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Ja, ook ik heb er een.
Ik was vroeger enorm fan van Formule 1. Ik heb twee broers (en een zus) met wie ik altijd 
keek. Ik wist er alles van, van de teams, de coureurs, de auto’s. Tot 1994. Toen overleed Ayrton 
Senna en vond ik het niet meer leuk. Sindsdien volg ik de Formule 1 zijlings. Maar de laatste 
tijd kijk ik weer iets vaker stukken van een wedstrijd vanwege Max. Een paar maanden geleden 
sprak ik Hans van der Klis – schrijver van onder meer het boek Dwars door de Tarzanbocht; 
over Formule 1 – en hij opperde het idee een artikel te maken over oude Formule 1 fotografie. 
Hans kende een aantal fotografen van toen en nu, dus het was geregeld. Hij heeft er een mooi 
artikel van gemaakt met mooie foto’s en verhalen. Focus kan tenslotte niet achterblijven met 
al die Formule 1-perikelen zo dicht bij huis… Ik weet het, auto’s zijn slecht voor het milieu enzo, 
maar toch vind ik het stiekem nog steeds wel leuk.
En dan hebben we in dit nummer een portfolio-artikel van Martijn van de Griendt. Het gaat 
over de tien boeken die hij heeft gemaakt. Het was prettig om hem te interviewen, want hij praat 
heel makkelijk, is enorm enthousiast en het was een heel geanimeerd gesprek, waarin voort-
durend geschakeld werd van het ene boek naar het andere en weer terug; het was echt een 
enorme klus om het uit te werken. Maar dat geeft niet. Ik vond het mooi dat hij zich zo kwets-
baar opstelde en ik heb bewondering voor zijn betrokkenheid.
Verder in dit nummer een leuk artikel van Eduard de Kam over CineStill Monobath, de naam 
zegt het al een beetje: één bad voor zowel ontwikkelen als fixeren. Iets analoogs dus. 
En onder andere een test van de Panasonic LUMIX DC-S1H, vooral bedoeld voor het filmen. 
Kijk het filmpje dat ermee gemaakt is op onze website.
En wij gaan ons alweer opmaken voor het laatste nummer van dit jaar, Focus 12. 
Dit wordt weer een speciaal nummer met een gasthoofdredacteur. Ik zeg verder nog niks. 
Alleen: houd het in de gaten.  

     •
Roos Schouw
Uitgever/hoofdredacteur
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Formule 1
Vijf fotografen over hun vak

De snelheid, de fel gekleurde auto’s, de 
glitter & glamour, het gevaar: de Formule 1 

fotograferen is voor sommige fotografen 
een jeugddroom. Maar het vak van Formule 

1-fotograaf is de laatste decennia enorm 
veranderd. Vijf fotografen komen aan het 
woord: over hun carrière, de omstandig-

heden waarin zij werken en de foto die het 
beste laat zien hoe zij te werk gingen 

– of nog steeds gaan.
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Evenementen, exposities 
en sites waarvan Focus vindt 
dat je ze niet mag missen.

INFOCUS

Nature Talks Photo Festival 2019 
Op 9 en 10 november vindt alweer de vierde editie van Nature Talks 
plaats in de ReeHorst in Ede. Tijdens dit natuurfotografie-festival 
vertellen meer dan 45 internationale en nationale topnatuurfoto- 
grafen over hun werk. Laat je inspireren door onder anderen Tony Wu, 
Sandesh Kadur, Christian Ziegler, Marco Gaiotti, Roelof Molenaar, 
Wenche Dahle, Garth Lenz, Franka Slothouber, Zoltán Gergely Nagy 
en Jowan Iven. Hiernaast biedt Nature Talks ook een uitgebreid edu-
catief basisprogramma met lezingen van Nederlandse fotografen, 
filmprogramma’s, portfolioreviews, een grote fotobeurs, product-
demonstraties, een expositieruimte met onder anderen de winnaars 
en finalisten van de Nature Photographer of the Year, workshops 
en masterclasses. Er zijn verschillende tickets beschikbaar zodat je 
je persoonlijke programma kunt samenstellen. Kijk hier voor meer 
informatie. 

naturetalks.nl

Voor altijd Rotterdam 
De Holland-Amerika Lijn, opgericht in 1873, is een oerhollandse 
rederij die is uitgegroeid tot een van de grootste ter wereld. Als foto-
journalist legde Daniël van de Ven (1929) tussen 1947 en 1971, vaak 
in opdracht van de Holland-Amerika Lijn, vele belangrijke momenten 
vast van het naoorlogse Rotterdamse havenleven. Met een zwak 
voor de romantiek van de haven was de Wilhelminakade als een 
tweede thuis voor hem, waar hij veel tijd spendeerde. Deze selectie 
van ruim dertig foto’s – zwart-wit en een aantal in kleur – laat een 
overzicht zien van 25 jaar werk.
Van oorlogsbruiden die na de bevrijding in 1945 naar hun geliefdes 
in Canada trekken tot aan de bouw van de ss Rotterdam (1956-1959). 
Ook laten zijn foto’s vertrekkende landverhuizers op zoek naar meer 
geluk aan de andere kant van de wereld zien en het komen en gaan 
van mensen op bezoek in Rotterdam. 
Niet alleen in de haven maar ook aan boord legt Daniël van de Ven 
momenten vast van reizende passagiers en (on)gewone gebeurte-
nissen. Sommige foto’s spreken boekdelen, terwijl andere beelden 
een mysterieuze weergave zijn van het havenleven. De verhalen 
achter deze foto’s worden onthuld in de tentoonstelling door middel 
van enkele audiofragmenten, ingesproken door Van de Ven. 
Bij uitgeverij Scriptum is het gelijknamige boek verschenen, 
verkrijgbaar voor € 29,95. 

Voor altijd Rotterdam - Daniël van de Ven 

t/m 26 jan 2020

Kunsthal

Westzeedijk 341, Rotterdam

kunsthal.nl

© DANIËL VAN DE VEN

© ROELOF MOLENAAR | NATURE TALKS PHOTO FESTIVAL 2019

© GARTH LENZ | NATURE TALKS PHOTO FESTIVAL 2019

Let op: Focus-lezers krijgen 
10% korting op een ticket met de code: 

focus-talks2019



FOCUS 11   7   NOVEMBER 2019

Attack 
De Belgische Katrien De Blauwer werkt al twintig jaar aan een 
bijzonder oeuvre van fotomontages, maar trad hier pas enkele 
jaren geleden mee naar buiten. Als een ‘fotograaf zonder camera’ 
werkt ze met simpel gereedschap: schaar, papier, lijm, potlood 
en sinds kort ook verf. 
Zij haalt haar beelden uit internationale geïllustreerde magazines, 
bij voorkeur van tussen 1920 en 1969. De Blauwer knipt foto’s 
doormidden of haalt er fragmenten uit die zij met andere knipsels 
tot een krachtig nieuw beeld combineert. Zo ontstaan er nieuwe 
voorstellingen, betekenissen en ook een nieuwe poëzie. De Blauwer 
maakt geen overduidelijke combinaties, maar laat tussen de beelden 
ruimte voor suggestie en interpretatie. Sommige werken hebben 
een sterk filmisch karakter, zijn verhalend, kennen een zekere 
suspense of lijken zo uit een denkbeeldige film noir of de cinema 
van de nouvelle vague te komen. Het belangrijkste onderwerp van 
De Blauwer is de vrouw; of eigenlijk het beeld van de vrouw zoals 
dat is gepubliceerd in tijdschriften. Haar werk is een persoonlijke 
reactie of reflectie daarop.
De tentoonstelling omvat een selectie werken uit verschillende 
periodes. Naast de collages zijn er ook ‘notebooks’ te zien 
met daarin materiaal dat wel haar interesse heeft maar nog niet 
is gebruikt. 

Attack – Katrien de Blauwer

16 nov t/m 9 feb 2020

Nederlands Fotomuseum

Wilhelminakade 332, Rotterdam

nederlandsfotomuseum.nl

Bewogen Beeld 
Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) presenteert onder de titel 
The Bigger Picture drie tentoonstellingen. Een van de drie 
is Bewogen Beeld van Liu Bolin, ook wel The Invisible Man of 
de Kameleonkunstenaar genoemd. Bolin verbeeldt indrukwek-
kende verhalen rondom actuele mondiale thema’s en de relatie 
tussen mens en omgeving. Hij doet dit door middel van foto’s 
waarin hij op het eerste gezicht onzichtbaar is, omdat hij totaal 
opgaat in zijn omgeving. Zo dwingt hij de toeschouwer om 
beter en langer te kijken, en steeds nieuwe details te ontdekken. 
Een selectie van 24 foto’s uit verschillende levensfases van Bolin 
is nu voor het eerst te zien in Nederland. Ook worden er video-
beelden van zijn werkproces getoond en is er een origineel 
kostuum, gebruikt voor een van zijn foto’s, te zien, om inzicht 
te krijgen in zijn werkproces.

The Bigger Picture

t/m 5 jan 2020 

Kunstlinie Almere Flevoland

Esplanade 10, Almere

kaf.nl
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INFOCUS

Louis Zaal Meesterklas
De eerste lichting van de Louis Zaal Meesterklas toont nu haar 
project in Museum Hilversum. Louis Zaal (1956-2016) was één van 
de vier oprichters van Hollandse Hoogte, het eerste bureau dat 
zich op Nederlandse fotografie richtte. De Louis Zaal Meesterklas 
is een ode aan hem en een educatief ontwikkelingsprogramma 
voor Nederlandse, of in Nederland werkzame, fotografen. Het pro-
gramma wordt in samenwerking met de Zilveren Camera georga-
niseerd met behulp van een bijdrage van het Pictoright Fonds. In de 
huidige snelle tijd van korte flitsende beelden dreigen langlopende 
fotojournalistieke projecten het onderspit te delven. De Louis Zaal 
Meesterklas wil fotografen stimuleren om op projectmatige basis 
maatschappelijk relevante thema’s vast te leggen. Hierbij gaat het 
om fotografie met een Nederlands onderwerp of een voor Neder-
land relevant onderwerp. Dit voorjaar kregen vijf fotografen de kans 
hun project of carrière een extra boost te geven middels intensieve 
begeleiding van meesters Marc Prüst en Marieke van der Velden. 

Annabel Oosteweeghel - Generation Poor
Hoewel Nederland een van de rijkste landen op aarde is, wonen 
er 618.000 mensen die te weinig geld hebben voor eten, kleren, 
een huis, of een verzekering. Annabel Oosteweeghel fotografeerde 
mensen die in armoede leven. De afstand tussen hen en de comfor-
tabel levende meerderheid is groot, wat betreft ontmoetingskansen 
en betrokkenheid. 
Duco de Vries - Unknown Saints
Bij veel Nederlandse motorclubs ligt de gemiddelde leeftijd boven 
de veertig jaar. Niet bij de Unknown Saints, hier zijn de meesten 
vóór in de twintig. Ze zijn hard op weg om een volwaardige motor-
club te worden, maar eerst moeten alle leden hun volledige motor-
rijbewijs halen, en vervolgens geaccepteerd worden door de full-
colour biker scene, iets dat zo’n vijf jaar duurt. 

Anja Kortenbout - Happy in Heijplaat
Heijplaat, een tuindorp ingesloten door de Rotterdamse haven, 
werd ruim honderd jaar geleden speciaal gebouwd voor de werk-
nemers van de daar gevestigde Rotterdamse Droogdok Maatschappij 
(RDM). Inmiddels bestaat de RDM niet meer, Heijplaat is er nog wel. 
Anja Kortenbout legde de Heijplaters, gehecht aan hun dorp, woning 
en hun tuintjes, vast. 
Marijke Stroucken - Wachten op een wonder
In Nederland wonen ongeveer 30.000 reizigers (Roma, Sinti en 
Nederlandse reizigers). In 1968 werden zij gedwongen op kampen 
te gaan wonen, vaak ver van de bebouwde kom. Vanaf 1999 mochten 
gemeenten hun eigen beleid kiezen, waarbij velen een ‘uitsterfbeleid’ 
hanteerden. Veel jonge reizigers moesten hierdoor lang wachten 
op een standplaats, als ze er al een kregen. Een groeiende groep ging 
noodgedwongen in huizen wonen. Hoewel dit uitsterfbeleid in 2018 
werd verboden, is er sindsdien niet veel veranderd. 
Alex Kemman - Nederland Narcostaat, de bovenwereld van het 
Nederlandse drugsgeld 
De politieacademie schat de wereldwijde drugsomzet in relatie tot 
Nederland op 18,9 miljard euro, daarnaast wordt geschat dat jaarlijks 
in Nederland 16 miljard euro wordt witgewassen. Nederland Narco-
staat is een visueel onderzoek naar de verbinding tussen de onder- 
en bovenwereld en probeert te laten zien hoe drugsgeld in ons dage-
lijkse leven doorsijpelt en waar de grijze zone ligt tussen de illegale 
en de legale wereld. 

      •
Louis Zaal Meesterklas

t/m 1 dec

Museum Hilversum

Kerkbrink 6, Hilversum

museumhilversum.nl

   
Wachten op een wonder. 

© MARIJKE STROUCKEN

      
Nederland Narcostaat. 

© ALEX KEMMAN

        
Generation Poor. 
© ANNABEL OOSTEWEEGHEL 

     
Unknown Saints. 
© DUCO DE VRIES

   
Happy in Heijplaat. 
© ANJA KORTENBOUT
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Leeuwarden

Natuurmuseum Fryslân 
Schoenmakersperk 2 
natuurmuseumfryslan.nl
The Collective Landscape (2018)
Eddo Hartmann richt zijn lens op een 
aantal universitaire onderzoeksgroepen, 
die vanuit verschillende disciplines het 
Nederlandse landschap bestuderen. 
Het werk is gemaakt in opdracht van de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en 
Noorderlicht | Huis van de Fotografie. 
T/M 5 JAN 2020.

Maastricht

Museum aan het Vrijthof
Vrijthof 18
museumaanhetvrijthof.nl
Hommage to Humanity
Een omvangrijke en kleurrijke selectie por-
tretten van inheemse volkeren die dreigen te 
verdwijnen, vastgelegd door Jimmy Nelson. 
Daarnaast worden ondersteunende video’s, 
boeken en reisverhalen gepresenteerd. 
T/M 15 MRT 2020.

Rotterdam

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332
nederlandsfotomuseum.nl
Steenbergen Stipendium 2019
Tentoonstelling van de vijf genomineerde 
afstudeerprojecten van studenten aan 

kunstacademies die kans maken op het 
Steenbergen Stipendium 2019, de prijs 
voor fotografietalent in Nederland.
16 NOV T/M 9 FEB 2020.
Sterke verhalen uit de rijke collectie 
van het Nederlands Fotomuseum
Het Nederlands Fotomuseum verzamelt 
complete archieven of volledige fotoseries. 
Deze tentoonstelling toont een verscheiden-
heid aan visuele verhalen uit de rijke collec-
tie. Een mix van historische en eigentijdse 
fotografie; van thema’s en onderwerpen; 
van professionele en amateurfotografen. 
16 NOV T/M 17 MEI 2020.

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44
deketelfactory.nl
time travel
Fotografen Miho Kajioka en Rens Horn 
ontmoeten elkaar in een poëtische tentoon-
stelling waarin tijd en reizen centraal staan.
T/M 22 DEC.

Zwolle

Museum de Fundatie
Blijmarkt 20
museumdefundatie.nl
Congo Tales – 
Told by the People of Mbomo  ••••
Pieter Henket legde de bewoners van 
het Mbomo District in het Congobekken, 
het grootste tropische regenwoud ter 
wereld na het Amazonegebied vast. 
In de filmische en surrealistische por-
tretten komen de magie en mysteries van 
dit vrijwel onbekende gebied tot leven.
T/M 5 JAN 2020.

     •

strevende kunstenaars en intellectuelen, 
bohemiens en socialites; met haar bijzon-
dere kijk op de stad New York, die ze in 
vele beelden vastlegde en met foto’s van 
wetenschappelijke thema’s, waarop ze de 
resultaten van verschillende natuurkundige 
experimenten vastlegde. 
T/M 1 DEC.
Het Scheepvaartmuseum
Kattenburgerplein 1
hetscheepvaartmuseum.nl
Strijd om het ijs
Deze tentoonstelling belicht de Neder-
landse historische betrokkenheid in het 
Noordpoolgebied en sluit af met de 
presentatie Arctic: New Frontier van foto-
journalisten en filmmakers Kadir van 
Lohuizen en Yuri Kozyrev.
T/M 10 MEI 2020. 
Rijzend water 
Kadir van Lohuizen belicht in foto’s en 
film de wereldwijde en onomkeerbare 
gevolgen van de stijgende zeespiegel. 
T/M 10 MEI 2020.
Schilt Publishing & Gallery
Peter Martensstraat 121
schiltpublishing.com
One Year
Een poëtisch beeldverhaal van Geert 
Broertjes rondom verlies, rouw en liefde. 
T/M 1 DEC.

Apeldoorn

CODA Museum
Vosselmanstraat 299
coda-apeldoorn.nl
Ma  •

Nadat zijn moeder Alzheimer kreeg, 
schreef Hugo Borst wekelijks over haar in 
het AD Magazine. Margi Geerlinks maakte 
op zijn verzoek niet alleen foto’s bij deze 
artikelen, maar ook volgde ze Joke vier 
jaar lang met haar camera. 
T/M 10 NOV.

Brussel (B)

Géopolis Brussel 
Ateliers des Tanneurs 
Huidevettersstraat 58 
geopolis.brussels
Ongelijkheid, een toekomstbeeld? 
Twee tentoonstellingen over ongelijkheid 
wereldwijd.
Johnny Miller toont in Unequal Scenes 
door middel van een drone de ongelijke 
landschappen waarin we leven. 
Rising Water van Michele Spatari is een 
fotoreportage over de vier gemeenschap-
pelijke baden in Turijn waar mensen die 
in barre woonomstandigheden leven 
toegang hebben tot basisvoorzieningen.
T/M 17 NOV.

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43
fotomuseumdenhaag.nl
Fotografie wordt Kunst –
Photo-Secession in Holland 1890-1937
De tentoonstelling vertelt het verhaal van 
de vroege Nederlandse kunstfotografie 
met de Picturalisten en de Nieuwe Foto-
grafie en laat zien dat het onderscheid 
tussen beide stromingen geen harde 
grens is, maar een graduele overgang.
T/M 8 DEC.

Amsterdam

Eduard Planting Gallery
Eerste Bloemdwarsstraat 2 links
eduardplanting.com
Landscape Photography
De landschapsfoto’s van Saskia Boelsums 
hebben een sterk eigen signatuur: over-
weldigend en schilderachtig, met weidse 
horizonten en grootse wolkenluchten. 
Boelsums voelt zich sterk verbonden met 
de traditie van Nederlandse landschaps-
schilders. 
T/M 23 NOV.
Galerie Caroline O’Breen
Hazenstraat 15
carolineobreen.com
Being There
Sofie Knijff werkte de afgelopen vier jaar 
als artist in residency in Sri Lanka. Hieruit 
manifesteerde zich een nieuwe stap in 
haar werk; het fotograferen van omgeving, 
landschap en objecten met dezelfde inten-
siteit en concentratie als haar portretten. 
T/M 16 NOV.
Foam
Keizersgracht 609
foam.org
Brassaï
Het eerste retrospectief van Brassaï 
(1899-1984) in Nederland. Deze Franse 
fotograaf van Hongaarse komaf maakte 
talloze iconische beelden van het Parijse 
leven in de jaren ’30. Hij fotografeerde 
monumenten, pittoreske plekken en vooral 
het dagelijkse leven in de stad. Hij was ge-
boeid door het leven op straat, de ziel van 
de stad, die vooral ’s nachts tot leven kwam. 

Ook maakte hij intrigerende portretten 
van zijn vele kunstenaarsvrienden. 
T/M 4 DEC.
Materia Impura
Lorenzo Vitturi onderzoekt stedelijke 
veranderingen, processen van culturele 
vermenging, en de bewegingen van 
mensen en goederen in een globalise-
rende wereld. Al spelend met realiteit 
en fictie, vermengt hij fotografie, beeld-
houwkunst, schilderkunst en collage 
en bouwt hij sets in zijn studio. 
T/M 19 JAN.
Foam 3h: Dustin Thierry – Opulence
Dustin Thierry legt de ballroom scene 
vast in Nederland, New York, Parijs, Londen 
en Berlijn. Dit ondergrondse fenomeen 
vindt zijn oorsprong in de bals masqués van 
de LHBTQ-gemeenschap uit het Amerika 
van de negentiende eeuw, waar LHBTQ’ers 
vrij en zichzelf konden zijn. 
T/M 8 DEC.
Hermitage
Amstel 51
hermitage.nl
Hollandse Meesters Her-Zien
Prominente Nederlanders van kleur, 
waaronder Ruud Gullit, Typhoon, Raymann 
en Berget Lewis kruipen in de huid van 
de historische Nederlanders van kleur. 
Humberto Tan, Ahmet Polat, Stacii Samidin 
en Milette Raats fotografeerden hen geheel 
in de stijl van Rembrandt en zijn tijdgenoten 
en op bijzondere locaties. 
T/M 2 FEB 2020.
Huis Marseille
Keizersgracht 401, Amsterdam
huismarseille.nl
Berenice Abbott – 
Portretten van het moderne leven
De eerste grote overzichtstentoon-
stelling in Nederland van Berenice Abbott 
(1898-1991). Met portretten van vooruit-

Richard Learoyd  ••
Levensgrote portretten, landschappen 
en stillevens van Richard Learoyd, 
gemaakt met een enorme, zelfgebouwde 
camera obscura. 
T/M 5 JAN 2020.
La soupe de Daguerre
Een selectie van foto’s van verschillende 
materialen en bijzondere technieken uit de 
collectie van Gemeentemuseum Den Haag. 
Met werk van onder meer Awoiska van der 
Molen, Craigie Horsfield, Mary Ellen Mark, 
Piet Zwart, en Rineke Dijkstra. 
T/M 22 MRT 2020.

