
 

 

1 december 2016  

 

Aan de voorzitters van de bij de NMU aangesloten verenigingen 

Beste voorzitter, 

Betreft: geheimhouding 

Zoals u weet heeft de goochelkunst vanaf haar ontstaan tot op heden kunnen overleven door een vrij 

strikte geheimhouding in acht te nemen. Veel clubs trachten dit te borgen door een zorgvuldige 

screening bij het toelaten van nieuwe leden en velen brengen daarbij onze zgn. erecode onder de 

aandacht. 

De Magische Zirkel Deutschland gaat zelfs zo ver om overtreders een fikse boete op te leggen. De 

NMU kent een dergelijke boeteregeling niet en het DB vraagt zich af hoe effectief een dergelijke 

maatregel zou zijn. Wij willen echter nog wel verder inventariseren hoe onze zusterorganisaties met 

deze materie omgaan. Mogelijkerwijs komen daar nog voorstellen uit voort, waar de NMU haar 

voordeel mee kan doen, echter deze zullen dan eerst formeel door het AB goedgekeurd moeten 

worden. En dat kost (veel) tijd. 

Wij geven er daarom vooralsnog de voorkeur aan om u te vragen om deze problematiek op uw 

vereniging nogmaals onder de aandacht te brengen en te bespreken en om het belang van de 

eeuwenoude erecode binnen onze kunst nogmaals te benadrukken.  

De sociale media bieden tegenwoordig ongekende en laagdrempelige mogelijkheden voor (m.n.) 

jongeren om zich te profileren, maar het is daarbij en daarom belangrijk hen duidelijk te maken dat 

het verklaren van trucs daarbij niet past. Het dient ook amper echt een doel anders dan showing off.  

Het voert te ver om hier een volledige discussie te voeren over deze materie, want het behelst 

namelijk ook een mogelijke inbreuk op auteursrechten. Jongeren zijn hier veelal nog niet mee 

bekend en zijn zich daarom ook niet bewust van hun "onrechtmatige gedrag" en gaan er daarom 

soms (te)lichtvaardig mee om. Het gaat hier uiteraard niet om de eenvoudige trucs die "onze oom 

Henk" op verjaarsfeestjes liet zien, maar veelal om dealer items waardoor de bedenker en de dealer 

schade oplopen. Daarnaast is er nog de schade voor de goochelkunst in het algemeen: het haalt onze 

kunst onnodig naar beneden.  



Dit schrijven komt voort uit een intensieve discussie in de laatste AB vergadering waarbij het DB van 

de NMU gevraagd werd deze problematiek te adresseren, omdat de ervaring is dat het fenomeen 

van het verklappen van geheimen de laatste jaren snel is toegenomen. 

Bij deze roep ik u op om alert te zijn en te blijven op deze problematiek en serieuze schendingen van 

ons "ambtsgeheim" te bestrijden. Het DB van de NMU ziet niet alles en kan niet alles zien en beschikt 

zoals gezegd ook niet over opsporingsmogelijkheden noch over mogelijkheden om sanctiesop te 

leggen.  

De aangesloten verenigingen kunnen echter leden die zich niet aan onze afspraken houden daar  wel 

rechtstreeks op aanspreken en beschikken over de sanctie om - na een serieuze waarschuwing en bij 

hernieuwde schending - tot royement over te gaan. 

Wanneer u op TV of elders het verklappen van geheimen tegenkomt, wilt u dit dan aan de secretaris 

van de NMU melden? Het DB zal dan bezien of en welke actie zij kan ondernemen. Wij kunnen 

bijvoorbeeld de programmamakers in kwestie hierop aanspreken en/of de deelnemende goochelaar. 

Kortom: laten wij samen waakzaam blijven en de moed hebben om elkaar aan te spreken en tot de 

orde te roepen bij ernstige schendingen van onze beroepscode. Jeugdig enthousiasme is goed en 

moeten we koesteren, maar bij "opvoeden" hoort ook het stellen van duidelijke grenzen. 

Onze dank voor uw welwillende medewerking en hernieuwde waakzaamheid. 

w.g. 

(namens het DB van de NMU) 

Douwe W. Swierstra 

Vice President NMU 

 


