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Het nieuwe audiovisueel museum bij AED Studios

Chris Van Goethem

Op de bedrijfsterreinen van hetvroegere Alfacam in Lint, nu de AED Studios, ontmoet ik Glenn
Roggeman, huidig AED Group CEO en bezieler van het nieuwe AV museum op de site. Glenn
draaide tot zijn vijfendertigste zelf nog shows. Nu mixt hij soms nog, op een Midas XL3 “met
dikke geluidsset erachter” voor het plezier. Hij ontpopt zich gedurende het gesprek als een
wandelende Wikipedia van de sector.
De AED groep heeft zijn hoofdkwartier in Willebroek, maar baat in Lint één van de
grootste mediacomplexen in Europa uit. De groep is ontstaan uit een kleine winkel in hifi
en professionele audio in het Mechelse (Eglantier) en is uitgegroeid tot een groep die in
België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk actief is en die een totaalpakket
aanbiedt in verkoop, verhuur, onderhoud, lease en tweedehands AV materiaal. Een
groothandel voor de sector zeg maar. Sinds 2003 is AED gestopt met eigen producties en
levert enkel nog diensten aan AV professionals. Met hun materiaal worden jaarlijks een goede
60.000 shows gedraaid.
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Waarom ben je een museum begonnen?
“Ik ben zelf 31 jaar bezig, op mijn zestiende startte ik mijn
eerste bedrijf. In deze sector lopen veel professionals rond
met een enorme passie voor wat ze doen. Ze hebben een
gigantische kennis opgebouwd, veelal door zelfstudie. Maar
nergens is er erkenning voor dit vak en de geschiedenis die
het meedraagt, een plek waar het zichtbaar wordt. Dat is de
eerste reden: respect voor het vak.
Theatertechniek is totaal onderbetaald. Als je een schilder
laat komen om je muur te schilderen, dan betaal je 40 of 50
per uur en het resultaat is dan een geschilderde muur. Een
geluidsmens wordt 250 à 300 per dag gefactureerd en daar
werkt die 10 tot 14 of zelfs 16 uur voor. Hij is de tolk, de vertaler tussen 1.000 of 10.000 man in de zaal en de mensen op het
podium. Die schilder krijgt geen noot muziek uit de luidsprekers, die geluidsman zal die muur ook wel kunnen schilderen.
Ons vak is ondergewaardeerd en het museum wil de duizenden mensen die jaarlijks door de inkom van het studiocomplex zullen lopen de ogen openen over wat ons vak inhoudt.”
Hoe is de collectie opgebouwd?
“De collectie beperkt zich tot professioneel audio-, licht- en
videomateriaal. Er zit geen consumer materiaal bij. Elk toestel
dat getoond wordt, is een mijlpaal: een product dat bepalend
is geweest voor het vak of voor de evolutie van het materiaal.