Eindhoven

Buurthuis Blixems
Ouverture 2 
ericamera.nl
Clubexpositie Fotoclub Ericamera  •••
De twintig leden komen uit Eindhoven 
en de regio, en zijn vergevorderde 
amateurs. 
9 EN 10 NOV.

Enschede

Diverse locaties Enschede
fotomanifestatie-enschede.nl
Fotomanifestatie Enschede
Tweejaarlijks fotofestival op initiatief van 
Fotogalerie Objektief. Het thema van 
deze editie is ‘Inner Circles‘. Het festival 
legt de focus op de verschillende (sociale) 
cirkels waar we ons als mens in bewegen. 
Met onder meer werk van Eddo Hartmann, 

Kadir van Lohuizen, Jan Hoek, 
Sjoerd Knibbeler en Chris de Bode. 
T/M 9 NOV.

Groningen

Diverse locaties in Groningen
noorderlicht.com
TAXED TO THE MAX… 
Deze editie van de Internationale Noor-
derlicht Fotomanifestatie onderzoekt de 
maatschappelijke spanningen die door 
internationale mega-corporaties worden 
gecreëerd met hun enorme accumulatie 
van kapitaal en invloed op de nationale 
en mondiale politiek. 
T/M 1 DEC.
MartiniPlaza
Leonard Springerlaan 2
martiniplaza.nl
30 jaar Noorderlicht
Tentoonstelling ter gelegenheid van het 
dertigjarig bestaan van Noorderlicht in 
Groningen, met een doorsnede van de 
fotografie van de afgelopen drie decennia. 
T/M 20 DEC.

Helmond

Museum Helmond
F.J. van Thielpark 7
museumhelmond.nl
In Time
Mitch Epstein’s foto’s geven een verrassend 
en gelaagd beeld van Amerika. Een enorme 
dieptewerking en de vele interpretatie-
mogelijkheden zijn kenmerkend voor zijn 
werk. In Kunsthal Helmond zijn zo’n vijftig 
foto’s te zien geselecteerd uit vier ver-
maarde series. 
T/M 9 FEB 2020.

Een selectie uit de overige foto-
exposities en -evenementen.
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PRODUCTINFO
Kijk voor het laatste product- en 
fotonieuws op onze vernieuwde 
website focusmedia.nl.

Nikon
Nikon heeft de Z 50 aangekondigd, haar eerste systeemcamera 
met sensor in APS-C formaat (DX, in Nikon-terminologie). De Z 50 
gebruikt dezelfde lensvatting als de Z 6 en Z 7 systeemcamera’s, 
maar de Nikkor Z DX-objectieven hebben een kleinere beeldcirkel. 
De Z 50 kreeg een 20,9 megapixel BSI CMOS-sensor. Op de sensor 
zijn 209 fasedetectie AF-punten geplaatst die het sensoropper-
vlak voor ongeveer 87% in horizontale en 85% in verticale richting 
afdekken. Net als de full-frame Z-modellen biedt de Z 50 Eye-
Detection AF, wat het gemakkelijk maakt om scherp te stellen op 
het oog van een model. 
De krachtige EXPEED 6-beeldprocessor biedt een maximale 
gevoeligheid van ISO 51.200 en een maximale seriesnelheid van 
11 beelden per seconde met autofocus bij elke opname. Filmen 
kan de Z 50 in UHD 4K-resolutie met 24p, 25p of 30p; in Full HD 
beschik je over een maximale framerate van 120 fps voor slow-
motion. Er is een microfooningang maar geen aansluiting voor 
een hoofdtelefoon.
De eerste Z DX-objectieven worden de Nikkor Z DX 16-50mm 
F3.5-6.3 VR en de Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR. De Z DX 
16-50mm heeft een telescopisch ontwerp zodat hij in gesloten 
toestand heel compact is. Via de FTZ-adapter zijn zo’n 360 Nikkor-
objectieven met F-lensvatting bruikbaar. De Z 50 komt in novem-
ber op de markt met een adviesverkoopprijs van € 949,- voor 
de body. Er komen vier kits: Z 50 + FTZ-adapter: € 1.099,-, Z 50 + 
Z DX 16-50mm: € 1.099,-, Z 50 + Z DX 16-50mm & FTZ-adapter: 
€1.249,- en Z 50 + Z DX 16-50mm + Z DX 50-250mm: € 1.339,-.
Nikon maakt ook een roadmap tot 2021 voor Z-objectieven bekend. 
De hoogwaardige S-Line wordt verder uitgebreid met drie objec-
tieven met vast brandpunt: een 20mm F1.8, een 50mm F1.2 en een 
105mm Micro-lens. Er komen ook drie S-Line zoomobjectieven 
bij: een 14-24mm F2.8, een 70-200mm F2.8, een 24-105mm en 
een 100-400mm. Buiten de S-Line komen een Micro 60mm, een 
24-200mm reiszoom en 200-600mm zoom. Nieuw is de Com-
pact Prime-reeks waarin Nikon een 28mm en 40mm aankondigt. 
Op de roadmap staat slechts één DX-objectief, een 18-140 mm 
(omgerekend naar full-frame 27-210mm). Nikon vermeldt geen 
timing voor de nieuwe objectieven en geeft aan dat de plannen 
steeds kunnen wijzigen. Als alle aangekondigde objectieven 
daadwerkelijk worden uitgebracht, zullen er in 2021 in totaal 
23 Z-objectieven op de markt zijn.

De Nikkor Z 22mm F1.8 S is een lichtsterke groothoek voor Nikon-
systeemcamera’s. Volgens Nikon biedt hij een hoog oplossend 
vermogen van rand tot rand, zelfs bij de grootste opening van F1.8. 
Door de kleinste scherpstelafstand van 25 cm kun je gemakkelijk 
close-ups maken. De scherpte bij close-ups zou volgens Nikon die 
van vergelijkbare objectieven met deze brandpuntsafstand over-
treffen. De Nano Crystal Coat vermindert flare and ghost, oftewel 
overstraling en nevenbeelden. Dankzij een bijna geluidloze autofocus 
is de lens ook geschikt voor video-opnamen. Je kunt de instelring 
gebruiken voor een geluidloze diafragmaregeling, als belichtings-
correctie, of als scherpstelring bij manuele scherpstelling. Het tegen 
stof en spatwater afgedichte objectief gaat € 1.199,- kosten.
Nikon mikt met zijn Z-systeemcamera’s niet alleen op fotografen 
maar ook op cineasten. Voor hen komt er nu een videokit op basis 
van de Nikon Z 6. De kit bevat de Nikon Z 6-systeemcamera en de 
FTZ-lensadapter, die het gebruik van objectieven met F-vatting 
mogelijk maakt. Meegeleverd wordt ook de Atomos Ninja V, een 
externe monitor en recorder 
die video vastlegt in de 
ProRes- en DNxHR-inde-
ling. Later dit jaar brengt 
Nikon een firmware-
update uit voor de Z 7- 
en Z 6-camera’s die 
video-uitvoer in het Pro-
Res RAW-videoformaat op 
de Ninja V mogelijk maakt.
Verder biedt de kit nog een 
aantal handige accessoires. 
De SmallRig Camera Cage 
heeft een handgreep aan de 
bovenzijde om uit de hand te 
filmen. Via de SmallRig Magic 
Arm kun je de Atomos Ninja V op 
de cage bevestigen. Verder wor-
den twee EN-EL15b accu’s voor de 
Z 6, twee accu’s voor de Atomos 
Ninja V en een hdmi-kabel mee-
geleverd. De videokit kost inclu-
sief de Nikon Z 6 € 2.899,-.

>  nikon.nl

  Nikon Z 50 
met Nikkor Z DX 50-250mm 

F4.5-6.3 VR en Nikkor Z 24mm 
F1.8 S objectief.

  Nikon Z 6 
videokit.
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  Sony A9 II 
met GM 600mm 

F4-objectief. 

  Polaroid Lab.

  
 Samyang 
Samyang stelt haar vierde autofocusobjectief voor Sony E-
camera’s met full-frame sensor voor. De AF 18mm F2.8 FE vult de 
AF 24mm F2.8 FE, de AF 35mm F2.8 FE en de 45mm F1.8 FE aan. 
Het optische ontwerp met 9 lenselementen, waarvan 3 asferische 
lenzen, 2 HR-lenzen en 3 ED-lenzen moet volgens de fabrikant 
zorgen voor hoge scherpte, lage chromatische aberratie en mini-
male vervorming. Het objectief heeft een minimale scherpstel-
afstand van slechts 25 cm. De verkoopprijs bedraagt € 399,-. 

>  www.transcontinenta.nl
  Samyang AF 

18mm F2.8 FE.
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Sony
Tweeënhalfjaar na de A9 kondigt Sony een nieuwe versie van 
deze camera voor sport- en actiefotografie aan. Net als Nikon met 
de D6 wil Sony dus tijdig een camera gereed hebben voor de pro-
fessionele fotografen die volgende zomer in Tokio de Olympische 
Spelen verslaan. 
De A9 II gebruikt dezelfde full-frame 24 megapixelsensor als zijn 
voorganger. Voor sport- en nieuwsfotografie volstaat deze reso-
lutie ruimschoots; meer pixels betekent alleen maar langere trans-
fertijden. Belangrijker voor pro’s is dat de connectiemogelijkheden 
belangrijk verbeterd zijn. Zo heeft de A9 II nu Gigabit Ethernet 
aan boord. De snelheid van de draadloze verbinding is verhoogd: 
de A9 II gebruikt nu de snelle 5 GHz-frequentie en ondersteunt 
de 802.11a/b/g/n/ac-standaarden. Bestanden kunnen via het FTP-
protocol op de achtergrond doorgestuurd worden naar de beeld-
redactie of het persagentschap. Met Imaging Edge-applicatie 
Transfer & Tagging kan de fotograaf spraakmemo’s converteren 
naar tekst en toevoegen in de vorm van IPTC-metagegevens. 
De A9 II kan maximaal tien sets van zowel FTP- als camera-instel-
lingen onthouden, wat handig is wanneer een camera binnen een 
agentschap met meerdere fotografen gedeeld wordt.
Net als de A7R IV is de ergonomie aanzienlijk verbeterd. De A9 II 
heeft een grotere grip, en de AF-On knop en focusjoystick zijn nu 
ook bruikbaar als je handschoenen draagt. Ook de autonomie van 
de accu is verhoogd.
Net als zijn voorganger legt de A9 II bij gebruik van de elektroni-
sche sluiter maximaal 20 beelden per seconde vast, zonder black-
out in de elektronische zoeker. De continu-snelheid met mecha-
nische sluiter is verdubbeld tot 10 fps. De A9 II is vanaf november 
beschikbaar in de Benelux voor een adviesprijs van € 5.400,-.

>  sony.nl

Polaroid
Polaroid wil smartphonefotografen aanzetten tot printen en dat 
kan zonder moeilijke draadloze verbindingen. Het Polaroid Lab 
werkt als een miniatuur donkere kamer. De gebruiker selecteert 
een foto op de smartphone in de Polaroid Originals App en plaatst 
de telefoon met het scherm naar beneden op de Polaroid Lab. 
Wanneer de rode knop wordt ingedrukt, wordt het beeld op de 
film geprojecteerd en omgezet in een klassieke direct-klaar foto. 
Aan dat zuiver analoge procedé voegt de Polaroid Originals App 
digitale snufjes toe. Zo is het mogelijk één enkel digitaal beeld in 
meerdere Polaroidfoto’s verdelen. Het is ook mogelijk om verborgen 
augmented reality-functies aan de geselecteerde foto toe te voegen. 
Deze worden zichtbaar zodra de ontvanger van de foto deze bekijkt 
met de Polaroid Originals App. 
Het Polaroid Lab is compatibel met Color 600 en Color i-Type film 
plus de zwart-witversies daarvan, de B&W 600 en B&W i-Type. 
Naast de reeds bestaande enkelpak (8 foto’s) en driepak (24 foto’s) 
films is er vanaf oktober ook een Color 600 en Color i-Type x40 
filmpak. Het Polaroid Lab heeft een adviesverkoopprijs van € 129,99; 
de x40 packs van Color 600 film en Color i-Type film kosten respec-
tievelijk € 74,99 en € 64,99.

>  polaroid.com
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Fujifilm
De X-A7 is het nieuwste model in de X-familie van Fujifilm. 
Hij beschikt over een nieuwe 24 megapixel CMOS-beeldsensor 
in APS-C formaat met 8,5 keer meer fasedetectie autofocuspixels 
dan bij de voorganger. Daardoor kan de X-A7 sneller en accu-
rater scherpstellen. De autofocus zal ook tijdens filmen beter 
werken; dat kan de X-A7 in 4K-resolutie met 30 frames per seconde. 
Het aanraakgevoelige lcd-scherm is helderder, zodat het ook in 
zonlicht goed zichtbaar blijft. Het scherm kan uitgeklapt en gero-
teerd worden. De X-A7 kost € 749,-, dat is inclusief de Fujinon 
XC 15-45mm F3.5-5.6 kitzoom.
Om smartphonefotografen te verleiden hun beelden af te drukken, 
introduceert Fujifilm de instax mini Link. Deze compacte fotoprinter 
gebruikt instax instantfilm. Met de instax mini Link app kun je een 
foto draadloos afdrukken vanaf een smartphone. Met de Video Print 
afdrukmodus is het ook mogelijk om een still uit een smartphone 
video te printen. Met Party Print kun je vanaf vijf verschillende smart-
phones een collage van afbeeldingen op één instax print maken. 
Via de Fujifilm Camera Remote app is het mogelijk om rechtstreeks 
af te drukken vanaf Fujifilms X-serie en GFX-systeemcamera’s. 
De instax mini Link is beschikbaar in drie kleuren voor € 119,-.

fujifilm.eu/nl

  
 Laowa 
Laowa brengt de 17mm F4 GFX Zero-D op de markt. Het is de 
wijdste groothoeklens voor de Fujifilm-middenformaatcamera’s 
met G-vatting. Het objectief biedt een grote beeldhoek van 113 
graden, vergelijkbaar met 13,5mm op full-frame. Net zoals de 
andere objectieven in Laowa’s Zero-D reeks heeft ook deze lens 
minimale vertekening. Ondanks de grote beeldhoek zijn normale 
circulaire filters met filtermaat 86 mm bruikbaar. De verkoop-
prijs bedraagt € 1.499,-. Laowa heeft ook een nieuw objectief 
voor Micro Four Thirds-camera’s. De Laowa 4mm F2.8 Circular 
Fisheye MFT is een circulaire fisheye-lens met een beeldhoek van 
210 graden. Zo is het mogelijk met slechts twee opnames een 
360-graden panorama vast te leggen. Door de hoge lichtsterkte 
in combinatie met de enorme beeldhoek is het objectief ook 
bruikbaar voor astrofotografie. Het objectief heeft een bescheiden 
verkoopprijs van € 279,-.

>  venuslens.nl

Canon
De EOS M200 wordt de opvolger van de EOS M100. Deze compacte 
systeemcamera moet de smartphonefotograaf verleiden om de 
stap naar een ‘echte’ camera te zetten. Daartoe heeft hij een zeer 
eenvoudig te gebruiken bedieningsinterface die nuttige tips & tricks 
op het scherm toont. Voor de Instagram-generatie biedt de M200 
de Creative Assist-functie, een verzameling effecten, filters en tools 
voor kleuraanpassing die bij het fotograferen of nadien kunnen 
worden toegepast. Aan eerder gemaakte foto’s kunnen ook crea-
tieve filters, waaronder Fisheye, Soft Focus en Grainy black & white 
worden toegevoegd. 
De EOS M200 beschikt over een 24,1 megapixel APS-C sensor en 
de DIGIC 8-processor. De autofocus gebruikt Canons Dual Pixel 
CMOS AF-systeem, waarbij elke pixel bijdraagt aan een snelle scherp-
stelling. Met de Eye Detection AF-functie wordt automatisch 
scherpgesteld op de ogen van een onderwerp. 
Met de Canon Camera Connect app voor iOS en Android kan de 
camera via Bluetooth en wifi verbinding maken met smartphone en 
tablets zodat foto’s en video’s gemakkelijk gedownload, bekeken 
en gedeeld kunnen worden. De Canon EOS M200 kost inclusief de 
EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM € 609,-.

>  canon.nl

  17mm F4 
GFX Zero-D.

  Canon 
EOS M200.

  Fujifilm 
X-A7.
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Phase One
Phase One kondigt de XT aan, een middenformaatsysteem 
voor landschapsfotografie. Het systeem is opgebouwd uit 
drie onderdelen: een digitale achterwand, een Rodenstock-
objectief en de XT Camera Body als brug tussen beiden. 
Als digitale achterwand zijn de Phase One IQ4 150MP, de IQ4 
150MP Achromatic of de IQ4 100MP Trichromatic geschikt. 
De XT is te combineren met drie objectieven van Rodenstock: 
de Digaron-W 32mm F4 ultragroothoeklens, de Digaron-S 
23mm F5.6 groothoeklens en de Digaron-W 70mm F5.6 
standaardlens. Deze objectieven zijn uitgerust met de elektro-
magnetisch aangestuurde X-Shutter van Phase One.
De XT-camera beschikt over twee knoppen waarmee je het 
objectief tot 24 mm kunt verschuiven op de horizontale of 
verticale as. Zo is het mogelijk om perspectiefcorrecties uit 
te voeren, en panoramische beelden met hoge resolutie 
te maken.

>  phaseone.com

X-Rite
Kleurbeheerbedrijf X-Rite heeft i1Display Studio en i1Display Pro 
Plus geïntroduceerd, twee kleurkalibratieproducten voor beeld-
schermen. De i1Display Studio-bundel is bedoeld voor hobbyfoto-
grafen, met de i1-colorimeter en i1Studio-software. Het product is 
voorzien van Flare Correct, Intelligent Iterative Profiling en meting 
van omgevingslicht. 
De i1Display Pro Plus-bundel bestaat uit de i1Display Pro Plus 
colorimeter en de i1Profiler-software. Hiermee kun je luminantie-
niveaus tot 2.000 nits meten, geschikt om oled- en hdr-schermen 
te kalibreren. Voor professionele fotografen blijft de bestaande 
i1Display Pro in het gamma.
Er komen ook drie nieuwe kits. De i1 ColorChecker Photo Kit met 
i1Display Studio en ColorChecker Passport 2; de i1 ColorChecker 
Pro Photo Kit met i1Display Pro en ColorChecker Passport 2; en 
de i1 ColorChecker Filmmaker Kit met i1Display Pro Plus en Color-
Checker Passport Video.

>  xrite.com

  
 Profoto 
Ook lichtspecialist Profoto richt zich op smartphonefotografen. Profoto presenteert 
de C1 en C1 Plus als studioflitsers voor smartphones. Ze zijn compact en licht, en wor-
den aangestuurd via de Profoto Camera app. De verschillen zitten in het vermogen: 
de Profoto C1 heeft een maximale output van 1.600 lumen/800 lux, de C1 Plus is krach-
tiger met een maximale output van 4.300 lumen/1.700 lux. Vier warme en drie koele 
leds zorgen voor instelbare kleurtemperaturen variërend van 3.000K tot 6.500K. 
De C1 Plus is bovendien compatibel met Profoto AirTTL Remotes en dus ook bruik-
baar in combinatie met een spiegelreflex of systeemcamera. Via een Air TTL Remote 
zijn ze ook samen met andere Profoto-flitsers te gebruiken.
De modellen zijn uitgerust met een efficiënte Lithium-ion accu die wordt opgeladen 
via usb-c. Een volledig opgeladen accu kan tot 2.000 full power flitsen leveren, of 
30 minuten continu licht voor de C1, en 40 minuten continu licht voor de C1 Plus. 
Voor de C1 en C1 Plus zijn diverse lichtvormers beschikbaar in het Profoto Clic-sys-
teem, met een Dome Diffuser, een set kleuren-gels en grids. Dankzij een magnetisch 
montagesysteem zijn deze accessoires gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen. 
De Clic-lichtvormers zijn ook bruikbaar op de Profoto A1- en A1X-systeemflitsers. 

     •
>  profoto.com/nl

  Phase One XT.

  X-Rite i1Display Studio.

  Profoto 
C1 Plus.



FOCUS 11   14   NOVEMBER 2019

Steeds meer mensen keren zich af van het nieuws, omdat men 
vaak het gevoel heeft dat het geen zin heeft naar ellende te kijken 
zonder dat een oplossing in zicht is. Juist daarom is het zo belang-
rijk om ook de andere kant te laten zien van ellende en destructie: 
menselijkheid. Deze foto van Ivor Prickett laat die kant zien.

Het is 12 juli 2017, een onbekend jongetje wordt verzorgd door 
Iraakse Special Forces-soldaten. Hij is door een man, die ervan werd 
verdacht een militant te zijn, weggedragen uit het laatste door ISIS 
gecontroleerde gebied in de oude stad. Begin juli, na maanden van 
vechten, verklaarde de Iraakse regering de stad Mosul volledig bevrijd 
van ISIS, hoewel het conflict in de wijken van de stad voortduurde. 
Duizenden burgers werden gedood tijdens de strijd om Mosul, terwijl 
grote delen van de stad in puin achterbleven. 

Ivor Prickett vindt deze beelden veel interessanter dan foto’s van 
een explosie of van iemand die een pistool afvuurt. Niet dat hij 
vindt dat zulke foto’s niet belangrijk zijn om ook te tonen; ook die 
beelden horen er bij en zijn van belang om een verhaal te vertellen. 
Bij Prickett gaat het echter vooral om een mix tussen het tonen 
van harde nieuwsfoto’s en andere beelden. Beelden die zachter zijn 
en de menselijke kanten laten zien van een conflict dat heftig is.

