afzender: Corine de Maijer <demaijer@zuidafrikahuis.nl> 

mailto:demaijer@zuidafrikahuis.nl


Ontvanger: "'info@toentezien.nl'" <info@toentezien.nl> 

 

Geachte heer Parveen, 

 

Allereerst excuus voor mijn late reactie. Als het goed is, meldde mijn   

Afwezigheidsassistent dat ik deze week zou antwoorden. 

 

De beschrijving in onze beeldbank is in het Afrikaans. Dat komt doordat  

de foto's in de jaren 70 beschreven zijn door een Zuid-Afrikaan. 

De foto heeft echter een Franse titel en een Nederlandse rechthebbende. 

 

1.  de foto is in onze collectie aanwezig, maar de rechten liggen niet  

bij ons, dus ik kan hiervoor geen toestemming geven (dat is niet aan  

mij). 

2.  n.v.t. 

3.  ik stuur hierbij een nieuwe scan, met daarop alle gegevens bij mij  

bekend 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Corine de Maijer 

Bibliothecaris Zuid-Afrikahuis 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: info@toentezien.nl [mailto:info@toentezien.nl] 

Verzonden: maandag 23 juli 2018 16:07 

Aan: Corine de Maijer <demaijer@zuidafrikahuis.nl> 

Onderwerp: gebruik foto 'Versameling etnologiese voorwerpe' (55.5.) 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Zou u a.u.b. bereid zijn mij met het volgende te helpen? 

 

Op de website 'Geheugen van Nederland' vond ik een foto uit uw 

collectie: 'Versameling etnologiese voorwerpe uit Afrika' 

(Verblijfplaats: Map55-5 GROOT). Omdat deze foto mij boeide heb ik  

gepoogd was context over de foto op te schrijven. Een concept van de  

tekst kunt u vinden in de bijlage. 

 

De Vereniging Vrienden Etnografica (www.vvvetnografica.nl) heeft  

aangegeven deze tekst te willen publiceren, maar de vorm is nog  

onduidelijk; wellicht (digitale) nieuwsbrief. Kunt u mij laten weten 

1) of u toestemming geeft voor het gebruiken en verspreiden van de foto? 

 

Als dit zo is, kunt u dan aangeven: 

2) hoeveel de totale kosten zijn voor het gebruik van de foto? 

3) of het Zuid-Afrikahuis een digitale versie verstuurt of dat u  

adviseert te downloaden van bijvoorbeeld 'Geheugen van Nederland'. 

 

Indien ik iets moet verduidelijken, aarzel dan niet contact op te nemen. 

 

Bij voorbaat dank voor uw moeite tot dusver, 

 

Parveen Kanhai 

 

 

mailto:%27info@toentezien.nl%27
mailto:info@toentezien.nl
mailto:info@toentezien.nl
mailto:info@toentezien.nl
mailto:demaijer@zuidafrikahuis.nl
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vvvetnografica.nl&data=02%7C01%7C%7Ce1fb0411d7b2483902cf08d625f38a01%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636738126396549842&sdata=K6SQM3cbI4rDdOA%2FfPFdUtJAXMMKIc7bxlIGYGpdZAc%3D&reserved=0