Denk maar aan de Midas XL3 of de monitortafel in de jaren 80.
Het gaat niet enkel over producten die gelinkt zijn aan AED. Je
zal zien dat elk toestel een informatiefiche met jaartal, merk,
type en een verwijzing naar de touchscreens heeft. Als het
logo van AED (de bekende rode driehoek) er op staat dan
heeft het in ons verhuurpakket gestaan. We wilden de verwijzing bewust discreet en subtiel houden.
De focus ligt eerder op rock-‘n-roll materiaal, dat is ook het
grootste vakgebied. De Rolling Stones zijn voor een groot
publiek nu eenmaal meer magie dan het Antwerps theater.
Alhoewel ik zelf theater zeer boeiend en fascinerend vind,
spreekt ‘The Wall’ van Pink Floyd natuurlijk meer tot de verbeelding. Woodstock of Tomorrowland zijn begrippen die wereldwijd gekend zijn. Misschien is ‘The Phantom of the Opera’
één van de weinige stukken die daar een uitzondering op is.
Uiteindelijk is het museum bedoeld voor het grote publiek.
Conventioneel licht is minder aanwezig. We hebben ons moeten beperken tot de klassiekers, al was het maar omdat een 10
kW fresnel veel plaats inneemt. Maar er is natuurlijk veel meer
dan een theaterlamp, stroboscopen, lichteffecten, discoverlichting. We proberen het geheel te tonen.
Elk toestel heeft een geschiedenis. Op de displays die in de
tentoonstelling hangen, kan je van elk toestel de technische
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beschrijving en uitleg terugvinden. Daarnaast staan er anekdotes en leuke verhalen bij. Er is tot hiertoe al meer dan 1.000
uur in gekropen om al die informatie te verzamelen.
We zijn nu drie jaar aan dit project bezig. We hebben over de
hele wereld materiaal gezocht. We hebben gelukkig als bedrijf
rechtstreekse contacten met de meeste fabrikanten. Door
die toegang tot de bron kunnen we de informatie nakijken
en verzamelen. En uiteraard kunnen we putten uit eigen
ervaring, met 60.000 verhuren per jaar, dan hoor je wel wat
verhalen. De touchscreens bevatten dan ook een schat aan
informatie.”
We lopen intussen naar de nieuwe entree van het studiocomplex. Het pand had vroeger niet echt een herkenbare
ingang. Nu krijgt het gebouw een aangezicht, de bezoekers
rijden onder een boog binnen. De beleving start wanneer de
mensen op de parking staan, er staat een straaljager en twee
sky tracers, je kan er niet naast kijken.
Bij het binnenkomen valt het museum meteen op. Het is een
lange gang met aan beide zijden een goedgevulde, overzichtelijke tentoonstelling. Op regelmatige afstanden zijn er
touchscreens die meer informatie geven.
Meer dan veertig jaar AV geschiedenis is hier samengevat. Eén
kant is helemaal gewijd aan geluid. Alle bedrijven die een rol
hebben gespeeld staan hier bij elkaar: Electro-Voice, Barco
(Belgium American Radio Company), Altec Lansing (1943, de
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eerste coaxiaal speaker), QSC, Martin Audio, Beyma (eerste
bullet tweeter, de CP22), JBL (1954, de eerste 100mm spoel
voor meer vermogen en koeling), de Midas waarop Pink Floyd
het concert in Berlijn draaide. Van datzelfde concert, waarop
500.000 man aanwezig was, staan er twee Turbosound speakers (van de 240 reeks).

Door die toegang tot de bron
kunnen we de informatie
nakijken en verzamelen

De ene na de andere legendarische speaker komt aan de
beurt. L-Acoustics, pionier van de line array in 1999, een opengewerkte versie van de eerste line array van JBL uit 2000 (JBL
4889), de Axys serie, de Master Blaster uit 1993 en de T Series,
de Stage Accompany (S18 1986, Bluebox), de Meyer Sound
MSL3 uit de jaren 80 (waarop het enige Belgische songfestival
werd gedraaid) , de legendarische Bose 802 (1972), Nexo en
de Martin LE400 monitor. De eerste plastic speaker, de Disco
200 en 100, de JBL 4530 en 4535 (een ontwerp uit 1944 van

Altec Lansing) en tot slot de Altec Lansing Voice of the Theatre,
de meest gebruikte cinemaspeaker (1940 tot 1970) met de
bijbehorende Altec hoorn (1930’s).
Uiteraard komt de geschiedenis van AED zelf ook aan bod.
Dat begint met de filters die in de beginjaren gebouwd
werden. Glenn had bij Eglantier als enige een wikkelmachine
en daarop werden voor zowat iedereen de spoelen gewikkeld.
Er staan speakers uit de eerste reeksen die zelf gebouwd werden, toen nog met wipzaag en schroevendraaier. Ze werden
22 jaar geleden verkocht en 4 ervan zijn teruggevonden in
Denemarken en gerestaureerd. Ook de C318 is te zien, de laatste die hij zelf gebouwd heeft, een experiment met combinatie van 18 inch en 15 inch speakers van Beyma. En tot slot de
AED bassbin, waarmee de Kreuners, de Scabs en de rest van
de Belgische scene de jaren 80 deden dansen.
Aan de andere kant staat een meer gevarieerde collectie. Voor
de dj’s is er een gouden SL1200 en de vijf Belgische merken
die discotheekmengtafels maakten (Rodec, Vetelec, Artec,
Frak, Marelco) en waar helaas enkel Rodec van overleefde. Een
bak vol nostalgie is een originele discobar uit 1969 met Lenco
draaitafels, een Rodec mengtafel en een huis-tuin-en-keukenschakelaar om het geheel aan te zetten. Uiteraard staan er ook
de nodige disco-effecten als Astrascan, molens, zoeklichten en
pinspots.