Zijn beelden nemen je mee, en je bent dan via hem midden in een 
conflict. Bij deze foto kun je zien dat het in een oorlogsgebied is, 
maar deze mannen hebben hun wapens even neergelegd om voor 
deze jongen te zorgen.
Ivor: “Het is zo eenvoudig om alleen maar op te nemen en mensen 
de vernietiging en de verwoesting en de dood te laten zien. Maar ik 
weet niet echt of dat meer doet. Ik weet niet of mensen daarop 
reageren.” 

Ivor behaalde een diploma documentaire fotografie aan de University 
of Wales Newport. Maar dat limiteert fotografen van zijn kaliber niet 
tot het maken van werk dat vanouds te vinden is in de klassieke pers-

media. Het werk is tentoongesteld in onder meer The Getty Gallery 
en The National Portrait Gallery in London en Foam Gallery in 
Amsterdam. De fotograaf beweegt zich moeiteloos tussen de harde 
fotojournalistiek en de wereld waarin zijn foto’s te zien zijn aan de 
muren van musea en galeries.

Recent publiceerde Ivor een boek bij Steidl, een uitgever die bekend 
staat om boeken van hoge kwaliteit met onderwerpen die variëren 
tussen klassieke fotografie en kunst.
Het boek End of the Caliphate is het resultaat van maanden werken 
in de jaren 2016-2018 in Irak en Syrië. Ingebed in Iraakse en Syrische 

Hard en zacht beeld

Lars Boering is directeur 
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Koerdische troepen volgde hij de harde strijd tegen ISIS, waarbij hij 
zowel de gevechten als de tol op de burgerbevolking en het stads-
landschap documenteerde. De strijd om ISIS in de regio te verslaan 
duurde jaren, resulteerde in duizenden burgerslachtoffers en ver-
woestte enorme delen van steden als Mosul en Raqqa. De val van 
Mosul was de sleutel tot de ondergang van de islamitische staat, 
waarbij de overblijfselen van het zogenaamde kalifaat afbrokkelden. 
Harde nieuwsfoto’s met daarop heftige en harde situaties. Soldaten 
en vooral de mensen die daar wonen raken gevangen in kruisvuur, 
en na de strijd blijft er een verwoest stadslandschap over. De naoor-
logse realiteit toont maanden later de families die op zoek zijn naar 

vermiste geliefden, en burgers die terugkeren om hun huizen en 
levens terug te eisen. 
 
Tussen die ellende zoekt Ivor Prickett ook naar die andere realiteit 
waarin menselijkheid centraal staat. Waar de harde kant verzacht 
wordt door zachtere beelden. Hopelijk wint die zachte kant, een kant 
die mensen veel liever ervaren. Op 18 november is hij in Amsterdam 
voor de eerste aflevering van de ‘Willem Poelstra lezing’ en hij zal 
dan zijn boek toelichten en signeren. Een mooi moment om de man 
achter deze beelden te ontmoeten en hem horen vertellen over de 
harde en zachte kanten van het nieuws.       •

© IVOR PRICKETT FOR THE NEW YORK TIMES
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PORTFOLIO

Martijn van 
de Griendt

OP HET PODIUM

Hoe het begon
Op zijn veertiende kreeg hij een camera 
van zijn tante en begon hij te fotograferen; 
hij heeft alle negatieven nog. Eerst waren 
het foto’s van de mensen in zijn directe 
omgeving; zijn moeder, zijn zusje en broer-
tje, zijn vader. Later, toen hij een jaar of 
zeventien was, fotografeerde hij ook zijn 
vrienden Roy en Mike (zie boek 7, Forever 
Young). En hij had een vriendinnetje, Anouk. 
“Daar heb ik wel een leuke foto van, toen ik 
met haar en haar ouders op vakantie was. 
De foto is op een camping bij de douche 
gemaakt. Zo is het ooit begonnen: kiekjes 
maken met je camera. Ik was niet heel 
bewust aan het fotograferen zoals bijvoor-
beeld Johan van der Keuken, die al op zijn 
zeventiende zijn vrienden documenteerde. 
Absoluut niet. Ik maakte gewoon kiekjes.”

In 1993 kwam Martijn van de school voor 
journalistiek in Utrecht en begon met de 
Haagse kunstacademie.
Op de school voor journalistiek had hij als 
keuzevak fotografie. Toen is hij serieus met 
fotografie begonnen. Hij leerde het werk 
van Johan van der Keuken en van Ed van 
der Elsken kennen. Hij ging hun boeken 
kopen en dat was de start van zijn liefde 
voor boeken. Zijn boekenverzameling is 
sindsdien alleen maar gegroeid.

Na zijn opleiding heeft hij reportages 
gemaakt en wat fotojournalistieke dingen 
gedaan, maar al heel snel is hij voor tijd-
schriften gaan werken. Af en toe maakte 
hij portretten in opdracht voor een krant. 
De vluchtigheid van nieuwsfotografie lag 
hem niet; hij wilde niet voor kranten steeds 
maar één foto maken.

Waarom ben je gaan fotograferen? 
Wat is er leuk aan fotografie?

“Ik weet pas sinds ongeveer een half jaar 
dat ik gewoon verhalen wil vertellen. 
Vroeger alleen in foto-vorm, maar ik vind 
het ook heel leuk om te schrijven en te 
filmen. Ik schreef vroeger al verhaaltjes op 
de lagere school en later voor de school-
krant. En natuurlijk op de school voor jour-
nalistiek. Maar toch was fotografie mijn 
manier om verhalen te vertellen, omdat ik 
het heel leuk vond en ook een beetje kon. 
Het is een combinatie tussen dingen willen 
vertellen maar ook zelf een podium willen. 
Ik wil gezien worden.”

Voordat ik mijn recordertje aanzette 
om ons gesprek op te nemen vertelde 
je dat je vroeger gepest bent op 
school. Denk je dat dat een reden kan 
zijn dat je nu een enorme behoefte 
hebt aan een podium?

“Ja, dat denk ik wel ja. Als je alles probeert 
op een rijtje te zetten, dan klopt dat.”

En denk je dat je met beeld 
makkelijker het podium krijgt 
dat je zoekt dan met tekst?

“Ja. Het is toch altijd beeld dat overheerst. 
Kijk maar naar de populariteit van Instagram.
Ik vind fotografie nog steeds interessant, 
en ik heb het filmen ontdekt. De laatste 
jaren ben ik meer literatuur gaan lezen 
en ben ik bezig met het schrijven van een 
roman. Daar ben ik in 2013 mee begonnen, 
nadat een vervelende relatie beëindigd 
was. Ik heb er eerst een fotoboek over 
gemaakt (zie boek 6, Exit Wounds) en ben 
tegelijkertijd aan de roman begonnen. 
In dit geval was het fotograferen en het 
schrijven voor mij echt een uitlaatklep.”

Waarom besloot je op 
een gegeven moment je 
eerste boek te maken?

“De boeken van Johan van der Keuken 
en Ed van der Elsken hebben hierin een 
beduidende rol gespeeld. Dat waren mijn 
grote voorbeelden. Inmiddels was ik zelf 
natuurlijk een boekenfreak geworden, 
dus ik wilde dit project Hassan & Hoessein 
ook bundelen. Ik wilde het podium in 
boekvorm.”

Martijn van de Griendt (Eindhoven, 1970) is een 

documentaire fotograaf. Onlangs maakte hij zijn tiende 

boek, naar aanleiding van de tentoonstellingsopdracht 

Document Nederland van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Tien verschillende boeken, allen met veel passie samen-

gesteld en waarin de thema’s liefde, kwetsbaarheid 

en jeugd regelmatig terugkeren. Achter elk boek schuilt 

weer een ander verhaal en samen nemen we ze 

daarom een voor een door.  

tekst: Roos Schouw   beeld: Martijn van de Griendt
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BOEK 1 (2005)

Hassan & Hoessein

Flaptekst: Een bijzonder boek over de 
Marokkaans-Nederlandse tweeling, die 
tussen 1998 en 2005 werd gefotografeerd 
in de Utrechtse wijk Overvecht. De jongens 
waren buren van Martijn. Het boek werd 
opgenomen in Het Nederlandse Fotoboek 
van Rik Suermondt en Frits Gierstberg, dat 
de belangrijkste na-oorlogse fotoboeken 
van Nederland beslaat.

Martijn: “In de periode dat ik dit boek maakte, 
van 1998 tot 2005, werd Pim Fortuyn steeds 
populairder en kwam de hele discussie over 
de multiculturele samenleving op gang. Ik 
was de eerste fotograaf die ‘toevallig’ een 
project maakte over de Marokkaanse samen-
leving van binnenuit.

Voor het boek heb ik Hassan en Hoessein 
zeven jaar lang gevolgd. Ze waren als het 
ware neefjes voor mij. Helaas heb ik geen 
contact meer met ze, wat ik heel erg jammer 
vind. Aan het eind van het boek kreeg hun 
moeder nog een kindje en in de jaren na het 
boek nog twee. Ik heb nog lange tijd contact 
met ze gehad en ze gefotografeerd, maar een 
jaar of vijf geleden is het helemaal verbroken.

Ik heb het boek heel lang niet ingekeken 
en ik merk, nu ik dat wel doe, dat ik er heel 
verdrietig van word. Ik zei vroeger weleens 
dat het leek alsof het mijn eigen kinderen 
waren. Ik heb alles met ze gedaan; ik ben 
met ze naar Marokko geweest, ik ging met 
ze naar de tandarts en de dokter, ik heb 
ze bijna mee opgevoed. Ik hield echt van 
die kinderen.”

Kun je dat verdriet uitleggen?

“Het is gewoon heel erg jammer. Ik vind het 
moeilijk, want een klein beetje door mij zijn 
ze uit huis geplaatst. Niet helemaal door mij 
natuurlijk, maar ik heb ook gesignaleerd dat 
het daar niet goed ging in huis en dat kwam 
niet alleen door het gedrag van de kinderen. 
Hun moeder stond er alleen voor en zij kon 
het niet goed aan. 
De jongens kwamen later in een gesloten 
jeugdinrichting. Hassan kwam zelfs in de 
gevangenis terecht; daar heb ik hem voor de 
laatste keer gezien. In de gevangenis neigde 
hij een beetje te radicaliseren. Ik vond het 
mijn plicht dat aan zijn moeder te vertellen 
en daar was Hassan heel boos over. Sinds-
dien wil hij mij niet meer spreken. Ik heb 
nog een paar keer geprobeerd te bellen, 
maar dan hoorde ik hem op de achtergrond 
schelden dat hij mij niet wilde spreken.

Ik heb altijd nog de ijdele hoop dat er ooit 
weer contact komt. Ik zou het heel leuk 
vinden om ze weer te zien, misschien heb-
ben ze zelf al kinderen. Het lijkt mij heel 
mooi om die dan ook weer te fotograferen. 
Van 2005 tot ongeveer 2014 heb ik ze nog 
gefotografeerd en met dat materiaal is 
nog helemaal niks gedaan. Het is niet veel, 
maar genoeg om een heel mooi vervolg 
te maken. Misschien dat het zelfs ooit een 
documentaire wordt, want ik heb ook film-
materiaal van ze.
Het is nog niet klaar met ze, althans dat 
hoop ik. Voor mij is het nog niet klaar.
Ik heb al een jaar lang het telefoonnummer 
van hun begeleiders, maar ik durf niet te 
bellen omdat ik bang ben dat ik afgewezen 
word. Dat wil ik niet, dus kan ik maar beter 
niet nu bellen. Ze benaderen mij ook niet 
dus dat zegt ook genoeg.”

  Ik heb altijd spijt gehad dat 
deze foto alleen op de cover 
is gekomen niet in het boek. 
Op de cover staat er tekst over-
heen, maar ik vind het zo’n 
mooie foto. We waren naar 
Artis geweest en ze waren op 
de achterbank in mijn auto in 
slaap gevallen. Later heb ik 
zo’n zelfde foto gemaakt van 
hun broertje en zusje, ook 
slapend op de achterbank. 
En nu heb ik mijn dochtertje 
op de achterbank. Ja, het is 
toch maf. Ik hield echt wel 
van die jongens.
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BOEK 2 (2006)

Allemaal!

Flaptekst: Een oer-Hollands fotoboek 
over de Nederlandse levenslied-artiesten. 
Van de Griendt fotografeerde hen gedu-
rende negen jaar in feesttenten, op festi-
vals, in kleedkamers en bij hen thuis. 
Met unieke foto’s van onder anderen 
Frans Bauer, Jan Smit, Vader Abraham, 
Marianne Weber en Jacques Herb. 
En een prachtig verhaal van schrijver 
Marcel van Roosmalen.

“Dit is precies een voorbeeld van het 
podium willen zoeken; een boek over het 
Nederlandse levenslied. Het begon met een 
reportage over Frans Bauer voor de Nieuwe 
Revu. Vervolgens moest ik Lee Towers foto-
graferen voor HP/De Tijd. En toen dacht 
ik, hee, nu heb ik een paar Nederlandse 
artiesten, en besloot er meer op te zoeken. 
Het doel was om er een boek van te maken, 
want dat bestond nog niet. Toen kreeg ik 
het idee dat ik zelf ook wilde zingen. Met 
een knipoog natuurlijk. Ik ben naar Emile 
Hartkamp gegaan, de schrijver van Frans 
Bauer. Als een soort auditie moest ik een 
liedje zingen. Hij zei toen dat ik een goede 
eendagsvlieg zou zijn.
Met Jacques Herb had ik al heel goed 
contact dus ik stelde voor om samen een 
singletje op te nemen. Dat is gelukt en het 

is ook echt op de radio geweest. Geweldig! 
Lekker fout. Mijn goede vriend, Marcel 
van Roosmalen, heeft een hilarisch verhaal 
geschreven over de totstandkoming van 
het singletje. Bij de presentatie van het 
boek heb ik samen met Jacques opgetre-
den, als verrassing.
Als ik in een rol kan kruipen dan durf ik dat. 
Bij mijn afstuderen aan de academie had ik 
een project over Elvis-look-alikes en toen 
heb ik ook als Elvis opgetreden. Ik vind het 
heel erg leuk. En ik heb alweer een nieuw 
idee maar dat mag je nog niet opschrijven…
Ik heb gewoon heel erg de drang om op 
een podium te staan.”

Was je vroeger heel 
erg in je schulp?

“Gek genoeg was het een beetje dubbel. 
Naar buiten toe wel, omdat ik echt gepest 
werd. Ik was een van de kleinsten van de 
klas, maar tegelijkertijd vond ik het ook 
erg leuk om met een kussen onder mijn 
shirt en een nep-microfoon André Hazes 
na te doen. Ik wilde vroeger heel graag 
beroemd worden. Uiteindelijk ben ik áchter 
de camera beland, maar zoek toch steeds 

het podium op. Ik vind de publiciteit rond 
mijn boeken ook altijd erg fijn. Ik ben een 
paar keer op de tv en de radio geweest, heb 
interviews in de kranten en bladen gedaan. 
Ik vind het allemaal leuk.

Ik heb verder niet zo veel met die mensen 
of met hun muziek uit Allemaal!. Ik wilde 
gewoon het genre en het volkse laten zien. 
Vergeleken met Hassan & Hoessein (boek 1) 
is dit meer cynische fotografie. 
Dit is wat het is; ik maak het niet erger of 
mooier of gekker. Het is allemaal een beetje 
knullig. Ik heb bijvoorbeeld niet aan Gerard 
Joling gevraagd of hij zo voor mij wilde 
poseren. Dat kwam helemaal uit hemzelf... 
maar ik had wel die koe gezien achter 
hem.”

De foto’s doen mij 
denken aan Martin Parr.

“Ja, maar daar ben ik ook door beïnvloed 
hoor, dat is geen geheim. Vooral op de aca-
demie ben ik heel erg door hem beïnvloed. 
Dat inflitsen komt duidelijk bij hem van-
daan. Het cynische van hem zit ook in mij-
zelf. Dit is de ene kant van mijn fotografie. 
Het soort fotografie van Hassan & Hoessein 
(boek 1) en Maria (boek 9) en de jongeren 
(boek 8) is de andere kant, de zachte kant.
Dit boek is minder inhoudelijk dan andere 
projecten, maar dat kan ook niet anders 
wanneer je zoveel verschillende artiesten 
fotografeert en je niet op één iemand 
concentreert. Het is een beetje een 
voyeuristisch boek, net als Stella (boek 5). 
Bij Maria en Hassan & Hoessein is dat 
natuurlijk een ander verhaal. Het is een 
mooie afwisseling.”

PORTFOLIO
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BOEK 3 (2008)

Smokin’ Boys 
Smokin’ Girls

Flaptekst: Naar aanleiding van de wet die 
in Nederland het roken in horeca-gelegen-
heden in de ban deed, kwam het fotoboek 
over rokende jongeren uit. Van de Griendt 
werkte al aan een langlopend project 
over jongeren (zie Forever Young) en 
selecteerde deze rookfoto’s uit zijn grote 
verzameling. Tevens maakte hij speciaal 
voor het boek een reis naar onder andere 
Australië en Japan om daar extra rook-
foto’s te maken.

Heb je hier ook een speciale bedoeling 
mee? Wat heeft je getriggerd om die 
foto’s bij elkaar te zoeken toen die wet 
in de maak was?

“Ik heb zoveel foto’s van rokende jongeren 
in mijn archief. Jongeren beginnen net 
met roken. Ik vind het er vooral heel mooi 
uitzien op een foto. Terwijl ik zelf helemaal 
niet meer rook en het ook heel slecht is.
Ik vraag het weleens aan mensen voor de 
foto of ze een sigaret op willen steken.
Ik zag een keer een meisje staan voor de 
flat waar ik toen woonde. Ze stond huilend 
met een sigaretje. Dat was zo’n mooi beeld. 

Ik zei toen: ‘Sorry, het is helemaal niet leuk, 
maar vind je het goed als ik even boven mijn 
camera ga pakken om een foto van jou te 
maken?’ Ik ben toen heel snel naar boven 
gerend en heb haar toen nog met tranen 
in haar ogen gefotografeerd. Prachtig! 
Ik kom haar nu soms nog tegen. Ik maak 
verder geen statement over het wel of niet 
roken. Marcel van Roosmalen heeft er ook 
in dit boek een leuk stuk bij geschreven. 
Hij schrijft: ‘Roken is alleen cool als je jong 
bent. Daarna is het gewoon zielig.’ Dat is 
natuurlijk wel een statement. Op de dag dat 
de wet intrad, kwam het boek uit.”
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BOEK 4 (2010)

Lana, This is Not 
an Internship

Flaptekst: In een exclusieve oplage van 
125 gesigneerde en genummerde boekjes 
laat Van de Griendt polaroids zien van Lana. 
Lana Mesić, inmiddels ook een gevierd 
fotografe, wilde stage lopen bij Van de 
Griendt. Het werd geen stage, maar een 
goede vriendschap. En daaruit ontstond dit 
bijzondere boekje, dat bij Lana’s afstuderen 
aan de kunstacademie St. Joost verscheen.

PORTFOLIO

“Dit is een grappig verhaal. Ik had ooit in 
Breda een lezing gegeven en na afloop 
kwam Lana naar mij toe. Ze had mij haar 
werk laten zien. Daarna stuurde ze mij een 
mail met de vraag of ze stage bij mij kon 
lopen. Ik mailde haar terug dat ik nooit met 
stagiaires werkte, omdat ik liever alleen 
werk. Dus ik kon niet veel voor haar bete-
kenen, maar we konden wel een keer 
afspreken om verder te praten. We hebben 
afgesproken in Eindhoven, waar ze woont. 
Ik was toen al met het Maria-project bezig 
(boek 9, Maria), ook in Eindhoven. Ik was 
Maria op polaroid aan het fotograferen en 
toen ben ik Lana ook op polaroid gaan foto-
graferen. Omdat ik vaak in Eindhoven kwam, 
heb ik vaker met haar afgesproken. En zo 
werd het gewoon weer een nieuw project. 
En een vriendschap. Ze had al een vriendje, 
dus ik heb nooit iets met haar gehad maar 
ik vond haar leuk en mooi. De afspraak was 
dat als zij afstudeerde ik een fotoboekje 
over en voor haar zou maken. En dat is dit 
boekje geworden. Er staan tekstjes uit haar 
dagboek in met dus de polaroids die ik 
gemaakt heb. Het is heel suggestief, want 
het lijkt alsof het over haar en mij gaat, maar 
de laatste foto geeft alles prijs. Het is een 
heel lief, persoonlijk boekje. Klein en mooi 
Japans gebonden. Ze is nu zelf een succesvol 
fotograaf. Het contact is helaas verwaterd.”
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BOEK 5 (2012)

Voor jou XXX Stella

Flaptekst: Acht jaar lang struinde Van de 
Griendt de Kamasutrabeurs af, op zoek 
naar bijzondere momenten en fotogenieke 
bezoekers en artiesten. Een dik boek met 
veel humoristische reportagebeelden en 
ingetogen portretten van de bezoekers 
en artiesten van deze erotiekbeurs, 
vergezeld van korte teksten van de hand 
van de fotograaf en een nawoord van 
Marcel van Roosmalen.

“Toen ik met dit boek Stella bezig was had 
ik een relatie, die later uit is gegaan (zie 
boek 6, Exit Wounds). Mijn vriendin snapte 
er helemaal niks van dat ik naar die Kama-
sutrabeurzen ging. Ze was er jaloers over. 

Alsof ik hier naartoe ga voor mijn eigen 
lol! Ze was wel vaker jaloers. Ze was ook 
jaloers op Maria (boek 9), die kende ik ook 
al in die tijd.
Het boek Stella was puur een journalis-
tiek idee, nadat ik er een billboard van had 
gezien langs de weg.
Ik heb acht jaar aan dit boek gewerkt, 
omdat de beurs maar twee weekenden 
per jaar is. Vaak ging ik met veel tegenzin 
naar die beurs, omdat ik er helemaal niks 
mee heb en omdat het er moeilijk fotogra-
feren was. Maar net als bij het boek over 
de volkszangers (boek 2, Allemaal!); het 
is niet helemaal my cup of tea, maar het 
is gewoon een onderwerp waar je iets 
mee kunt.
Nadat ik er al een paar jaar mee bezig 
was kwam ik vast te zitten in het project. 
Ik wist niet meer hoe het verder moest. 
Toen heeft, grappig genoeg, die toenma-

lige vriendin, de bekende ex, voorgesteld 
dat ik er portretten bij ging maken. En dat 
heeft goed gewerkt. Ik heb op de beurs 
een kleine studio gebouwd en heb daar 
bezoekers van de beurs gefotografeerd. 
Hierdoor zit er iets dubbels in het boek. 
De reportagebeelden geven het een cyni-
sche toon. Dat is weer het Martin Parr-
achtige. De portretten geven er iets inhou-
delijks aan, samen met de teksten.
Qua onderwerp staat het heel ver van 
mij af. Dan heb ik nog meer iets met het 
levenslied (boek 2). Ik zou op de Kama-
sutrabeurs niet echt het podium op willen 
(hahaha). Het is een mooi boek geworden.
Er zit een gat in qua tijd, maar Stella en 
Allemaal! horen qua onderwerp bij elkaar. 
Het is allebei voyeurisme. Ik heb bij allebei 
een fenomeen vastgelegd. Het nieuwste 
boek (boek 10, U bevindt zich hier) past op 
zich ook wel in dat rijtje.”
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BOEK 6 (2014)

Exit Wounds (As If)

Flaptekst: Een intiem document van exen, 
muzen en andere schoonheden, die 
Van de Griendt op polaroid fotografeerde. 
Door de polaroids groot op te blazen en 
aflopend in het boek te plaatsen, ontstaat 
een extra rauwe en poëtische sfeer. 
Een genummerde en gesigneerde editie 
van slechts driehonderd exemplaren.

“Lana uit boek 4 staat hier ook in. Het gaat 
dus niet alleen maar over exen, maar ook 
over meisjes die ik leuk vond.
Dit boek ontstond naar aanleiding van een 
relatie die uitging. Het was een heel nare 
relatie.
Ik werd op een gegeven moment gebeld 
door Breda Photo dat het thema van hun 
volgende editie ‘romantiek’ zou zijn. Of ik 

daar toevallig iets van had. Pff, mijn relatie 
was net uit, dus ik wilde al die polaroids 
van mijn ex laten zien. Maar de organisatie 
wilde dat ik ook nieuw werk zou maken; ze 
wilden echt een opdracht geven voor deze 
expositie. Dus toen ben ik nieuwe meisjes 
gaan fotograferen alsof ze mijn vriendin 
waren. Allemaal op polaroid.
Dit boek is een combi van echte exen en 
nep-exen. Hoewel de meeste foto’s van die 
ene ex zijn, houd ik elke keer in het midden 
wie echt een ex was en wie niet.
Ik heb van iedereen toestemming om hun 
foto in dit boek te plaatsen, behalve van 
die ene ex. Ik heb haar nooit meer gespro-
ken, omdat het de meest debiele relatie, 
en de meest rare afbreking van een relatie 
was, die je maar kunt bedenken. Ze was 
van de ene op de andere dag geëmigreerd 
naar Australië. Een week nadat het uit was 
gegaan, zonder iets te zeggen.
Later snapte ik waarom ze destijds zo 
jaloers was, want het bleek dat ze mij al 
heel lang voor de gek had gehouden. Zij 
was degene die allerlei relaties naast mij 
had. Ik was hondstrouw en had niets door. 
Dat was het verhaal.”

Is dit boek nu pijnlijk voor je?

“Nee helemaal niet meer. Al lang niet meer. 
Terwijl ik bezig was met dit boek leerde ik 
mijn nieuwe, huidige vriendin kennen waar 
ik nu een kindje mee heb, dus dit hoofdstuk 
is helemaal afgesloten.
Dit is mijn zoete wraak. Het is niks negatiefs; 
het is een heel mooi boek geworden.”

PORTFOLIO
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BOEK 7 (2014)

Forever Young

Flaptekst: Een overzicht van ruim vijftien 
jaar jongerenfotografie over de hele 
– vooral Westerse – wereld. Met prach-
tige, kleurrijke foto’s van de jeugd in onder 
andere de Verenigde Staten, Canada, 
Israël, Engeland, Duitsland en Nederland. 
De serie was te zien in de Rotterdamse 
Kunsthal.

“Op het moment dat ik bezig was met dit 
project kwam ik in contact met de Kunsthal 
in Rotterdam. Toevallig waren zij op zoek 
naar een serie over jongeren. De Kunsthal 
wilde het project meteen hebben en ik heb 
vervolgens dit boek bij de tentoonstelling 
gemaakt. Ik heb nog zoveel materiaal liggen 
over dit onderwerp, dat ik eigenlijk graag 
nog een boek wil maken.
Het ging hier vooral om rondhangende jon-
geren op straat. Lang geleden was de werk-
titel Hanging Around. Ik heb niemand geïn-
terviewd, de beelden spreken voor zich.
Ik sta echt tussen ze in en niet op een 
afstandje. Het lukt mij altijd me als een 
kameleon aan te passen en ze echt te foto-
graferen zoals ze zijn. Meestal maak ik van 
tevoren eerst contact en maak dan de foto. 
Een enkele keer maak ik achteraf contact. 
Vaak zeg ik dat ze gewoon moeten blijven 
staan en niet moeten gaan poseren. Soms 
blijf ik heel lang om ze heen hangen, zodat 
ze gewend aan mij raken. Ik werk alleen 
maar met een groothoeklens, dus ik zit 
dicht op mijn onderwerp. Je voelt mijn aan-
wezigheid, en soms flirten ze met de camera. 
Ik ben altijd op zoek naar het kwetsbare, 
zowel bij jongens als bij meisjes. Ik hou ook 
vaak contact met ze.”
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BOEK 8 (2016)

Ik ben zeventien

Flaptekst: Naar aanleiding van de zestigste 
verjaardag van het beroemde boek Wij zijn 
17 van Johan van der Keuken maakte Van 
de Griendt een serie over de Amsterdamse 
tieners anno nu. Het boek toont naast foto’s 
van de jeugd ook hun intieme dagboek-
teksten en tekeningen. De cover werd 
ontworpen door de destijds zestienjarige 
Pepe Favela.

“Ik heb thuis nog een paar van hun dagboe-
ken liggen. Ik zou dat zelf nooit doen; mijn 
dagboeken uitlenen en laten lezen! Maar 
dit is echt een andere tijd. Ze zijn veel meer 
gewend om van alles te delen. Die teksten 
maken dit boek honderd keer inhoudelijker 
dan Forever Young (boek 7). Ik ben hier ook 

letterlijk nog een stapje dichterbij gaan 
staan en zit er dichter bovenop. Bij Forever 
Young zie je nog veel omgeving, bij dit 
boek praktisch niet. Je ziet hier veel meer 
de emotie; de foto’s zijn intiemer, vooral 
met de teksten erbij. Hier gaat het nóg meer 
om de kwetsbaarheid. Het boek is prachtig 
ontworpen door Inedition, Eva van der 
Schans; met haar kan ik prettig werken.
De tekening op de voorkant is van Pepe. 
Hij heeft net een prijs gewonnen bij het 
Nederlands Filmfestival, want hij is regis-
seur geworden. Hij was toen al heel 
visueel ingesteld.

Dit project was voor een opdracht van het 
Stadsarchief Amsterdam. Zij geven elk jaar 
een documentaire opdracht; dit keer 
over Amsterdamse jongeren. Dit boek heb 
ik er zelf weer bij gemaakt. 
Ik ben dit project begonnen op het Mon-
tessori Lyceum Amsterdam, omdat Johan 

van der Keuken daar ook is begonnen met zijn 
project Wij zijn 17.
Het is voor mij een waardevol boek omdat 
het Amsterdam is; omdat ik veel meer per-
soonlijk contact heb gehad met de jongeren 
en de vormgeving erg goed is – en dat is wel 
aan Eva te danken.
De laatste vier boeken heb ik met haar ge-
maakt en ik wil mijn volgende boek zeker 
weer met haar maken.

Ik heb Johan van der Keuken een keer ontmoet. 
Ik heb hem als jonge fotograaf mijn werk laten 
zien. En hij heeft mij ooit een ansichtkaart 
gestuurd. Hij had tegen mij gezegd dat hij een 
lijn in mijn werk zag. ‘Jouw foto’s stralen een 
soort rust uit’, had hij gezegd. Ik vond het heel 
fijn dat hij dat zei, want mijn fotografie lijkt 
heel snapshot-achtig, maar ik zoek toch altijd 
naar een bepaalde rust. Ik ben zo blij dat ik 
hem ontmoet heb; vooral omdat hij een van 
mijn voorbeelden is.”

PORTFOLIO
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BOEK 9 (2017)

Maria I Need 
Your Lovin’

Flaptekst: More than 80 polaroids of 
Maria in 176 pages. (softcover)

“Tja, Maria. Ontstaan als boek-idee en 
geëvolueerd naar film. In 2007 leerde ik 
haar op straat in Eindhoven kennen. Ik was 
met het boek over roken bezig (boek 3, 
Smokin’) en zij stond te blowen. Ze was 
toen achttien en ik vond haar meteen 
interessant. Ik heb haar alleen op polaroid 
gefotografeerd. Dat paste het beste bij 
haar kwetsbaarheid. Een jaar later heb ik 
speciaal een videocamera gekocht om 
haar ook te kunnen filmen.
Maria is vooral blij met het boek. Ik ook 
natuurlijk, maar ik ben ook heel blij met 

de documentaire die ik uiteindelijk over 
haar gemaakt heb. Hij is op de tv geweest 
bij de NPO. Voor Maria is de film wat meer 
confronterend dan het boek. In het begin 
vond ze alle aandacht eromheen niet zo 
prettig, maar later is ze daar op terugge-
komen en vond ze het toch goed hoe ik 
het allemaal had aangepakt. Ze was ook 
trots en het betekende een afsluiting van 
een periode voor haar. Ze is in die periode 
echt gegroeid tot een verstandiger iemand 
dan toen ik haar leerde kennen. Toen was 
het echt een lief meisje dat steeds met 
verkeerde mannen thuiskwam, die in een 
onveilige omgeving leefde met drugs en 
alcohol. Ik wilde alleen maar een reportage 
over haar maken. In het begin heb ik haar 
echt geholpen met advies, gevraagd en 
ongevraagd. Een beetje vaderlijk soms. 
Ze vertrouwde mij helemaal. Het zegt wel 
wat dat ze bij de opening was van mijn 
tentoonstelling in het Rijksmuseum. Ik heb 
nog steeds een leuke band met haar. Afge-
lopen zomer werd ze dertig en ben ik als 
verrassing naar haar feestje gegaan. Door 
de jaren heen hebben we zo’n hechte band 
gekregen, waardoor dit boek voor mij heel 
waardevol is.
In het hart van het boek staat de coverfoto. 
De pagina’s ervoor zijn de teksten uit de 
film als bijbelverzen uitgeschreven. Er zit 
een lichte verwijzing in naar de bijbel, 
omdat het Maria is en het boek heeft, net 
als veel bijbels, een gouden randje. Tege-
lijkertijd maakt de manier van inbinden het 
geheel rauwer.
Ik heb het voorwoord geschreven en Maria 
het nawoord, wat ik mooi vind. Het boek 
is heel prachtig geworden. De goudkleur 
op de snijkant van het papier, wat ik per se 
wilde en waardoor het nog meer op een 
bijbel zou lijken, was een probleem voor 
de binders. Vanwege de bindwijze was er 

een risico dat de gouden verf zou 
indruipen, maar uiteindelijk is het toch 
gelukt. Dit boek is ook weer samen met 
Eva gemaakt.”

Voelde je je verantwoor-
delijk voor Maria?

“Ja zeker. Net als bij Hassan & Hoessein 
(boek 1). Dat is echt de link tussen die twee 
projecten. Ik voelde mij enorm verant-
woordelijk. Ze belde mij op een gegeven 
moment op, dat ze zich had laten opnemen 
in het ziekenhuis. Ik ben er toen met 140 
kilometer per uur naartoe gereden. Wel 
met de camera mee, maar zeker ook voor 
haar. Toen ik daar was, wilde ze niet gefoto-
grafeerd worden. Ik heb er maar één pola-
roid van. Ik heb veel met haar meegemaakt. 
Ik heb met haar psycholoog gesproken 
en met vriendjes.”

En wil je de problemen 
dan ook voor ze oplossen?

“Ja dat wil ik wel; dat zit een beetje in mij, 
maar dat lukt mij natuurlijk helemaal niet. 
Dat heb ik op een gegeven moment losge-
laten. Maria laat zich ook moeilijk helpen. 
Als je een arm om haar heenslaat duwt ze 
je nog eerder weg. Ze heeft een hechtings-
probleem en nog steeds kan ze minder 
goed tegen genegenheid. I need your lovin’ 
staat er op het boek. Zij is op zoek naar 
liefde maar zij kan het niet aannemen.

Dit project is echt af. Zo voel ik dat, maar 
Maria ook. Ik wilde het positief laten eindi-
gen en ik denk dat dat gelukt is.
Soms denk ik wel eens dat ik haar dochter 
ook wil volgen. Ik was in het ziekenhuis 
toen ze geboren werd; ik heb haar vanaf 
haar geboorte gefilmd. Ze heet Phoenix 
en dat zie ik al als titel van de film. 
Dus wie weet…”
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“Het boek is zo mooi gemaakt. Ook weer 
samen met Eva. Er zitten zoveel details in 
en een bepaalde dynamiek. Ik wilde een 
extra bijzonder boek, omdat het mijn tiende 
is, met de beste schrijvers. Dat is gelukt. 
Er staan teksten in van Arnon Grunberg, 
Marcel van Roosmalen, Marieke Lucas Rijne-
veld, Joris van Casteren en Connie Palmen.
Ik kreeg de opdracht van het Rijksmuseum 
om de huidige consumptiemaatschappij 
te fotograferen. Deze opdracht was voor 
de jaarlijks terugkerende tentoonstelling 
Document Nederland. De tentoonstelling 
heeft de titel ON/OFF. Het boek heb ik er 
weer zelf bij gemaakt.
Hier ga ik niet de diepte in zoals bij Maria 
(boek 9) en Hassan & Hoessein (boek 1), 
omdat dit weer over een algemener onder-
werp gaat. Dit was ook echt andersom, 
want normaal komt een project tot stand 
vanuit mijzelf en dit was een opdracht. 
Dat maakte het voor mij een beetje moei-
lijk in de opstartfase, maar ik ben er goed 
uitgekomen. En het is natuurlijk wel nog 
steeds mijn fotografie. Ik kan ook niet 
op een andere manier fotograferen.”

PORTFOLIO

BOEK 10 (2019)

U bevindt zich hier

Flaptekst: Van de Griendt maakte een jaar 
lang foto’s van onze moderne samenleving 
waarin we voortdurend ‘aan’ staan. Hij legde 
met zijn typische rauwe straatfotografie 
een consumptiemaatschappij vast waarin 
alles draait om de ‘looks’ en de ‘likes’. De 
vraag wie ben ik? wordt steevast beant-
woord met een beeld: Hier ben ik! Met in 
de hoofdrol de mobiele telefoon, waarmee 
we inmiddels vergroeid zijn.

De vraag 
wie ben ik? wordt 

steevast beantwoord 
met een beeld: 

Hier ben ik! 
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Heb je je verbaasd over wat 
je zag en wat je tegenkwam?

“Ja, ik ben mij door dit boek gaan realiseren 
hoe ongelofelijk verslaafd ik zelf ben en met 
mij vele anderen. Altijd maar die selfies en 
bezig zijn met je telefoon. Het is niet alleen 
die telefoon, het is ook het consumeren, 
bezig zijn met uiterlijk. Tja, verbaast het mij? 
Eigenlijk wist ik het wel, maar als je het dan 
zo bij elkaar ziet… Toen ik deze foto’s voor 
het eerst aan Arnon Grunberg liet zien, zei 
hij: ‘Jeetje, wat een eenzaamheid zit erin.’ 
En dat is ook zo. In die zin raakt het weer erg 
aan mijn fotografie, want eenzaamheid en 
kwetsbaarheid liggen dicht bij elkaar. Mensen 
zijn heel kwetsbaar in deze tijd vind ik. Hoe 
kleurrijk en hoe vrolijk deze foto’s ook lijken, 
het heeft toch iets treurigs allemaal. Het is 
geen oordeel, want ik doe er net zo goed 
zelf aan mee. Dit is een tijdsdocument.

Sta jij eigenlijk altijd 
‘aan’ qua werk?

“Veel minder dan vroeger, omdat mijn prio-
riteiten anders liggen. Vroeger had ik altijd 
mijn camera bij me en nu heb ik mijn telefoon 
waar ik kiekjes mee maak, vaak voor de grap. 
Maar journalistiek sta ik wel altijd aan. Wan-
neer ik een leuk idee zie of hoor, schrijf ik dat 
op. Ik zie veel ideeën om mij heen, maar het 
is veel minder dan in de tijd dat ik soms nog 
vier opdrachten op een dag deed en als een 
gek door het land croste; dat is Joost van den 
Broek fataal geworden. (Hij werkte jarenlang 
voor de Volkskrant en raakte burn out. red.) 
Zo veel werken, dat doe ik niet meer. Vroeger 
zei ik altijd: ‘Mijn werk staat op één’, maar dat 
is niet meer zo. Het heeft ook met leeftijd 
te maken. Nu staat mijn dochter op een, en 
mijn relatie. Daarna komt het vrije werk en 
dan de opdrachten.

Ik houd enorm van mooie boeken. De boeken 
die ik in eigen beheer heb gemaakt zijn alle-
maal tot stand gekomen met behulp van 
crowdfunding. Ik schijn recordhouder te zijn 
bij Voordekunst.
Je moet geen boeken maken om er rijk van 
te worden. Ik maak ze omdat ik ze graag wil 
maken.”

Op naar boek 11?

“11 is mijn geluksgetal. Misschien wordt het 
een boek met mooie beelden die je raken 
zonder per se een thema te hebben. Misschien 
een boek met de parels uit mijn nooit gepu-
bliceerde foto’s.
De samenwerking met Marieke Lucas Rijne-
veld was heel leuk. Ik wil zeker nog iets met 
haar gaan doen. Het was haar idee om gedich-
ten te schrijven voor in mijn boek. Misschien 
is dat wel iets voor boek 11; want boek 10 is 
in ieder geval niet het laatste.” 

      •
martijnvandegriendt.nl

Het is heel belangrijk een goede vormgever 
te hebben. Eva is veel te bescheiden, want 
ze is ontzettend goed. We zijn erg aan elkaar 
gewaagd. We hebben dingen vaak samen 
bedacht. Ik kan zelf absoluut niet vormge-
ven, maar ik vind het leuk om erover mee 
te denken.
Het samenstellen van een boek is het leukst 
om te doen. De bijschriften, de interview-
tjes en het nawerk is altijd het meeste werk.
Ik fotografeer alleen maar mensen en dit 
boek begint en eindigt met een boom. 
Maar er hangt allemaal plastic in de boom 
en dat is dan de menselijke hand, wat ik 
heel mooi vind.”

Document Nederland 2019 ON/OFF

foto’s van Martijn van de Griendt

Rijksmuseum Amsterdam

tot 19 jan 2020
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Waar zou de oude vrouw naar op zoek zijn in haar tas? 
Een pil? Zout? Het vaatje lijkt leeg. En het bord soep is welis- 
waar op, maar er staat nog een vol bord eten naast. En wat 
denkt de jongen achter haar? Hij wacht tot zijn ouders eten 
gehaald hebben, maar is ondertussen in gedachten verzonken.  
Dat vind ik eigenlijk het allermooist in foto’s: als je je afvraagt 
wat er hierna zal gebeuren of wat de hoofdpersonen denken.
Deze foto is gemaakt in een zogenaamde milk bar in Warschau,  
een soort kruising tussen een gaarkeuken en zelfbedienings-
restaurant. De Poolse fotograaf die me die dag begeleidde 
vertelde me voor binnenkomst dat de bezoekers misschien 
zouden schrikken van een al te prominente camera en ik heb 
dit beeld dan ook blind en ‘vanuit de heup’ genomen. Een lucky  
shot. Ik had het als ik het had mogen arrangeren qua compo-
sitie en gezichtsuitdrukkingen niet anders willen hebben!  
Het bleke licht door de vitrages, de primaire kleuren en toch 
een soort van vergane glorie maken het voor mij compleet.