Meer algemeen geluidsmateriaal als Revox bandopnemers,
tape-echo machines, versterkers, effecttoestellen, microfoons
en de grootste Soundcraft ooit gebouwd staan uitgestald.
Rigging wordt vertegenwoordigd door o.a. een Verlinde kettingtakel en een zeer oude handtakel.
Met een zelfgebouwde dimmerrack uit 85-86 (24 x 3kw) begint dan de geschiedenis van de belichting. Er staan ook een
ADB weerstandsdimmer en een aantal conventionele spots.
Maar het merendeel van deze afdeling bevat meer geavanceerde toestellen.
Aan de Celco 90 is een leuk verhaal verbonden. Op de rider
voor Beachrock in de jaren 80 vroeg Rod Stewart een Celco
90. Kick Music, die de job had aangenomen, had enkel een
Celco 30. In heel België was geen Celco 90 te vinden. Men had
er dan niet beter op gevonden om een Celco 60 van Phlippo
in te huren en die naast de Celco 30 te zetten, dat was dan
ook 90! De lichtdesigner die met een voorgeprogrammeerde
show op floppy aankwam was uiteraard niet gelukkig, met
geweldige ruzie tot gevolg. Het had niet veel gescheeld of
Rod Stewart had niet opgetreden.
Daarna volgen de mijlpalen van de moving heads en spiegels:
Martin, High End, Clay Paky… Uniek zijn de Vari*Lite huurtoestellen. In de beginjaren konden de armaturen immers
enkel gehuurd, maar niet gekocht worden. Het was toen

VAN ALTAMIRA TOT HEDEN STEPP | 9

AV-Geschiedenis

een klein wonder dat de beweging van licht met een kabel
kon bediend worden. De Vari*Lite Artisan lichttafel, moest
zelfs in gesloten container bediend worden om te vermijden
dat iemand zou zien hoe het werkte. Glenn merkt op dat de
bewegende lamp eigenlijk niet door Vari*Lite, maar al in 1907
is uitgevonden. Twee Telescan’s staan nog in de gang, een
cadeau van de ontwerper voor Glenn’s verjaardag.
Beeld komt aan bod met de oudste filmprojector in België, de
eerste hoge definitie kleuren-tv-camera en uiteraard Barco
materiaal.
De collectie is overweldigend, de evolutie van de laatste
veertig jaar is dan ook gigantisch. Maar het blijft toch ook
bevreemdend om, als iets ouder technicus, in je eigen geschiedenis rond te lopen. Je herinnert je nog als de dag van
gisteren wat vandaag al lang werd achtergelaten.
De foyer van het complex is op een originele manier aangekleed. Aan de muren zijn geen foto’s te zien, maar een lange rij
geluidstafels en lichttafels. Het is een trip door de geschiedenis. Mijn oog valt meteen op de Midas XL3, een (Belgische)
Case lichttafel en een Avolites Rolacue Pearl en Rolacue
Sapphire.
Het geluidssysteem in de foyer is een AED touring compact,
een geluidssysteem dat in 1984 door Glenn zelf werd gete-
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kend. Na 22 jaar heeft het zijn weg teruggevonden en het
klinkt nog steeds fantastisch.
En wat met de geschiedenis van de technici, de mensen?
“In het museum staat wel hier en daar een foto van producenten of mensen achter de ontwikkeling het materiaal. Maar de
geschiedenis van de technici is nog een verhaal apart. Ik zie
dat als een opdracht voor een officiële organisatie. Maar we
zien het wel zitten om de info mee te nemen in het museum.
We hebben nu het medium, als een andere instantie hierop
verder werkt, kunnen we de informatie integreren.
We denken dat we ons steentje hebben bijgedragen, ik denk
niet dat er iemand rondloopt die dit al eerder voor ons vak

Dat is een geschiedenis op zich,
die zeker de moeite is
om verteld te worden
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gedaan heeft. Ik heb dit uiteindelijk zonder veel hulp van
buitenaf gedaan, ik heb alles wereldwijd opgezocht, bij elkaar
gebracht en geïnstalleerd. Nu begint er hulp te komen omdat
het museum er staat, al is het nog niet officieel open. De opening is in december.
Ik hoop dat iemand anders dit deel van de geschiedenis
oppakt, er zijn 40.000 professionele geluids- en lichtmensen
Europa. Dat is een geschiedenis op zich, die zeker de moeite is
om verteld te worden.”
Hoe zie je de positie van de technici op het moment?
“We zien dat ons vak blijft groeien. Maar één van de proble-