Deze foto is het product van een dierbaar project. Vorig jaar 
trad ik namelijk – letterlijk – in de voetsporen van mijn vader. 
Halverwege de jaren zestig was Peter Schumacher fotograaf 
en in 1963 bracht hij een bezoek aan Polen. Daar bezocht 
hij in tien dagen de plaatsen Poznan, Krakau, Warschau en 
Zakopane en maakte hij er prachtige foto’s van het dagelijks 
leven. Straatfoto’s in de geest van de door hem bewonderde 
Henri Cartier Bresson, iets wat in die tijd daar vrij ongebrui-
kelijk was, want de fotografie diende de staatspropaganda en 
kostbare privé-rolletjes werden wellicht besteed aan (familie)
portretten en zelden aan het fotograferen van willekeurige 
voorbijgangers op straat. Mijn vader heeft die foto’s destijds 
tentoongesteld, maar ze werden nauwelijks gepubliceerd.  
In 2007 werden ze herontdekt en prachtig uitgegeven in een 
boek, Polska 1963.
Zodra ik dat boek onder ogen kreeg, was ik meteen verkocht. 
Ik vond die intrigerende zwart/wit beelden boeiend en inspi-
rerend. En toen ik een paar jaar geleden zelf mijn passie voor 
straatfotografie weer oppakte, ontstond er een spannend 
plan om in eenzelfde periode van tien dagen dezelfde plaatsen  
te bezoeken om te zien wat dat zou opleveren. Uiteindelijk 
heb ik dat vorig jaar daadwerkelijk gedaan.
In eerste instantie was ik vooral op zoek naar dezelfde loca-
ties als waar mijn vader geweest was, maar al snel realiseerde 
ik me dat dat niet veel zou opleveren. Hij had die locaties 
immers gefotografeerd omdat daar op dat moment iets bij-
zonders gebeurde. De kans dat daar nu op diezelfde plek pre-
cies weer iets zou gebeuren, was natuurlijk heel klein. Steeds 
meer ging ik op zoek naar ‘de geest’ die mijn vader daar had 
proberen te vangen of naar een associatief beeld. Uiteindelijk 
heb ik zo combinaties gemaakt van zijn zwart-witbeelden van 
toen met mijn kleurenfoto’s van nu. Het bleek dat je door ze 
naast elkaar te zetten beide foto’s beter ging bekijken. Het 
was een gelukzalig moment om die combinaties samen met 
mijn vader, inmiddels 86, te kunnen presenteren. We blijken 
toch ongeveer op eenzelfde manier naar de wereld te kijken. 
Ik noem het een ‘ironisch-empathische blik’.       •

Ironisch-empathische blik
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Owen Schumacher is acteur, 
schrijver en fotograaf. In deze 

rubriek vertelt hij maandelijks het 
verhaal achter een van zijn foto’s. 

owenschumacher.nl 
Instagram: @schumacherowen
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“Mijn ouders hadden een autobedrijf en mijn  
vader was hobbyfotograaf, dus toen ik elf  
jaar was, zei ik: ik ga raceauto’s fotograferen.  
Iedereen moest lachen, maar al snel werd 
duidelijk dat ik het meende. ’s Zomers gingen  
we altijd op vakantie naar Zandvoort, zodat 
ik als kleine jongen onder andere de ban-
dentests kon fotograferen. Mijn eerste baan 
in de fotografie was bij een Gelders pers-
bureau. Ik had geen beste leermeester, dus 
ik heb alles zelf moeten leren, vooral door 
veel fouten te maken. Mijn eerste Grand 
Prix deed ik in 1991, in Monaco. Dat is de 
droom van elke fotograaf. Vanaf 1994, toen 
Jos Verstappen in de Formule 1 kwam en 
de populariteit door het dak ging, ben ik me 

echt op de Formule 1 en andere autosport 
gaan toeleggen. Iedereen wilde foto’s,  
de interesse was gigantisch.
Ik ben blij dat ik ben begonnen in het ana-
loge tijdperk. Als jongen van twaalf had ik 
één rolletje bij me. Als je na tien minuten je 
rolletje vol had, liep je de rest van de dag 
met je camera over je schouder. Daarom 
heb ik geleerd een plan te maken: waar wil 
ik staan? Wat wil ik fotograferen? Ik ging 
in de jaren negentig met twee camera’s op 
pad, een voor negatieffilm, waarbij ik ter 
plekke maximaal drie stuks kon ontwikkelen,  
en een voor de dia’s die je later liet ontwik-
kelen. Je moest eerst denken, dan doen. 
Dat is een ideale leerschool geweest. Je kunt  

De snelheid, de fel gekleurde auto’s, de glitter 

& glamour, het gevaar: de Formule 1 fotograferen 

is voor sommige fotografen een jeugddroom. 

Maar het vak van Formule 1-fotograaf is de laatste 

decennia enorm veranderd. Vroeger stonden de 

fotografen in de bochten aan de kerbstones en 

konden ze na de eerste ronde nog gewoon de baan 

oversteken. Tegenwoordig doen ze hun werk goed 

beschermd, vanachter hekken. Op de volgende 

pagina’s komen vijf fotografen aan het woord: over 

hun carrière, de omstandigheden waarin zij werken 

en de foto die het beste laat zien hoe zij te werk 

gingen – of nog steeds gaan.  

tekst: Hans van der Klis

PORTFOLIO

Frits van Eldik (1969)
professioneel fotograaf sinds 1989
aantal Grand Prixs: 350+ 

  Start van de Grand 
Prix van Monaco, 2018.  

© FRITS VAN ELDIK  
CANON EOS 5DSR
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ook 15.000 foto’s maken, maar dan ben 
je twee dagen aan het uitzoeken.
Ik heb altijd sterke ideeën gehad over 
hoe ik te werk wil gaan. Zes jaar lang ben 
ik als lid van de FIA Press Council elke 
donderdag met raceleider Charlie Whiting 
over de circuits gewandeld om te kijken 
in welke omstandigheden we moesten 
werken. Dat was de tijd dat we achter de 
hekken moesten en er steeds strengere 
restricties kwamen. Ik zorgde dat er op 
de juiste plekken gaten in het hek werden 
geknipt, zodat wij fotografen ons werk 
konden doen. Bemoeien met de FIA doe 
ik nog zijdelings, maar de baan lopen op 
donderdag is eigenlijk een vast agenda-

punt. Voorbereiding is voor mij alles, 
met als gevolg dat ik soms om zeven uur 
’s ochtends al op mijn plek op het circuit 
stond, uren voor aanvang van een sessie. 
Anders was een ander me voor.
Met de komst van de digitale fotografie 
is veel veranderd. De camera’s waren 
aanvankelijk belachelijk duur, maar ik 
ben snel gaan pionieren. En dat doe ik 
nog steeds, ook in mijn rol als ambas-
sadeur van Canon. De ontwikkelingen 
staan nooit stil. De foto van de start van 
de Grand Prix van Monaco in 2018 is 
een schitterend voorbeeld van wat er 
nu mogelijk is. Ik kom al dertig jaar in 
Monaco, maar de start vanaf deze plek, 

op 2,1 kilometer afstand, is een uitda-
ging. De start is het mooiste moment: 
de tribunes zijn vol, de boten ook, je hebt 
alle auto’s én de stad in beeld. Het was 
een riskante onderneming: er kunnen 
wolken komen die het zicht wegnemen; 
als het te heet wordt, zie je de hitte. Voor 
deze foto hebben we een team van vier 
man ingevlogen. Ik heb acht camera’s van 
vijftig megapixel gebruikt. Met een 50mm 
lens heb je heel Monaco in beeld, met 
een 600mm lens heb je de start close. 
Alles daartussen is ook mooi en bruikbaar. 
Eigenlijk verkoop ik deze foto alleen op 
groot formaat, want dan zie je echt hoe 
gedetailleerd de opname is.”
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“Weet je dat mijn eerste publicatie in Focus 
is geweest? Eigenlijk wilde ik coureur worden.  
Maar ik heb slechts drie races gereden, ik reed 
alles in de poeier. Ik was een groot liefheb-
ber, ik had altijd een jaarkaart op Zandvoort. 
Rond 1980 kostte zo’n kaart 250 of 300 
gulden. En toen ontdekte ik dat ik met mijn 
racelicentie, die ongeveer even duur was, 
ook overal kon komen, tot in de pitstraat aan 
toe. Fotografie boeide mij nooit zo, maar op 
een dag heb ik de Agfa Click van mijn moeder 
meegenomen. Ik had gezien hoe een Belgi-
sche fotograaf afdrukken van zijn foto’s mee-
nam naar het circuit en aan de rijders ver-
kocht. Dat ben ik ook gaan doen. En zo kreeg 
ik er aardigheid in. Ergens begin jaren tachtig 
heb ik mij ingeschreven voor een workshop 
die Focus gezamenlijk met Autovisie orga-
niseerde tijdens de Tulpenrallye. De beste 
foto’s werden afgedrukt. Ik had er twee: een 
crash en een foto van hoe een team aan een 
auto sleutelde, genomen vanaf het dak van 
hun bus. Ik was apetrots. Vervolgens ben ik 

meer nationale races voor Autovisie gaan 
doen. In 1985 heb ik op Zandvoort voor het 
eerst een Grand Prix gefotografeerd, als 
hulpje van vaste fotograaf Helmut Vonk. 
Een foto die ik van Niki Lauda en Alain Prost 
had gemaakt, werd de openingsfoto van 
het verhaal. Dat is de start van mijn Formule 
1-carrière geweest.
Ik werk voor media, maar ook voor coureurs, 
sponsors en teams. Ik ben vaste fotograaf 
van Max Verstappen, zoals ik ook voor Chris-
tijan Albers heb gewerkt. Een wereldster als 
Max Verstappen wordt altijd wel gefotogra-
feerd, maar Albers wilde natuurlijk ook foto’s 
hebben voor zijn sponsors. Bij McLaren ben 
ik via AkzoNobel binnengerold. AkzoNobel 
is een technisch sponsor. Zij krijgen welis-
waar wel wat foto’s toegestopt, maar vrij 
beperkt, dus hebben zij mij ingehuurd. 
Tegenwoordig werk ik voor Red Bull.
Je zult mij niet zo snel een klassieke startfoto 
zien maken, dat doen de grote persbureaus 
maar. Ik ben een one man band, ik probeer 
minder voor de hand liggende dingen te doen.  
Soms moet je dan geluk hebben. Ik was een 
van de twee fotografen die in 1997 in Jérez 
de aanrijding tussen Michael Schumacher en 
Jacques Villeneuve had. Dat was nog op dia. 

De andere fotograaf had technisch een 
betere foto, maar ik had een betere hoek. 
Aan die foto heb ik het meest verdiend 
in mijn hele carrière, ook omdat het nog 
in de analoge tijd was.
Met de foto van de overwinning van Max 
in Oostenrijk heb ik veel risico genomen. 
Het is een van de foto’s waarmee ik de derde 
prijs bij de Zilveren Camera heb gewonnen. 
Het was een onverwachte overwinning. 
Max is al jaren heel close met zijn eerste 
monteur, dus heb ik me daarop gericht. 
Op de perstribune stonden al genoeg foto-
grafen. Ik wilde een brede foto maken, met 
een groothoek van 12-24mm, zodat je ook 
de omgeving zou zien. Ik ben eerst op de 
pitmuur gaan staan en heb mij toen in het 
gewoel van de monteurs begeven. De kans 
op mislukking was groot, ze gaan op zo’n 
moment echt niet poseren. Ik regisseer nooit, 
nu ook niet. Gelukkig ben ik niet een van 
de kleinsten, ik kan wel een stootje hebben. 
Ik heb ingeflitst vanwege de stand van de zon. 
Op de foto zie je dat de monteur en Max 
elkaar na de race voor het eerst zien. De 
blijdschap is enorm. Zo’n moment duurt een 
fractie van een seconde: dat is precies het 
verschil tussen mislukking en halleluja.”

PORTFOLIO

  De overwinning van Max Verstappen, Grand Prix van Oostenrijk, 2018.  © PETER VAN EGMOND  |  NIKON D5, 12-24MM OP 16MM, INGEFLITST

Peter van Egmond (1956)
professioneel fotograaf sinds 1983
aantal Grand Prixs: 500+
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“Ik heb het mezelf als Formule 1-fotograaf 
nooit gemakkelijk gemaakt. Deze foto heb 
ik gemaakt met Fuji Velvia 50 asa. Dat bete-
kent minder snelle sluitertijd en minder 
diafragma, maar ik wist zeker dat de kwali-
teit goed zou zijn. De films van Kodak kwa-
men soms uit Amerika, dan weer uit Frank-
rijk. Je wist nooit hoe het eruit zou komen 
te zien. Fuji was constant. Ik werkte met 
een Olympus OM4 TI, een supercamera. 
Ik had ook al heel snel een F2.8/350mm 
lens, en daar zette ik een speciale 1.4x con-
verter op. Dan kreeg je bijna 500mm tele. 
Ik stelde scherp op het asfalt en dan was het 
een kwestie van precies op tijd afdrukken. 
Deze foto laat heel mooi zien hoe het er 
destijds aan toeging in de Formule 1: lekker 
veel publiek, dicht op de baan, veel actie. 
Ik stond op een punt van het circuit waar 
je ook een andere bocht kon fotograferen, 
de hairpin van Druids Hill.
Eind jaren zestig ben ik begonnen met foto-
graferen. Ik zat nog op school toen ik een 
keer met vriendjes meeging naar de slip-
school van Rob Slotemaker in Zandvoort. 

Hij vond het goed wat ik deed, dus mocht 
ik terugkomen. En vervolgens glipte ik een 
keer mee naar binnen bij de Grand Prix. 
Je kon overal bij. Ik heb uit die tijd nog een 
foto van een lege pitstraat, met alleen 
de auto’s. Iedereen was aan het lunchen. 
Het waren andere tijden. In Monaco gingen 
we op vrijdag, als er niet gereden werd, 
lekker tennissen met Jan Lammers en Jody 
Scheckter. Iedereen had de tijd, er waren nog 
niet zoveel journalisten die alles opschreven. 
Ik heb zelfs eens een motor van BMW op 
de testbank gefotografeerd, wit uitgeslagen 
van de hitte. Dat is nu ondenkbaar.
Technisch was het veel moeilijker wat wij 
in de jaren zeventig en tachtig deden. Je 
moest verstand hebben van je vak als foto-
graaf én van de sport. Als de kwalificatie 
bezig was, moest je luisteren naar de moto-
ren van de auto’s om aan de weet te komen 
wie je moest vastleggen. Aan de andere 
kant konden wij wel overal bij. Er waren nog 
niet zo veel hekken, we stonden soms vlak 
naast de baan. Dat maakte het ook gevaar-
lijk. Een startfoto op het circuit van Zolder 
maken was eigenlijk heel riskant. Daar had ik 
een trapje bij me, zodat ik geen last had van 
de andere fotografen. Dan bedacht ik wel 
wat ik moest doen als het bij de start mis 
zou gaan.

Ik heb precies de tijd meegemaakt dat de 
sport ging professionaliseren. Ron Dennis, 
die rond 1980 bij McLaren overnam, intro-
duceerde de glanzende trailers met alle 
gereedschap in keurige lades. Voor die tijd 
stond iedereen gewoon in het grind te 
sleutelen. Sommige coureurs, zoals Arturo 
Merzario, deden het zelf. Het had wel iets, 
die gemoedelijkheid. Als Renault bij een test 
brandstof overhad, mocht je gewoon met je 
eigen auto komen, dan gooiden ze hem vol. 
Die liep meteen een stuk harder.
Halverwege de jaren tachtig nam de inte-
resse van de Nederlandse opdrachtgevers 
af. Na Lammers en Huub Rothengatter 
waren er geen Nederlandse coureurs meer 
en de Grand Prix van Nederland verdween 
van de kalender. Toen ben ik andere dingen 
gaan doen, zowel studiofotografie als actie-
fotografie. Voor dat laatste heb ik echt 
profijt gehad van de Formule 1, ik heb meer 
dan eens hangend uit helikopters en uit 
vliegtuigen met open deuren gefotografeerd. 
Maar nog steeds ben ik blij als ik weer eens 
mee kan op reportage. De passie voor auto-
sport is er nog steeds.”

Pieter E. Kamp
professioneel fotograaf sinds 1968
aantal Grand Prixs: 110+

  Grand Prix van Groot-Brittannië, Brands Hatch, 1984. V.l.n.r. Niki Lauda, Nelson Piquet en Alain Prost.  © PIETER E. KAMP  |  OLYMPUS OM4 TI, F2.8/350MM MET 1.4X CONVERTER (490MM)
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“Bij De Telegraaf, waar ik tot drie jaar geleden 
sportfotograaf ben geweest, draait het om 
nieuws. Dat is een belangrijk verschil met 
andere Formule 1-fotografen. Ik vormde 
een team met Coo Dijkman, die altijd goed 
geïnformeerd was. Hij wist alles en kende 
iedereen. Ik kan me herinneren dat Coo mij 
bij een race in België had gezegd dat ik op 
Niki Lauda moest letten. Ik weet niet meer 
waarom, misschien had hij een rookwolkje 
gezien. Elke keer dat Lauda voorbij kwam, 
had ik hem in mijn lens. Prompt vloog de 
McLaren van Lauda in de fik. Die keer werd 
hij gelukkig op tijd uit de auto gehaald. 
Maar ik had de foto wel. Je kunt in de For-
mule 1 heel mooie foto’s maken, maar als 
je gespitst bent op het nieuws, kunnen het 
ook heel spannende foto’s zijn. Dat is altijd 
mijn doel geweest.
Ik heb vijf keer de Zomerspelen gedaan, 
zes keer de Winterspelen, zes WK’s voetbal, 
6.500 voetbalwedstrijden. Ik houd van afwis-
seling. Tegenwoordig ben ik opnameleider 

bij Cue4You, bij sportprogramma’s op 
televisie. Ook ontzettend leuk. Maar auto-
sport vond ik het leukste. Als vijftien- of 
zestienjarige zat ik in een fotografieclubje 
en we droomden er allemaal van op een 
dag op het circuit van Monaco te staan. 
Ik ben de enige die het voor elkaar heeft 
gekregen. De race dat Ayrton Senna zich in 
de stromende regen voor het eerst voorin 
meldde, in 1984, is een van de mooiste die 
ik heb meegemaakt. Senna reed destijds 
nog voor een achterhoedeteam, Toleman. 
Hij was woest dat de race voortijdig werd 
afgevlagd, hij wist dat hij hem had kunnen 
winnen, een groot drama. Ik had een plekje 
gevonden bij de chicane na het zwembad. 
Je mocht er eigenlijk niet komen, maar ik 
had een beetje staan slijmen met de baan-
post. Dat was de ideale plek om ook aan 
een andere eis van De Telegraaf te kunnen 
voldoen: altijd laten zien waar je bent. 
Ik kon met een groothoek de hele haven 
van Monaco in beeld nemen, of de cou-
reurs heel scherp in beeld nemen met een 
getrokken shot, met een lens van 70 of 
200mm. Na de race ben ik nog opgepakt, 
omdat ik de baan illegaal was overgesto-
ken. Zat ik bij de gendarmes, terwijl ik 

eigenlijk naar Reuters moest om mijn 
films te ontwikkelen.
Het was een andere tijd. Ik had altijd een 
pet op met een grote klep en een droogdoek 
bij me. Pure noodzaak. Wij stonden in de 
stromende regen onze filmpjes te verwis-
selen. Aan de andere kant hadden we het 
ook gemakkelijker dan de jongens van nu: 
wij konden overal bij. Tegenwoordig zijn er 
allerlei restricties. Met een parkeerkaart en 
een toegangspas voor de pits was ik klaar.
De foto van de crash van Derek Daly in 
1980 in de Tarzanbocht in Zandvoort is 
een typisch voorbeeld van een goede 
nieuwsfoto van de Formule 1, zoals ze bij 
de krant wilden hebben. Ik had eigenlijk 
iemand anders in beeld, maar ik hoorde 
iets gebeuren. Ik heb mijn camera er naar-
toe getrokken en ik heb puur op intuïtie 
scherpgesteld. Ik maakte de foto met een 
Nikon F2, het werkpaard, met een 180mm 
lens. Geen idee hoe de foto eruit zag, maar 
ik wist zeker dat ik een goede foto had 
gemaakt, en dat bleek. Toen we hem op 
de redactie uit het water haalden, zei chef 
sport Charles Taylor: die zijn we kwijt voor 
het sportkatern, die komt op de voorpagina. 
En zo was het.”

PORTFOLIO

Hans van Tilburg (1953)
professioneel fotograaf sinds 1974
aantal Grand Prixs: 26

  De crash van Derek Daly, Grand Prix van Nederland, 1980.  © HANS VAN TILBURG  |  NIKON F2, 180MM
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“Vanaf eind jaren vijftig werkte ik in de 
autobranche. Ik heb een autotechnische 
opleiding gevolgd en ben onderaan de 
ladder begonnen. Ik kan me nog herinne-
ren dat ik in 1957 op een Mobylette naar 
mijn klanten ging om auto’s te verkopen. 
We hadden zelf niet eens een auto tot 
onze beschikking. In de weekends ging 
ik graag naar de autoraces. Naar langeaf-
standsraces, motorraces en de befaamde 
heuvelklim in Vaals, niet ver van waar ik 
woon, in Heerlen. Die bestaat niet meer, 
maar heuvelklimmen was in de jaren vijf-
tig en zestig heel populair. Daar ben ik 
als hobbyfotograaf begonnen.
In 1966 ben ik heb ik Dutch Racing Press 
opgericht en ben ik als professioneel 
fotograaf aan het werk gegaan. Ik ben 
overal in Europa geweest; in Zandvoort, 
op Spa-Francorchamps en in Nijvel, op 
de Nürburgring, in Zeltweg in Oostenrijk, 
op Paul Ricard, in Monaco en in Engeland. 
In totaal heb ik een stuk of twintig Grand 
Prixs gedaan. Lang niet zoveel races als 
de fotografen tegenwoordig doen, maar 

in die tijd waren er nog niet zoveel Grand 
Prixs als nu. Daarnaast ging ik ook graag 
naar andere races toe. Vooral langeaf-
standsraces. Die hebben een belangrijk 
voordeel: je hebt de tijd om op verschil-
lende plekken te fotograferen en je tus-
sendoor te verplaatsen. Zelfs in Monaco, 
waar je bijna overal toegang had, was de 
tijd die je had beperkt. Het was ook een 
periode dat de Nederlandse coureurs veel 
succes hadden in de langeafstandsraces: 
het waren de hoogtijdagen van Ben Pon, 
Gijs van Lennep en Toine Hezemans.
In 1978 ben ik gestopt, ik kon het fotogra-
feren niet meer combineren met mijn 
maatschappelijke carrière. Ik werd mana-
ger bij het autobedrijf Canton-Reiss en 
ben later autodealer geworden bij Auto 
Tasco in Heerlen. Gelukkig heb ik een 
groot deel van mijn werk goed opge-
borgen. Een deel is blijven liggen bij de 
diverse bladen waarvoor ik werkte, maar 
er is nog genoeg aanwezig. Zes jaar gele-
den ben ik begonnen met het scannen 
van het beeldmateriaal, met een Nikon 
Super Coolscan 9000. In 2016 heb ik een 
boek uitgegeven, Real Racing, over de 
Formule 1. En af en toe plaats ik foto’s 
op Facebook. In lage resolutie, maar ik 
vind het leuk om te delen. De foto’s zijn 

niet bewerkt, dus authentiek. De lief-
hebbers zien dat. Ik krijg echt veel 
enthousiaste reacties.
Ik heb in een totaal andere tijd gewerkt 
dan de fotografen nu. Ik werkte met een 
zoomlens, in die tijd een hele rijkdom, 
ingesteld op 150 mm bij F5,6. Het zoomen 
gebeurde door te schuiven, niet door te 
draaien. Alles is anders, je zou er een boek 
over kunnen schrijven. Maar ik kijk er met 
genoegen op terug. Het werk was gewel-
dig. Het was vermoeiend, dat wel, en het 
was menigmaal gevaarlijk. Maar je groeit 
ermee op. Je neemt de risico’s voor lief.
Op de foto zie je Jackie Stewart in 1971 
op het circuit in Monaco. We konden zo 
goed als overal bij: iedereen liep vrij rond, 
zoals je ziet. Je moest wel een verzeke-
ringsbewijs overleggen en de organisatie 
vrijstellen van aansprakelijkheid. Nu nog, 
na al die tijd, koester ik een grote bewon-
dering voor al die mensen in de sport: 
de coureurs, hun vrouwen en vriendinnen, 
de teammanagers, de monteurs en alle 
anderen. Het was een harde tijd: velen 
zijn verongelukt. Coureurs stapten in 
zonder te weten of ze ook weer zouden 
uitstappen. Niet alleen de fotografie 
was overwegend zwart-wit, ook de 
races zelf.” 