We hebben ondertussen honderden
uren aan opzoekwerk
op de teller staan.
Dat heeft een schat aan informatie
opgeleverd. Het zou jammer zijn daar
niets mee te doen
men is bijvoorbeeld dat de technici gespreid zijn over veel
verschillende paritaire comités. Dat is eigenlijk een schande,
want het is een grote industrie aan het worden. Op dat punt
staan de artiesten een stap verder. Maar die lopen meer in de
kijker, dat is makkelijker om de politiek te bewegen. AED wil
zich, als één van de grootste spelers in het veld, graag laten
gebruiken om hierin een stap verder te zetten.
Er is in de loop der jaren een zekere professionalisering gekomen, maar anderzijds waren de vroegere technici veel meer
met de kerntaak bezig: het mixen. Nu zijn heel veel technici
vooral met software bezig en te weinig met de realiteit. We
komen aan een ‘PlayStation generatie’, die gewend is dat controls op het scherm verdeeld staan en niet meer in de (voor
ons) logische orde van een mengtafel.
De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld in lichttechnologie zo
uitgebreid dat het resultaat niet meer in functie staat van
wat er op de scène gebeurt. Ze lopen verloren in hun eigen
programmatie, ze hebben nooit geleerd om in functie van de
actie op het podium te werken. Rook en beweging doen soms
de artiest verloren gaan Ze verliezen de essentie. Weliswaar
weet de top van de licht- en geluidstechnici verdomd goed
waar ze mee bezig zijn. Ze zijn permanent bezig met zelfeducatie.
Dertig jaar geleden moest je alles zelf maken, dimmers,
speakers, enz. Ondertussen is er zoveel degelijk materiaal
op de markt dat dat niet meer nodig is. Maar het is ook veel
complexer geworden. Vroeger wist de lichtman alles van
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licht, de geluidsman kende alle facetten van geluid. Nu heb je
systeemtechnici die het systeem kunnen aanzetten en mixers
die mixen maar het systeem niet kunnen aanzetten. Er zijn
SIM-specialisten die het geluidsspectrum analyseren en uitmeten, maar die kunnen niet mixen of complexe processors
bedienen. Enkel de oudere generatie kan nog alles en hun
aantal wordt samen met hun haar steeds dunner.”
We hebben het al bij al over een nog jonge sector, niet?
“De verhuurbusiness bestaat niet zo heel lang, zo’n 40 jaar. Dat
is misschien oud als je twintig bent, maar als je de 50 voorbij
bent, heb je dat allemaal nog meegemaakt. Phlippo is de
oudste in België, gestart in 1962, maar enkel met licht. Video
Pittoors uit Duffel, Delvan verhuur, Professor Zonnebloem uit
Puurs, Sonology (de voorloper van Frequence en Studio 54 in
Wallonië) zijn allemaal rond de zelfde periode gestart, zo’n 35
jaar geleden. Polle Rispens, Dirk Verbist, Cecile de Troyer… zijn
allemaal in de jaren tachtig gestart.
Voor die tijd stapelden de muzikanten wat gitaarversterkers
op elkaar, de zanger had wat Dynacord boxen en als het zaaltje wat groter was, stapelde men wat bij. Artiesten die nu nog
aan de top meedraaien, hebben die Genesis meegemaakt.
Paul McCartney kan je nog vertellen hoe het is om zonder
monitors in een stadion vol gillende fans te spelen.”
Komt er ook een boek?
“Momenteel zijn daar niet meteen plannen voor, toch niet
binnen de vijf jaar. Ik bestuur 14 bedrijven en ben verantwoordelijk voor het feit dat duizenden technici hun materiaal
hebben voor hun show. Mijn focus ligt nog steeds daar, maar
de dag dat het wat rustiger wordt, denk ik dat een boek er wel
inzit. We hebben ondertussen honderden uren aan opzoekwerk op de teller staan. Dat heeft een schat aan informatie
opgeleverd. Het zou jammer zijn daar niets mee te doen.”
Hoe zie je de toekomst van het museum?
“De collectie is al bij al vrij compleet, maar hier en daar zijn er
nog gaatjes, vooral op het gebied van camera’s en microfoons.
En uiteraard komen er telkens zaken bij die nu nog in de verhuur zitten. De AED Studios kunnen een ijkpunt worden. Niet
alleen als ode voor het vak, maar ook als een plek waar verzamelaars zich vinden. We hebben 28 zalen, het zou perfect
kunnen om een tentoonstelling voor een aantal maanden op
te zetten en zo ons vak verder in de kijker te zetten. De basis is
er, daar kan verder op gebouwd worden.
We zijn er van overtuigd dat ook scholen hun weg zullen
vinden naar het museum, een aantal daarvan zijn al bekend
met AED als gebruikers van de huurvloot.
Tot slot zou het mooi zijn als andere instanties de handschoen
opnemen en bijvoorbeeld een ‘smoelenboek’ maken van
mensen die iets betekend hebben in onze sector. Dat zou
kunnen geïntegreerd worden in het museum.”