     •

Winau Berkhof (1934)
professioneel fotograaf sinds 1967
aantal Grand Prixs: 20

  Jackie Stewart wint de Grand Prix van Monaco, 1971.  © WINAU BERKHOF  |  NIKON FTN EN NIKKORMAT, MET NIKON F1.2/55MM, F2.5/105MM EN F4,5/75-250MM.
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Het is 2015 als ik voor het eerst word bena-
derd om deel te nemen aan een televisie-
programma over fotografie. Ik had mijn 
bedenkingen, maar na een aantal goede 
gesprekken en toezeggingen ging ik het 
avontuur aan: Het Perfecte Plaatje, seizoen  
één! Inmiddels zijn we drie seizoenen 
verder en beginnen we deze maand met 
seizoen vier! 
Het programma mag gerust een groot en 
onverwacht succes genoemd worden, want 
dit had werkelijk niemand aan zien komen. 
Het afgelopen seizoen werd in totaal maar 
liefst door twee miljoen mensen per week 
bekeken; nog nooit eerder trok een pro-
gramma over fotografie zoveel kijkers. 
Het succes laat zich echter wel makkelijk 
verklaren. Fotografie is hobby nummer  
één over de hele wereld en het is leuk om 
geïnspireerd te worden. 
Het succes van het programma staat en valt 
wel met de deelname van BN-ers. En daar is  
in toen we begonnen behoorlijk wat kritiek  
op geweest! Maar behalve dat het zo meer  
kijkers trekt, heeft het als voordeel dat je al  
weet waar diegene zich eigenlijk dagelijks 
mee bezighoudt; en dat is niet de fotografie.  
Het is daarom extra leuk om de vorderingen  
te zien en hoe onverwacht goed sommigen 
van hen worden. Laat ik voor mijzelf spreken:  
had ik verwacht dat Estelle Cruijff of Patty 
Brard het in zich hadden om te winnen?  
Ik had ze beiden niet verder dan twee, drie 
afleveringen zien komen als ik heel eerlijk 
ben. Dit programma haalt het creatiefste in 
de mens naar boven en dat kunnen we alle-
maal meebeleven. 
Zou het net zo goed werken met onbe-
kende mensen? Nee, dat zou nooit zoveel 
kijkers trekken. Bovendien moet je niet ver-
geten dat er bij alles wat je als deelnemer 
doet constant twee cameraploegen om 
je heen staan, daar moet je maar mee om 
kunnen gaan als je dat niet gewend bent. 
Het zou een extra struikelblok betekenen 
en grote kans dat de meeste fotografen 
(die toch al vaak niet voor niets achter een 
camera staan) dicht zouden klappen. En, 
juist omdat je de BN-ers al kent, zal er  
geen twijfel zijn thuis of ze niet misschien al 
heel veel fotografie-ervaring hadden vóór 
het programma. 
Het programma is inmiddels door vriend en 
vijand omarmd; veel vakbroeders hebben 
mij al toegegeven met zeer veel plezier te 

kijken. Juist de herkenbare factor is leuk 
voor thuis op de bank. We hebben vele 
fantastische gast-juryleden mogen ontvan-
gen en op een enkele zuurpruim na vinden 
mensen het gewoon leuk dat er eindelijk 
een televisieprogramma is omtrent dit 
mooie vak/hobby. 
Jullie vragen vaak: “Levert het programma 
een kant-en-klare fotograaf aan die meteen 
aan de slag kan?” Nou, niet op alle gebie-
den natuurlijk! Ze kunnen fotograferen en 
kennen hun camera, maar het is natuur-
lijk geen opleiding; meer een uitgebreide 
workshop. 
En raakt de vakfotograaf zijn baantje kwijt 
aan een BN-er? Nee, natuurlijk niet! Er zul-
len wat commerciële merken zijn die het 
om promotionele redenen heel interessant 
vinden om iets met een BN-er als fotograaf 
te doen, maar bijna al deze fotografen 
huren dan weer een pro in om zich te laten 
assisteren! Kim Feenstra werkt met twee 
professionele assistenten, Humberto Tan 
ook met twee en de rest neemt ook regel-
matig een assistent mee die ervoor betaald 
wordt, dus het levert ook weer extra werk 
op, dubbel dus eigenlijk zelfs! 
Het programma wil op een positieve manier 
laten zien wat het fotografievak inhoudt, 
het maken van foto’s met alles wat daar bij 
hoort, het bewerken en de juiste keuzes 
maken. En dan wel op een manier zodat het 
voor iedere kijker leuk moet zijn om naar 
te kijken. 
Wil je technischer meer de diepte in, dan 
kun je voor instellingen bijvoorbeeld op de 
site van het programma terecht, of kijken 
naar de extra filmpjes die Canon op zijn 
socials gaat delen tijdens het programma. 
Ook zal er dit seizoen na de laatste vier 
afleveringen een extra web-uitzending te 
zien zijn via Canon Nederland, waar we  
wat meer op de techniek kunnen ingaan  
en vragen van jullie kunnen beantwoorden. 
Het Perfecte Plaatje is niets meer dan een 
feel good programma over het onder- 
werp dat wij allen zo lief hebben; niet te 
hoogdrempelig en voor een groot publiek. 
Je kunt er wat van opsteken of je kunt  
er gewoon naar kijken om lekker te ont-
spannen. 
Ik hoop dat jullie net zoveel plezier bele-
ven aan dit seizoen als wij; er zullen weer 
prachtige foto’s voorbij komen; net als in 
deze nieuwe Focus!      •

Het Perfecte Plaatje - seizoen 4 
by William Rutten

Topfotograaf William Rutten krijgt 
zo’n beetje alle binnen- en buiten-
landse sterren voor zijn camera. 
In deze rubriek vertelt hij elke maand 
het verhaal achter een van zijn foto’s.

facebook.com/williamruttenphotography

WILLIAM RUTTEN   Het Perfecte 
Plaatje, seizoen 4. 

© WILLIAM RUTTEN
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Dit jaar wordt Stephan Vanfleteren vijftig 
jaar en dat wordt gevierd met een grote 
overzichtstentoonstelling en een nieuwe 
publicatie. In beiden zijn zowel zijn iconi-
sche portretten als onbekend werk te zien.
De tentoonstelling, die het gehele Foto-
museum Antwerpen beslaat, neemt je mee 
op een fotografische reis door drieëndertig 
jaar werk en toont een enorme waaier aan 
documentair, artistiek en persoonlijk werk. 
Van straatfotografie in wereldsteden als 
New York; de genocide in Rwanda, de mys- 
tieke landschappen van de Atlantikwall;  
de vele gedaantes van België en haar land-
genoten tot de stillevens en de vele door-
dringende portretten. Vanfleteren staat  
met empathie, verwondering en nieuwsgie-
righeid in het leven en is altijd present om 
het op zijn bijzondere wijze vast te leggen.
Hoewel hij voor zijn langlopende persoon-
lijke projecten de wereld blijft rondreizen, 
werkt hij ook in de besloten omgeving  
van zijn daglichtstudio. Hier zijn ook de 
twee nooit eerder getoonde reeksen ont-
staan: een verkenning van het stilleven  
en de naaktfotografie. 
Vanfleteren toont ook een tiental foto’s 
uit de vaste collectie van het museum 
van fotografen die een inspiratie zijn 
geweest.        •

Stephan 
Vanfleteren
Present

BOEK & EXPO

Present 

foto’s en tekst: Stephan Vanfleteren

Hannibal Publishing 

€ 69,-

Stephan Vanfleteren – Present

t/m 1 mrt 2020

FOMU Fotomuseum Antwerpen

Waalsekaai 47, Antwerpen (B)

fomu.be

  Zwaan, uit de serie Nature 
Morte, Veurne, België, 2016.  
© STEPHAN VANFLETEREN
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  Theofiel, Pajottenland,
België, 2004-2006.

© STEPHAN VANFLETEREN

BOEK & EXPO
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CEWE PHOTO AWARD 2019

V oor de prijsuitreiking van de CEWE 
Photo Award 2019 had CEWE een 
prachtige locatie uitgekozen: het 

Natuurhistorisch Museum van de Oostenrijkse 
hoofdstad Wenen. CEWE had dan ook iets te 
vieren, want de CEWE Photo Award is uitge-
groeid tot de grootste fotowedstrijd ter wereld, 
met maar liefst 448.152 ingezonden foto’s.
Een internationale jury onder voorzitterschap 
van de Franse fotograaf en milieubeschermer 
Yann Arthus-Bertrand – bekend van het boek 
De aarde vanuit de hemel – koos daaruit de win- 
naars in tien categorieën en één hoofdwinnaar.

Lucky shot
Met haar foto van een eekhoorn haalde 
de Duitse fotografe Ina Schieferdecker de 
hoofdprijs binnen, goed voor een reischeque 
van € 15.000,-, fotoapparatuur ter waarde 
van € 7.500,- en CEWE-fotoproducten ter 
waarde van € 2.500,-. Het was een lucky shot, 
vertelde Schieferdecker. “Het was de eerste 
keer dat ik eekhoorns fotografeerde, en ik 
was mijn camera nog aan het instellen toen 
ik deze eekhoorn zag. Ik drukte af. Pas toen 
ik de foto later op mijn computer bekeek  
zag ik hoe goed alles klopte.”

Ina Schieferdecker uit 

Duitsland is de grote winnaar 

van de CEWE Photo Award 

2019. Haar foto van de nieuws-

gierige eekhoorn werd door 

de jury gekozen uit 448.152 

inzendingen.   

tekst: Erik Derycke

Our world 
is beautiful

  Overall Winner – Animals.
© INA SCHIEFERDECKER

Goed doel
Het recordaantal inzendingen voor de 
CEWE Photo Award is ook goed nieuws 
voor SOS Kinderdorpen, een organisatie 
die zich inzet voor kwetsbare kinderen 
in 136 landen. Per ingezonden foto 
doneert CEWE 10 cent aan SOS Kinder-
dorpen – dit jaar dus exact € 44.815,20. 
Wilfried Vyslozil, voorzitter van SOS 
Kinderdorpen, vertelde dat het bedrag 
gebruikt zal worden voor een onder-
wijsproject in India. 
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Nederlandse humor
De Nederlandse fotografe Alice van 
Kempen (alicevankempen.com) won in de 
categorie Humour met een foto van haar 
bullterriër Claire in een vervallen huis in 
Oost-Duitsland. De jury loofde “de humo-
ristische fotografische compositie die haar 
visuele charme ontleent aan de expressieve 
kleuren op de jas en op de ‘jurk’ van de 
hond, die contrasteren met de ingetogen 
kleuren in de rest van het beeld.” 
Net zoals de andere categoriewinnaars 
ontving Alice fotoapparatuur ter waarde 
van € 5.000,- en CEWE-fotoproducten ter 
waarde van € 2.500,-. 

        •

Extra winnaar
Opmerkelijk: de jury loofde naast de 
tien aangekondigde categorieën ook 
een ‘Special Award’ uit voor een foto 
van de Duitse fotograaf Klaus Lenzen. 
Hij fotografeerde het Paul-Löbe-Haus 
in het regeringsdistrict van Berlijn. 
Met zijn vierkanten, rechthoeken en 
diagonalen als basiselementen doet 
de compositie denken aan het werk 
van Mondriaan, aldus de jury.

Categoriewinnaars
ANIMALS

Ina Schieferdecker
ARCHITECTURE & INFRASTRUCTURE

Jose Antoine Costa
FOOD

Cihan Karaca
HOBBY & LEISURE

Anders Andersson
HUMOUR

Alice van Kempen
LANDSCAPE

Cosmin Stan
NATURE 

Csaba Daróczi
PEOPLE

Janusz Nadolski
SPORT

Thorsten Becker
TRAVEL & CULTURE

Annemarie Berlin

contest.cewe.de/cewephotoaward/nl_be/prizes

  Category winner – Humour.  
© ALICE VAN KEMPEN

  Special Award –
Architecture & Infrastructure.  

© KLAUS LENZEN

https://www.alicevankempen.com/
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MINIPORTFOLIO ABONNEES

Vertel iets over jezelf?

“Ik ben 61 jaar en ben manager bij een 
groot internationaal railgoederenvervoer-
bedrijf, waarbij ik mij onder andere met 
douane- en transportwetgeving bezighoud.  
Voor dit werkveld ben ik ook actief voor 
diverse internationale koepelorganisaties.  
Ik fotografeer al zo’n 40 jaar actief. Voor- 
namelijk als amateur, maar sinds 10 jaar 
profileer ik mij ook als semiprofessioneel,  
waarbij ik regelmatig workshops en lezin- 
gen over fotografie verzorg. Ook publi-
ceer ik artikelen over fotografie; over foto- 
inhoud en over toepassingen.” 

Fotografeer je analoog of digitaal?

“In 2002 ben ik volledig overgestapt naar 
digitaal, maar daarvoor had ik al een grote 
drive voor het presenteren van mijn werk, 
waarbij het uiterste aan kwaliteit moest 
worden behaald. De boodschap die je met  
het fotowerk wil overbrengen, wordt voor  
een groot deel bepaald door goede beheer- 
sing van techniek. Uiteraard ten tijde van 
de opname, maar zeker ook bij de fotofini-
shing. Het digitale tijdperk heeft bovendien 
voor mij de wereld geopend in kleur, in het 
dokatijdperk fotografeerde ik vrijwel uit-
sluitend in zwart-wit, enkele diafilms daar-
gelaten. Desondanks heb ik nog altijd een 
passie voor zwart-witfotografie.” 

Wat fotografeer je graag?

“Een van de onderwerpen, die als een rode 
draad door mijn foto-oeuvre heen loopt, 
betreft verstilde land- en stadslandschap-
pen, dat ofwel door de mens als het ware is 
gecreëerd, ofwel waar de mens zijn of haar 
sporen heeft achtergelaten. Deze opnamen  
zijn gemaakt op het Duitse Oostzee eiland 
Rügen, in Noord-Frankrijk aan de Picardische  
kust, aan de Bodensee en aan de Wadden- 
zee. Ik ben geboren en getogen op de 
Veluwe, en dan trekt open water als iets 
wat je in de eigen omgeving niet aantreft.” 
 
Met welke foto-apparatuur werk je?
“Ik ben al sinds 1975 merktrouw aan  
Pentax, op een kort uitstapje naar Sony na. 
Momenteel fotografeer ik met de Pentax 
KP. De meeste van deze foto’s zijn gemaakt 
met de Pentax K3 en een Sigma 10-20mm 
F4-5.6 objectief. Ik heb een nadrukkelijke 
voorkeur voor het werken met een (super)
groothoek objectief. Verder gebruik ik ook 
graag de Pentax 18-135mm F3.5-5.6. Een 
heel enkele keer werk ik met een telezoom- 
objectief. Ook werk ik in het landschap 
graag met grijsverloopfilters met een zacht 
verloop. Ik werk altijd in raw. Een foto is 

voor mij pas echt af, als die in kwaliteit is 
gedrukt. Mijn Epson SureColor SC-P600 
maakt overuren, en ik print op fine-art 
materiaal.” 

Wat vind je goed aan je fotografie 
en waar wil je nog aan werken?

“Ik ben goed in het benutten van locaties 
die geschikt zijn voor zwart-wit, en daar dan  
met nabewerken precies die touch bereiken,  
waarmee je een bepaald gevoel oproept. 
Bij mezelf en andere kijkers. Ik streef ernaar 
dat je min of meer in het beeld wordt 
getrokken, veelal met behulp van diepte-
werking. Ook het goed verdelen van hoge 
en lage tonen is iets waar ik erg kritisch in 
ben. Maar er valt nog veel te leren en ver-
beteren; als fotograaf ben je permanent in 
ontwikkeling. Meestal laten mijn beelden 
wel nadrukkelijk de sporen van de mens 
zien, maar de mens zelf ontbreekt, meestal. 
Ik probeer daar iets meer mee te doen.” 

Welke fotografen inspireren je?

“Belangrijke inspiratiebronnen zijn de 
grote meesters uit het verleden zoals Ansel 
Adams en Edward Weston; uit pakweg de 
jaren zestig- en zeventigfotografen als 
Steven Shore en Lee Friedlander en van het 
heden de fotografen van de Düsseldorfer 
Fotoschule, met name Andreas Gursky.  
Ook het werk van Edward Burtynksy inspi-
reert me.” 

     •
http://home.hccnet.nl/w.sijl

Doe mee!
Focus publiceert elke maand een spread 
met de beste of mooiste foto’s van een 
abonnee. Er is geen thema, opdracht of 
wedstrijdelement; wij zijn benieuwd naar 
de foto’s van onze abonnees, amateur 
of prof; wat drijft jullie, waar en wat fo-
tograferen jullie graag? Stuur minimaal 
vier en maximaal zeven foto’s naar 
focus@focusmedia.nl.

*niet-abonnees zijn uitgesloten van deelname.

Wessel Sijl
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“Ik ben goed 
in het benutten 
van locaties die 

geschikt zijn voor 
zwart-wit.”
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FOTOLUMNI

Welke rol heeft fotografie 
in jouw leven?

“Rond mijn twaalfde kreeg ik voor het eerst 
een spiegelreflexcamera in mijn handen en 
ben ik besmet geraakt met het fotografie-
virus. Op de middelbare school hadden we 
ook een doka, waardoor de fotografie voor 
mij een nog bredere betekenis kreeg. Ik 
kreeg een carrière in een hele andere bran-
che, maar fotografie is altijd een belangrijk 
onderdeel in mijn leven gebleven. Uiteinde-
lijk was de komst van de digitale fotografie 
een opsteker om weer meer met fotografie 
bezig te gaan, zelf digitaal ontwikkelen, 
hoe leuk! Het duurde niet lang voordat ik 

ook een digitale spiegelreflexcamera in 
mijn bezit had, waardoor het virus meteen 
weer behoorlijk werd aangewakkerd.”

Waarom ben je naar de 
Fotovakschool gegaan? 

“Ik ben uiteindelijk in 2008 alsnog naar de 
Fotovakschool gegaan om te ontdekken 
waar mijn interesses in de fotografie nu 
echt lagen. Ik kan rustig stellen dat het 
enthousiasme wat ik al had een factor 10 
kreeg. Het contact met de andere studen-
ten en het van gedachten wisselen over 
elkaars werk heeft mij toen beter leren 
kijken en fotograferen. 

Iedereen die afgestudeerd is aan de 
Fotovakschool en zich graag blijft ont-
wikkelen, kan lid worden van Fotolumni. 
De naam is een samentrekking van 
‘Fotovakschool’ en ‘alumni’. De vereni-
ging organiseert activiteiten, biedt facili-
teiten en stimuleert kennisdeling door 
de leden. Focus plaatst eens per kwartaal 
een fotolumni-lid in het voetlicht.

Jacques Juliens

jullens.nl  fotolumni.nl
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Mijn docent uit die tijd zei dat je de 
gebruiksaanwijzing van je camera op het 
toilet moest leggen, dan wist je na een 
paar weken hoe je camera werkt, maar 
dat je daarna pas gaat leren fotograferen, 
en daar heeft de Fotovakschool zeker 
haar steentje, zowel creatief als tech-
nisch, aan bijgedragen. Het heeft ervoor 
gezorgd dat ik afgestudeerd ben met 
als specialisatie reportage. Sindsdien is 
de verdere professionalisering in de 
fotografie voor mij niet meer weg te 
denken en ben ik actief met bedrijfsfoto-
grafie, familieportretten en uiteraard 
sportfotografie.”

   
Hoe weet je je te onderscheiden 
van andere fotografen?

“Als ik anderen mag geloven vinden mijn 
klanten het altijd prettig om met mij te 
werken. Dat komt hoofdzakelijk door mijn 
rust en het op het gemak stellen van de 
mensen die op de foto moeten. De tijd 
nemen en een gezellige sfeer creëren is 
iets dat je altijd weer terugziet in de foto’s. 
Veel mensen vinden het niet fijn om op de 
foto te gaan; als we er dan toch een feestje 
van weten te maken, gaan we allemaal 
met een goed gevoel naar huis.”

Wat trekt jou zo aan in sportfotografie?

“De acties, de vreugde en teleurstelling 
weten te fotograferen bij alle betrokkenen 
van het spel. Proberen met een vooruit-
ziende blik een actie aan te voelen komen 
en daar op te anticiperen, en dan de beste 
foto proberen te schieten.”  
 
Waarom ben je lid van Fotolumni?

“Fotolumni geeft mij het gevoel nog steeds 
een beetje op de Fotovakschool te zitten. 
Er worden leuke workshops georganiseerd 
wat je het gevoel geeft dat je altijd weer kunt 
leren, of geïnspireerd kunt raken in andere 
of nieuwe inzichten...”

       •
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BOEKEN

Dat fotografeer 
je toch niet?!
De teleurstelling van Boukje Canaan toen 
zij de foto’s ontving van de begrafenis van 
haar moeder vormde de trigger om het vak 
van afscheidsfotografie te gaan beoefenen. 
Een gespecialiseerde fotograaf kan meer-
waarde bieden bij een uitvaart. De foto’s 
zijn een tastbare herinnering, en kunnen 
het taboe van spreken over de dood helpen 
te doorbreken. Sinds 2014 geeft Baukje les 
aan fotografen. Ze wil ervoor zorgen dat 
afscheidsfotografie goed wordt uitgevoerd. 
Het is een diep gevoelig onderwerp, en bij de 
rouwende ontvanger komt het beeld extra 
hard binnen. Elke misstap die een fotograaf 
maakt, betekent een smet op het vak en 
zorgt ervoor dat een gezin of uitvaartverzor-
ger waarschijnlijk nooit meer voor afscheids-
fotografie zal kiezen. In dit handboek legt 
Boukje uit wat de basisvaardigheden zijn van 
afscheidsfotografie. Tijdens een afscheid 
moet alles goed verlopen; hierbij is vooral 
goede communicatie cruciaal. Ook legt ze 
uit wat je kunt doen als het toch per ongeluk 
fout gaat en vertelt ze over haar eigen 
fouten en de lessen die ze eruit leerde. 

Dat fotografeer je toch niet?!

Handboek voor fotograferen bij afscheid

foto’s en tekst: Boukje Canaan

€ 29,50 excl. verzendkosten

via afscheidsfotograaf.nl/cfboek

BORGERS - 
muziek in de familie
Saxofonist Bertus Borgers (1947) vertelt in 
dit boek hoe het spelen van muziek door 
de generaties heen in zijn familie overeind 
bleef, vanaf het akoestisch tijdperk via de 
elektrische gitaren tot en met de digitale 
wereld waarin zijn kleinkinderen opgroeien. 
Als oudste van negen kinderen beschrijft 
hij de generatieconflicten, ontkerkelijking, 
dominante jeugdculturen en de altijd aanwe-
zige spanning tussen traditie en vernieuwing. 
Ondanks dit alles is er altijd de passie voor 
en het plezier in de muziek. Het boek bevat 
talloze foto’s, zowel uit de familiealbums 
als foto’s van fotografen Koos Breukel en 
Sander Troelstra. Een aantal afbeeldingen zijn 
in te scannen met een smartphone of tablet, 
waardoor er extra’s verschijnen zoals nieuwe 
muziek, videofragmenten, animaties en zelfs 
een interactief oud familiealbum. Bertus 
Borgers kreeg bekendheid als bandleider 
van onder andere Mr. Albert Show en Sweet-
d’Buster en was gastsolist bij Herman Brood, 
Golden Earring en Raymond van het Groene-
woud. Hij produceerde zestien albums met 
eigen werk en speelde als sessiemuzikant 
op talloze producties. Ook was hij mede-
oprichter van de Rockacademie in Tilburg. 

BORGERS - muziek in de familie

Foto’s o.a. Koos Breukel en Sander Troelstra

tekst: Bertus Borgers

Lecturis

€ 30,-

Curaçao, leven met  
een olieraffinaderij 
De komst van Shell in 1915 bracht voor 
Curaçao een enorme economische verande-
ring met zich mee. Er kwam meer werkgele-
genheid, en meer woningen, maar de raffina-
derij, die zich bevindt op een van de mooiste 
en centraal gelegen delen van het eiland, 
zorgt ook voor vervuiling. Na meer dan een 
eeuw lijkt de eilandgemeenschap verweven 
met de olie-industrie, ook al zijn ze zich daar 
nauwelijks meer van bewust. Toch is er de 
laatste jaren steeds meer weerstand tegen 
de toenemende vervuiling en toenemende 
veiligheidsrisco’s. Sinaya Wolfert toont het 
leven in de arbeiderswijken op een steenworp 
afstand van de raffinaderij, waar de inwoners 
dagelijks de oliedampen inademen. De beel-
den worden aangevuld met verhalen van 
ex-Shellmensen die het verleden doen herle-
ven en verhalen die uitleggen waarom dingen 
zijn zoals ze nu zijn op Curaçao. 
In 1985 nam het Venezolaanse oliebedrijf 
PdVSA de exploitatie van Shell over. Op 
31 december 2019 loopt het contract met 
PdVSA af. Wat zal er hierna gebeuren, zal 
Curaçao wellicht opnieuw een metamor-
fose ondergaan? 

Curaçao, leven met een olieraffinaderij

Sinaya Wolfert

eigen beheer

€ 39,- (verschijnt begin november)

AFSCHEID CORIEN © BOUKJE CANAAN BERTUS, LODY, PEER, EN NOVA BORGERS, A’DAM 2008 © KOOS BREUKEL © SINAYA WOLFERT
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Horse Head 
Fotograaf Frederik Buyckx verkent in zijn 
werk afgelegen gebieden waar de natuur 
overweldigend schoon en onvoorspelbaar 
hard kan zijn. Daarbij tast hij steeds de 
ultieme grenzen van de elementen af. 
Ontmoetingen met bijzondere mensen vor-
men vaak de aanleiding voor een fotoreeks. 
In zijn bekroonde serie Horse Head docu-
menteert hij de geïsoleerde levensstijl van 
semi-nomadische herders in Kirgizië.
Met kennis die van generatie op generatie 
wordt doorgegeven, houden ze zichzelf 
en hun vee staande in dit onherbergzame 
landschap. Buyckx volgde hen, zelf ook te 
paard, op tochten door de bergen om hun 
vee te laten grazen. Hij verbeeldt de emo-
tionele band die de herders hebben met 
hun paarden, die onmisbaar zijn in hun 
dagelijkse leven. Dat deze herders ’s winters 
blootgesteld zijn aan ijzige koude en barre 
leefomstandigheden, iets wat je niet alleen 
ziet in Buyckx zijn foto’s maar ook bijna 
lijfelijk kan voelen.
De tentoonstelling Horse Head van Frederik 
Buyckx is tot en met 5 januari 2020 te zien 
in Cultuurcentrum Mechelen.   

     •
Horse Head

Frederik Buyckx

Uitgeverij Hannibal

€ 55,-

Freckles
Al sinds ze zich kan herinneren is Judith 
Minks gefascineerd door sproeten. In 2017 
begon ze haar fotoproject om sproeten-
koppen te verzamelen. Ze nodigde mensen 
via social media en Omrop Fryslân uit in 
haar geïmproviseerde studio. Zowel thuis in 
Harlingen als in Hotel Seeduyn op Vlieland 
maakte ze portretten met steeds alleen ‘het 
bijzondere licht van het Noorden’. Prinses 
Alexia reageerde niet op haar uitnodiging, 
maar ruim 150 anderen deden dat wel. 
Een selectie van 64 van de resulterende 
portretten van degenen die ‘gezegend’ zijn 
met sproeten zijn nu verzameld in het 
boek Freckles.
Voor vormgever Sybren Kuiper heeft een 
verzameling sproeten veel weg van een ster-
renhemel in een wolkeloze nacht. Vandaar 
zijn bijzondere ontwerp voor de omslag van 
het boek. In haar inleiding verbindt fotograaf 
en journalist Gitte Brugman anekdotes van 
geportretteerden met citaten uit Pippi Lang-
kous van Astrid Lindgren, De mislukte fee 
van Annie M.G. Schmidt en een brief van de 
Koninklijke Familie. 

Freckles

fotografie: Judith Minks

inleiding: Gitte Brugman

€ 189,- 

te bestellen via judithminks.nl

Eiland blues
Eilandgemeenschappen op 60° NB hebben 
veel gemeen: ze worden omringd door 
duizelingwekkende schoonheid, kennen nog 
een traditionele cultuur, maar kampen ook 
met leegloop en uitzichtloosheid. Dit boek 
is een ode aan die paradoxale wereld. Foto-
grafe Nicole Franken en journaliste Anneke 
de Bundel bezoeken in Eiland blues zes 
eilandgemeenschappen in Noord-Europa. 
In Oost-Groenland zien ze hoe de kansen 
voor een opleiding een Inuitgemeenschap 
verscheurt. In IJsland moet een moeder 
steeds verder rijden voor de school voor 
haar kind. En op het religieuze Harris is geen 
huwelijkskandidaat meer voorradig. Maar er 
gloort ook geluk, zoals op het Noorse 
Røvær, waar een tragedie al decennialang 
voor saamhorigheid zorgt en in Ittoqqor-
toormiit ligt de wereld aan je voeten als de 
baai bevriest. Nicole Franken en Anneke de 
Bundel, alias de dames Nomad & Villager, 
maken verhalen over mensen die tegen 
de stroom oproeien en bestemmingen die 
uit beeld dreigen te raken. Eerder maakten 
ze het boek ‘Over elfjes en kogelgaten – 
berichten uit een vergeten landschap’.

Eiland blues, overleven op 60° noorderbreedte

Anneke de Bundel en Nicole Franken

KNNV Uitgeverij

€ 24,95 (verschijnt begin november)

© FREDERIK BUYCKX© JUDITH MINKS © NICOLE FRANKEN© SINAYA WOLFERT
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  Papoea’s van de rivierkampongs, 
gezien vanaf het bivakschip De Zwaluw, 
Zuid-Nieuw-Guinea, ca. 1907-1913. 
FOTO: G.M. VERSTEEG, COLLECTIE 
MUSEUM VAN WERELDCULTUREN

BOEK & EXPO

Verborgen 
geschiedenis
THOM HOFFMANS BLIK OP INDIË

Hoffman heeft voor zijn initiatief, 
gefinancierd door de TU Delft, 
een groot aantal instituten mee-

gekregen. Voor lezers die zelf willen 
rondkijken wat er te vinden is: er bestaan 
al een flink aantal digitaal goed ontsloten 
collecties, zoals die van het Tropenmu-
seum, het Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH), het Instituut voor Holocaust-  
en genocidestudies (NIOD), het Nationaal  
Archief (NA) en het Rijksmuseum.  
Andere collecties zijn minder toegan-
kelijk; mogelijk brengt de Beeldbank 
Nederlands-Indië (BBNI) daar te zijner 
tijd helderheid in.

Een verborgen geschiedenis
Het boek, dat Hoffman samenstelde uit de 
collecties van de betrokken instellingen  
en een enkele particuliere collectie, loopt 
de geschiedenis door vanaf de eerste foto’s 
die in Indië werden gemaakt tot aan de 
onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. 
Het materiaal is divers: van studiofoto’s en 
monumentale natuur- en architectuurfoto- 
grafie uit de negentiende en begin twintig-
ste eeuw, tot foto’s van de Dienst Leger- 
contacten, werk van legendarische docu- 
mentair-fotografen, reproducties uit boeken  
en kiekjes uit privé-albums, al dan niet van 
fotografen. Perioden waarvan weinig beeld 
voorhanden is – bijvoorbeeld de Tweede 
Wereldoorlog in Azië – worden aangevuld 
met drukwerk en tekeningen. Beroemde 
namen komen voorbij: Isidore van Kins-
bergen, Woodbury & Page, Cartier Bresson 
en Cas Oorthuys, maar ook de anonieme 
foto’s zijn het bekijken waard.
Hoffman schreef de geschiedenis aan 
elkaar in korte paragrafen, waarvan de titels 
weinig te raden overlaten: ‘Land en volk’, 
‘Hoge winst en hongersnood’, ‘Exploitatie’, 
‘Indonesië klaagt aan’, ‘Politiestaat en pola-
risatie’, ‘Gij zijt dierlijke oorlogsmisdadigers’ 
– om er een paar te noemen.

Dossier Indië
Het Wereldmuseum in Rotterdam toont 
onder de titel Dossier Indië behalve de foto’s 
ook film, geselecteerd door Thom Hoffman.  
Fotograaf Stacii Samidin, van Molukse afkomst,  
werd gevraagd onder de titel Merdeka!  
(vrijheid) zijn visie te geven op het koloniale 
verleden zoals hij dat nog terugvindt in het 
huidige Indonesië. 
In samenwerking met filmhuis LantarenVen-
ster is een uitgebreid programma ontwikkeld. 
Films als Oeroeg en het vooroorlogse Rubber 
worden daar vertoond en besproken.   

     •

Acteur en fotograaf Thom Hoffman (Wassenaar, 

1957) begon in augustus 2015 als ‘cultural professor’ 

aan de TU Delft. Met zijn studenten deed hij onder-

zoek naar de zwarte zijden van de koloniale geschie-

denis, om vervolgens een nationale beeldbank op 

te richten voor de fotografie van Nederlands-Indië. 

Vier jaar later presenteert hij een fotoboek en 

een tentoonstelling.  

  Portret van een jongen uit de 
publicatie Gezichten van Java, 1865-1880. 

FOTO: WOODBURY & PAGE, COLLECTIE RIJKSMUSEUM

  De tempel Candi Gatot Katjo, 
Dieng-plateau, 1864, fragment. 

FOTO: ISIDORE VAN KINSBERGEN, 
COLLECTIE RIJKSMUSEUM
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  Bevolking betaalt landrente in 
de Preanger Regentschappen, ca. 1900. 

COLLECTIE MUSEUM VAN WERELDCULTUREN

  Uitgebrande auto van de geallieerde brigadegeneraal 
Aubertin Mallaby na de Slag om Soerabaja, oktober 1945.

COLLECTIE NIMH

Een verborgen geschiedenis

Anders kijken naar Nederlands-Indië

samenstelling en tekst: Thom Hoffman

Uitgeverij WBOOKS

€ 29,95 (introductieprijs tot 1-3-20)

ISBN 9789462583443

Dossier Indië

t/m 24 jun 2020

Wereldmuseum

Willemskade 25, Rotterdam

wereldmuseum.nl



FOCUS 11   52   NOVEMBER 2019

AUTEURSRECHT

Hij dient ervoor te zorgen dat zijn handelen 
in overeenstemming met de wet is. En in 
theorie wringt het daar. De regels voor de 
verwerking van bijzondere persoonsgege-
vens zijn namelijk strenger dan de regels 
voor verwerking van ‘gewone’ persoons-
gegevens. De fotograaf mag in theorie dus 
enkel portretfoto’s (bijzondere persoons-
gegevens) maken als hij een beroep kan 
doen op één van de wettelijke uitzonde-
ringen (artikel 9 AVG). Maar die wettelijke 
uitzonderingen zijn in de praktijk moeilijk 
toe te passen.

Gelukkig beschouwt de Autoriteit Persoons- 
gegevens, dat is de privacy-toezichthouder,  
‘camerabeelden’ van een persoon in 
bepaalde gevallen niet als bijzondere per-
soonsgegevens.2 Kortgezegd komt het 
standpunt van de toezichthouder erop neer 
dat deze camerabeelden, en langs die lijn 
waarschijnlijk ook (portret)foto’s, alleen als 
bijzondere persoonsgegevens ziet als de 
beelden erop zijn gericht om bijzondere 
persoonsgegevens te verwerken, of zijn 
gericht op het maken van onderscheid op 
basis van een bijzonder persoonsgegeven. 
Ook moet de fotograaf redelijkerwijs niet 
kunnen voorzien dat de verwerking zal leiden  
tot het maken van onderscheid op basis van 
een bijzonder persoonsgegeven. Een foto 
van een supporter in een voetbalstation 
(zoals Despiegelaere) zal gelet op het voor-
gaande in de meeste gevallen geen ‘bijzon-
der’ persoonsgegeven zijn, omdat het doel 
van het maken en publiceren van deze foto 
niet is gericht op het verwerken van bijzon-
dere persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld 
op het informeren van het publiek over 
het evenement. Die foto mag daarentegen 
bijvoorbeeld niet het doel hebben om te 
analyseren welke bevolkingsgroepen aan-
wezig zijn bij een evenement. Dan is de foto 
wél een bijzonder persoonsgegeven.

Zijn foto’s bijzondere 
persoonsgegevens?
Als fotograaf van portretfoto’s zul je door-
gaans persoonsgegevens verwerken. Dit zijn 
namelijk alle gegevens aan de hand waarvan 
een persoon direct of indirect kan worden 
geïdentificeerd. En dat is bij portretfoto’s 
het geval. Daarom is de AVG daarop van toe- 
passing. Met persoonsgegevens kun je van 
alles doen. Iedere handeling met persoons-
gegevens is een ‘verwerking’. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan adresgegevens (identifi-
ceerbaar, dus persoonsgegevens) en het 
opslaan van die adresgegevens door een 
webshop voor het leveren van je bestelling 
(verwerking van persoonsgegevens).

Naast ‘gewone’ persoonsgegevens kent 
de wet ook zogenaamde ‘bijzondere’ per-
soonsgegevens.1 Dat zijn persoonsgegevens 
waaruit bijvoorbeeld iemands etniciteit, 
geloofsovertuiging of gezondheid kan wor-
den afgeleid. Strikt genomen is een portret-
foto daarom vaak niet alleen een persoons-
gegeven (omdat iemand herkenbaar is afge-
beeld), maar vaak ook een ‘bijzonder’ per-
soonsgegeven, omdat uit de foto iemands 
etniciteit, gezondheid of geloofsovertuiging 
kan worden afgeleid.

De fotograaf die op eigen initiatief foto’s 
maakt, en dus persoonsgegevens verwerkt, 
is verantwoordelijk voor die verwerking. 

Fotografie bij 
evenementen [1]
In 2020 is het weer zover, het EK-voetbal. Duizenden fans, 

verzamelen zich in voetbalstadions om hun nationale 

voetbalteam aan te moedigen. Fotografen leggen alles in 

beelden vast, en nemen talloze portretfoto’s van supporters. 

Een bekend voorbeeld van zo’n foto is de close-up van 

juichende Rode Duivel-supportster Axelle Despiegelaere 

bij het WK voetbal in 2014. De foto ging in korte tijd viral. 

De publicatie van de foto had grote gevolgen voor Despie-

gelaere: zij werd in de media gebombardeerd tot ‘WK-babe’. 

Despiegaleare verwierf zo wereldwijde roem, waarmee ze 

zelfs een modellencontract binnenhaalde. Maar niet ieder-

een zal blij zijn met de publicatie van zijn of haar portret. 

In deze bijdrage gaan wij in op de vraag wanneer een foto-

graaf, gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG), een portretfoto mag maken bij een (sport)

evenement, en deze foto mag publiceren.   

tekst: Lisette Gotink, Dirkzwager advocaten
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In veel gevallen zal de belangenafweging 
kunnen uitvallen in het voordeel van de 
geportretteerde. Bovendien kan de gepor-
tretteerde achteraf bezwaar maken tegen 
de verwerking van zijn of haar persoons-
gegevens vanwege zijn of haar specifieke 
situatie, waardoor een fotograaf alsnog zijn 
foto moet verwijderen.4

Journalistieke exceptie
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je geen 
foto’s meer kan maken van (sport)evene-
menten. Dat geldt te meer nu foto’s van 
evenementen vaak nieuwswaarde hebben. 
De Nederlandse wetgever heeft dat onder-
kend, en in artikel 43 van de Uitvoerings-
wet bij de AVG bepaald dat er gedeeltelijk 
andere regels gelden voor verwerking van 
persoonsgegevens voor (onder meer) ‘jour-
nalistieke doeleinden’.5 En gelukkig is het 
begrip ‘journalistiek’ heel breed. Volgens het 
Europese Hof van Justitie (de hoogste Euro-
pese rechter) is van ‘journalistiek’ sprake 
wanneer informatie, meningen of ideeën 
worden bekendgemaakt aan het publiek, 
ongeacht het daarvoor gebruikte medium.6 
Bovendien kun je als particulier ook journa-
listiek bedrijven. De journalistieke exceptie 
is bovendien ook van toepassing indien 
de verwerking van de persoonsgegevens op 
‘entertainmentnieuws’ ziet, mits dit nieuws-
waarde heeft.7 Het begrip ‘journalistiek’ 
wordt dus erg breed uitgelegd.

Als fotograaf moet je altijd een grondslag 
hebben voor het verwerken van persoons-
gegevens, maar bij journalistieke doelein-
den zijn de regels soepeler: eenmaal gege-
ven toestemming kan niet meer worden 
ingetrokken en de belangenafweging tussen 

het gerechtvaardigd belang van de foto-
graaf (het recht op vrijheid van menings-
uiting en vrije nieuwsvergaring), en het 
privacybelang van de geportretteerde, die 
bij gebruik van de grondslag gerechtvaar-
digd belang moet worden gemaakt, valt 
sneller uit in het voordeel van de fotograaf.8 
Bovendien kan de geportretteerde achteraf 
geen bezwaar maken tegen de publicatie 
van de foto.9

Mag ik nu altijd foto’s van 
evenementen maken?
Nee, niet altijd. Je moet als fotograaf bij 
het maken en publiceren van portretfoto’s 
altijd nagaan op grond van welke wettelijke 
verwerkingsgrondslag je dat mag doen. 
Dat is nog best lastig, en kan betekenen dat 
je jouw foto’s in een bepaald geval niet mag 
maken of publiceren. Als je journalistiek 
bedrijft, heb je vanwege wettelijke uitzon-
deringen meer ruimte om een beroep te 
doen op jouw gerechtvaardigde belang, 
en kun je makkelijker foto’s maken en 
publiceren.

Naast de AVG is bij het publiceren van por-
tretfoto’s ook het portretrecht van belang. 
Op het portretrecht, specifiek in het geval 
van fotografie bij evenementen, zullen 
wij ingaan in de volgende bijdrage. 

      •
Met dank aan Noreen Sturris.

Fotograaf heeft 
verwerkingsgrondslag nodig
Ook als je geen bijzondere persoonsgege-
vens beoogt te verwerken, moet je alsnog 
een geldige verwerkingsgrondslag hebben 
voor het maken en publiceren van portret-
foto’s.3 Kun je dat niet, dan mag je de foto’s 
niet maken en publiceren. Er zijn verschil-
lende grondslagen; zoals gerechtvaardigd 
belang, uitvoering van een overeenkomst, 
wettelijke verplichting en toestemming. 
Het blijkt in de praktijk vaak lastig om te 
bepalen op basis van welke grondslag je 
een portretfoto mag verwerken.

‘Toestemming’ lijkt het meest voor de hand 
te liggen, maar deze grondslag is geen 
oplossing voor het maken van portretten 
tijdens evenementen: het zal voor een foto-
graaf in een stadion nagenoeg onmogelijk 
zijn om, na afloop van het maken van een 
foto van een supporter, diegene toestem-
ming te vragen voor de verwerking. De 
fotograaf kent deze supporters immers niet 
en heeft lang niet altijd de kans om toe-
stemming te vragen. Bovendien speelt er 
nog een ander probleem: eenmaal gegeven 
toestemming kan áltijd worden ingetrokken. 
Toestemming lost het probleem dus niet op.

Een andere oplossing voor deze impasse 
zou de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ 
kunnen zijn. Bij een beroep op het gerecht-
vaardigd belang moet een afweging worden 
gemaakt tussen het belang van de foto-
graaf om de foto te maken en te publiceren, 
en het belang van de bescherming van de 
privacy van de geportretteerde. Het gerecht-
vaardigd belang kan ‘glibberig’ zijn, omdat 
de afweging beide kanten op kan vallen. 

Noten

1  Artikel 6 AVG betreft ‘gewone’ persoons-

 gegevens, artikel 9 AVG betreft ‘bijzondere’ 

 persoonsgegevens.

2  Autoriteit Persoonsgegevens, Beleidsregels 

Cameratoezicht, 28 januari 2016 (online 

geraadpleegd op 8-10-2019).

3  Je verwerkt immers nog steeds ‘gewone’ 

 persoonsgegevens. 

4  Artikel 21 AVG. 

5  Deze uitzondering strekt ertoe een evenwicht 

 te vinden tussen twee gelijkwaardige grond-

rechten: het recht op privacy en het recht op 

vrijheid van meningsuiting.

6  Zie bijv.: Hof van Justitie, 16 december 2008, 

ECLI:EU:C:2008:727 (Santamedia arrest). 

7  Zie bijvoorbeeld Rb Amsterdam, 12 november 

2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7379, r.o. 4.6 en 4.8.

8  Zie voor een zaak waarin deze belangen-

 afweging wordt gemaakt door de rechter Rb. 

 Amsterdam 12 oktober 2018, 

ECLI:NL:RBAMS:2018:7397.

9  Op grond van de journalistieke exceptie 

 gelden nog een aantal andere uitzonderingen, 

maar het strekt te ver om al deze uitzon-

 deringen te bespreken in deze bijdrage. 

 Wij hebben ons beperkt tot de meest belang-

rijke uitzonderingen.
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Holland Int. Image Circuit 

In 2020 vindt alweer de 12e editie plaats 
van het Holland International Image Circuit. 
Iedereen kan deelnemen aan deze interna-
tionale fotowedstrijd; het is dus niet enkel 
voor leden van fotoclubs. Bij de vorige 
editie kwamen de deelnemers uit 58 ver-
schillende landen.

De wedstrijd bestaat uit drie secties:
1. Vrij onderwerp (PID-Color-Open)
2. Monochroom (PID-Monochrome-Open)
3. Reisfotografie (PTD)
Iedere deelnemer mag maximaal vier werken 
per sectie inzenden, maximaal twaalf totaal.

De organisatoren van het Holland Inter-
national Image Circuit en hun wedstrijden: 
– Fotoclub Heerhugowaard
 Tribute to Colour
– Fotoclub ’59 Delft
 Image Salon Delft
– Camera Club Wageningen
 Image Contest Wageningen
– FA Rijen
 Rainbow Challenge Rijen
– AFV Epe
 EPic Photo Salon Epe
Met jouw inzending(en) doet jouw werk 
automatisch mee aan alle vijf wedstrijden 
van de organiserende fotoclubs.
Elke fotoclub heeft een eigen jury en de 
vijf wedstrijden worden tegelijkertijd geju-
reerd; er is zo geen mogelijkheid voor de 
juryleden om elkaars beoordelingen te zien 
of te beïnvloeden. 
Uiteindelijk worden alle vijf de scores die 
iedere jury aan het werk heeft toegekend 
bij elkaar opgeteld. De foto’s met de hoog-
ste scores vallen in de prijzen.

Deze unieke internationale fotowedstrijd 
heeft erkenning van de internationale 
organisaties:
– FIAP (Fédération de l’Art Photographique)
– PSA (Photographic Society of America)
– GPU (Global Photographic Union), 
 patronagenummer: L200001-M5G,5S,5B
– ISF (Image Sans Frontière), 
 Label ISF 01-02-03-04- 05/2020
– Fotobond; Nederlands Centrum
 Vrijetijdsfotografie

Inzendingen en inschrijfgeld:
Aan deelname zijn kosten verbonden tussen 
€ 45,- en € 50-, afhankelijk van de sectie. 
Na afloop krijgen alle deelnemers de 
full colour catalogus met het beste foto-
werk van fotografen over de hele wereld. 
Misschien staat jouw foto hier straks ook 
tussen! Inschrijven kan tot en met 12 
januari 2020. Kijk op de website voor alle 
regels en eisen.  

      •
https://hollandcircuit.nl/informatie/rules

OPROEP
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RECLAMEFOTOGRAFIE

Van 
Nelle

In 1989 kwam reclamebureau PPGH/JWT met een 

nieuwe campagne voor Van Nelle zware shag met 

de mooie tekstregel Van Nelle. De enige shag die je 

nog proeft bij windkracht 10. Kernwaarden achter 

die campagne: Van Nelle is een merk waarbij je de 

branding hoort, een trawler ziet en de haven van 

Rotterdam ruikt. De Van Nelle-roker is ongekunsteld 

en authentiek. Bij Van Nelle denk je aan de Noordzee, 

niet aan de Middellandse Zee. Een shaggie van Van 

Nelle steek je aan met een Zippo, een Dunhill niet. 

Van Nelle is topclub Feyenoord, niet topclub Ajax. 

Het hielp dat art director Hans Goedicke een recht-

gesnaarde Rotterdammer is.  

tekst: Pim Milo   scans: Coloron, Haarlem
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Even is overwogen om naar Zuid-Afrika 
te vliegen, maar dat wilde Van Nelle niet. 
Het waren de jaren van de Apartheid 
en Zuid-Afrika dus een No Go gebied. 
Daarop vertrok Sim naar Nieuw-Zeeland. 
Goedicke bleef thuis, door een hernia aan 
bed gekluisterd. Bovendien, vond de art 
director, Sim kan fotograferen en ik niet. 
Dagelijks hield hij telefonisch contact. 
Beeld zag hij niet. We hebben het over 
1988, het pre-digitale tijdperk. Ter plekke 
films ontwikkelen deed een fotograaf 
niet. Het belichte materiaal ging in lood-
folie mee terug naar Engeland, om het 
daar in het vertrouwde lab te laten 
ontwikkelen.

Sim bleef een aantal weken in de wateren 
rond Nieuw-Zeeland waar alles à l’improviste 
werd geregeld: schepen, bemanning, 
kleding, vaarroute… het vergde doorzet-
tingsvermogen en organisatietalent van 
de fotograaf. En moed. Heel veel moed.
Op een gegeven moment heeft Sim zich 
laten vastbinden op de drijver van een 
helikopter om zo dicht mogelijk boven de 
ziedende zee te komen. Met gevaar voor 
eigen leven, of minstens een verbrijzelde 
oogkas als een hoge golf zijn camera 
had getroffen.
Die helikopter had Sim gehuurd om met de 
wieken het zeewater op te jagen. De enige 
artificiële ingreep die hij toepaste. Want 
verder is alles in deze foto’s echt. Geen 
retouche of montage. Alleen kleurcorrectie.

Duncan Sim, woont tegenwoordig op een 
ecologische boerderij in Cornwall. Aan het 
leven van reclamefotograaf denkt hij niet 
graag terug. Het was een tijd dat zijn kaars 
aan beide kanten brandde. 

     •

bekend dat het daar aardig kon spoken. 
Een van de gevaarlijkste plekken van 
de Noordzeekust. Helaas viel dat tegen 
en het weerbericht voorspelde niet veel 
goeds, wat in dit geval betekende: de 
komende tijd een kalme zee. Wel lazerde 
Sim in Harlingen van boven uit de mast. 
Harnas en veiligheidslijn voorkwamen 
een ramp. Goedicke wist het toen zeker: 
Sim is inderdaad voor de duvel niet bang. 
Bovendien bleek hij inventief. Hij had in 
Londen een soort ruitenwisser op zijn 
lens laten maken. Een ding dat heel hard 
in de rondte draaide en waterdruppels 
met middelpuntvliedende kracht van 
de lens afslingerde zodat het beeld 
helder bleef.

I n het recente verleden had Goedicke 
met de Engelse fotograaf John Claridge  
gewerkt, die hij heel geschikt vond voor 

de Van Nelle campagne. Maar ook duur. 
Daarom week hij uit naar Claridge’s voor-
malige assistent Duncan Sim, die nog aan 
het begin van zijn loopbaan stond en dus 
nog redelijk betaalbaar leek. Toch had  
de jonge Sim, die een Nederlandse moeder 
heeft, toen al de reputatie dat hij voor de 
duvel niet bang was en altijd tot het gaatje 
ging. Tot voorbij dat gaatje zelfs als het 
moest, om met de perfecte foto terug  
te komen.

Goedicke en Sim vertrokken naar Friesland. 
Van het Stortemelk – bij Vlieland – was 

Van Nelle
 art director  Hans Goedicke

 copywriter  Harry Kramp

 fotograaf  Duncan Sim

 bureau  PPGH/JWT

 adverteerder  De Erven de Wed. 

  J. van Nelle

 jaar  1989
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Motorracefotografie

(advertorial)

H ans’ liefde voor de motor zat er al 
vroeg in; hij haalde op zijn acht-
tiende meteen zijn motorrijbewijs 

en genoot daarna elk weekend en elke 
vakantie met volle teugen van motortochten  
in binnen- en buitenland. Heel lang heeft 
dit geluk helaas niet geduurd, want op 
27-jarige leeftijd kreeg Hans een ernstig 
motorongeluk waarna hij het besluit moest 
nemen om te stoppen met zijn hobby.  
De passie voor het motorrijden bleef echter 
aanwezig zodat hij regelmatig motorraces 
bezocht en daarbij ook zijn camera meenam.  
Hij merkte dat het fotograferen van de 
razendsnelle motoren, met topsnelheden 
van boven de 300 kilometer per uur, een 
flinke uitdaging was. 
Hans: “Toen ik net met motorsportfoto- 
grafie begon, kon ik na een race 80% van de  
opnames weggooien omdat ze niet scherp 

waren.” In de loop der tijd bekwaamde 
Hans zich in de techniek van de actie-
fotografie waardoor de resultaten steeds 
verbeterden.

Speciale techniek
Hans bezoekt in het seizoen doorgaans 
iedere maand een race en als dat niet lukt, 
bekijkt hij de race op televisie waarbij hij  
ook dan kennis opdoet, bijvoorbeeld over  
waar de meeste inhaalacties op een bepaald  
circuit plaatsvinden. Hij heeft geleerd waar 
je het best kunt staan voor de mooiste shots 
en welke apparatuur de beste resultaten 
geeft. Met een full-frame spiegelreflex en 
een 100-400mm telezoom kan hij zijn 
speciale techniek toepassen. 
“Als hobbyfotograaf kun je niet zo dichtbij 
de racebaan komen als je graag zou willen.  
Je krijgt uiteraard geen toegang tot de 

mooie plekken waar de persfotografen staan. 
Je staat verder van de actie af en meestal 
ook nog eens achter een hek. Maar zonder 
persaccreditatie kun je gelukkig ook mooie 
foto’s maken. Bij het TT Circuit in Assen bij-
voorbeeld sta je, samen met andere foto-
grafen, op de Bult (een circuitbocht). De 
meeste hobbyfotografen maken foto’s over 
het hek heen. Maar dan fotografeer je de 
motorrijders van bovenaf en dat vind ik 
zelf minder mooi. Ik maak mijn foto’s liever 
laag bij de grond en fotografeer daarom 
door het hek heen. Een grote lensopening 
gecombineerd met een meetrekkende 
beweging laat het hek vervagen.”

Split second
“Actiefotografie vind ik een bijzondere tak 
van sport. Je moet razendsnel handelen om  
een goede foto te kunnen maken, wat zorgt  

Motorrijden is altijd de grote passie van hobbyfotograaf 

Hans van de Mars geweest. Toen hij door een motor-

ongeluk zelf niet meer kon motorrijden vond hij een 

mooi alternatief in het bezoeken én fotograferen van 

motorraces. Hij vertelt over zijn hobby.

DE PASSIE VAN HANS VAN DE MARS

CANON EOS 6D, 400MM, F8, 1/1.250S, ISO 640 © HANS VAN DE MARSCANON EOS 6D, 400MM, F6.3, 1/800S, ISO 500 © HANS VAN DE MARS
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voor een extra uitdaging. De actie vindt plaats 
in een split second. Daar zit voor mij ook de 
uitdaging in: de moeilijkheid om snel bewe-
gende onderwerpen vast te leggen. Of dat 
nou straaljagers, dieren of sporters zijn, ik 
vind het allemaal mooie onderwerpen om 
te fotograferen. Al moet ik wel zeggen dat 
mijn grote passie ligt bij motorsport.
De snelheid van racemotoren probeer ik 
ook terug te laten komen in mijn foto’s. 
Zo speel ik bijvoorbeeld met de sluitertijd. 
De ene keer bevries ik het beeld en is alles 
haarscherp, de andere keer kies ik voor een 
lange sluitertijd en trek ik de camera mee 
met het onderwerp waardoor de achter-
grond vervaagt. Het heeft wel een tijd ge-
duurd voordat ik deze techniek goed onder 
de knie had.” 

Sfeer
Naast de snelle actie fotografeert Hans ook 
andere zaken die de sfeer op een circuit 
bepalen. Zoals monteurs die aan een motor 
sleutelen of coureurs die een feestje  
bouwen op het podium.
“Dan moet je natuurlijk wel op de juiste 
plekken kunnen komen. Dat vind ik ook zo 

  Hans’ favoriete foto, gemaakt tijdens het WK MotoGP.  
CANON EOS 6D, 371MM, F8, 1/1.000S, ISO 250 © HANS VAN DE MARS

CANON EOS 6D, 182MM, F7.1, 1/320S, ISO 320 © HANS VAN DE MARS

CEWE Stories 
Voor meer interviews, inspiratie 
en achtergrondverhalen ga je naar 
cewe.nl/stories.

mooi aan de OW Cup (Open Wegrace) en 
superbike-wedstrijden. Iedereen mag daar 
over de paddock wandelen. Je loopt dan 
tussen de campers, trucks en tenten door 
en kunt zelfs een praatje maken met de 
coureurs. Die toegankelijkheid vind ik heel 
mooi én levert bovendien een mooi diverse 
fotoserie op.”
“Toch houd ik het meest van de actie-
foto’s. Mijn favoriete foto is een close-up 
die ik heb gemaakt tijdens het wereldkam-
pioenschap MotoGP. Ik heb heel veel foto’s 
moeten maken voordat ik uiteindelijk dit 
beeld kreeg. Maar als dit dan het resultaat 
is, dan heb ik dat er absoluut voor over. 
Het was zonder twijfel de beste foto die ik 
vanaf die plek heb gemaakt. De foto hangt 
thuis aan de muur, gedrukt op acrylglas. 
Als ik ernaar kijk, dan krijg ik een trots 
gevoel!”        •
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De kortingen gelden uitsluitend voor de eerste termijn. Een nieuw abonnement wordt gestart met de eerst 
mogelijke editie voor een bepaalde duur. Een persoonlijk abonnement zal na de eerste (betalings)periode 
stilzwijgend worden omgezet naar een abonnement van onbepaalde duur, tenzij uiterlijk één maand voor 
afloop van het initiële abonnement schriftelijk wordt opgezegd. Na de omzetting voor onbepaalde duur 
kan op ieder moment schriftelijk worden opgezegd per wettelijk voorgeschreven termijn van één maand.

Kies je voordeel bij een     abonnement op Focus

• Bespaar 42-49% op de losse nummerprijs
• Voordeel op evenementen en workshops
• Gratis digitale editie van Focus 
• 10% korting bij BBP Light en Coloron

1/2 JAAR € 27 20 6 nummers
zonder korting: € 34 | België: € 30,40; zonder korting: € 38

€ 47 60 11 nummers
zonder korting: € 68 | België: € 53,20; zonder korting: € 76

1 JAAR

€ 88 40 22 nummers
zonder korting: € 136 | België: € 98,80; zonder korting: € 152

2 JAAR

€ 68 11 nummers

excl. € 6,95 verzendkosten | België: € 76; excl. € 9,80 verzendkosten

1 JAAR
Cullmann BRISTOL DayPack 600+ 
fototas t.w.v. € 99,99 GRATIS!

Meld je aan op 
focus-photoq.nl

-20%

-30%

PREMIE

-35%
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Kies je voordeel bij een     abonnement op Focus

Cullmann werkt volgens de ‘Made in Germany’ strategie, 
wat gelijk staat aan hoge kwaliteit en duurzaamheid. 
Elk product heeft een uniek design en is gefabriceerd van de 
hoogste kwaliteit materialen maar toch met een goede prijs-
kwaliteit verhouding.
De Cullmann BRISTOL DayPack 600+ biedt genoeg ruimte 
voor je camera, lenzen, notebook en diverse accessoires. 
Door het tweekleurige ontwerp en de sluitingen, die op riemen 
lijken, lijken deze fototassen op het eerste gezicht meer op 
vrijetijdstassen. De vakken kunnen snel en eenvoudig worden 
geopend en gesloten met metalen drukknoppen. De opening 
via de zijkant en de gevoerde, verstelbare schouderriem 
bieden comfort bij gebruiken en dragen van deze tas.

voordelen:
• ideaal voor systeemcamera’s of 
 kleine DSLR’s met accessoires
• snelle toegang door de opening 
 aan de zijkant 
• gevoerde, verstelbare schouderriem 
• metalen drukknoppen
• statief-draagsysteem aan de zijkant
• vak voor een notebook
• buitenvak voor drinkflessen etc.
kleur: blauw
formaat: 280(l) x 230(h) x 150(b) mm
gewicht: 1.450 g

Cullmann BRISTOL DayPack 600+ fototas (blauw)

GRATISBIJ EEN FOCUS JAARABONNEMENTop=op
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ACHTERGROND

O p 12 november 1919 zag KLM het  
levenslicht. Aan de andere kant van  
de toen nog immense wereld werd 

zo’n twee weken later – op 27 november – 
Asahi Optical Joint Stock Company opge-
richt. Beide gebeurtenissen staan volstrekt 
los van elkaar, de twee ondernemingen heb- 
ben alleen hun leeftijd gemeen. Het ver-
schil is echter dat de KLM nu de oudste nog 
steeds bestaande luchtvaartmaatschappij 
ter wereld is. Pentax moet in dat opzicht een  
paar concurrenten voor laten gaan. En om 
het even in perspectief te zetten: Focus is 
zelfs nog vijf jaar ouder dan dit tweetal!
Onder de naam Asahi Optical Joint Stock 
Company (Asahi Kogaku Goshi Kaisha) 
startte Kumao Kajiwara een eeuw terug in 
een winkeltje in Otsuka, een voorstad van 
Tokyo, zijn eigen onderneming als fabrikant  
van brillenglazen. Gedurende vele jaren lag 
de focus op brillenglazen, maar stap voor 
stap werd het programma uitgebreid met 
andere optische producten. Daarmee ver-
kreeg het bedrijf veel knowhow op gebied 
van slijpen en polijsten van optisch glas. 

Asahi werd een van de eerste Japanse fabri-
kanten van lenzen voor verrekijkers, pro-
jectoren en camera’s, aanvankelijk alleen 
ten behoeve van derden. Die kennis kwam 
later heel goed van pas bij de productie van 
eigen camera’s die sinds 1952 op de markt 
worden gebracht. De Asahiflex I uit dat 
jaar was zelfs de eerste Japanse kleinbeeld 
spiegelreflexcamera.

Spiegelreflexen
De naam Asahi Pentax werd voor het eerst 
in 1957 gebruikt. Asahi is Japans voor ‘rij- 
zende zon’ en Pentax verwijst naar het penta- 

prisma waarmee die eerste Asahi Pentax was  
uitgerust. Later werd de Asahiflex I bekend 
als ‘AP’ als onderscheid met volgende mo-
dellen. In 1979 werd de merknaam verkort 
tot alleen Pentax waarvan de MV-1 de eerste 
drager was. De eerste camera’s beschikten 
over de M37-schroefdraad. Later stapte 
Pentax over op de bekende P-draad (P van 
Praktica, niet van Pentax). Daarmee groeide 
de fabrikant in de jaren ’50 zelfs uit tot de 
grootste aanbieder van spiegelreflexen ter 
wereld. Die positie heeft men niet kunnen 
behouden omdat die 42 mm schroef-
draad teveel technologische beperkingen 

Pentax 100 jaar
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  Pentax ME. 
© WIKIPEDIA 

De bekende camerafabrikant Pentax viert dit 

jaar het 100-jarige bestaan. Begonnen als een-

voudige fabrikant van brillenglazen is Pentax 

uitgegroeid tot een gerenommeerd merk met 

vele belangrijke innovaties op haar naam.   

tekst: Philip Kruijer

  Aandacht in Focus 
1-1970 voor de Asahi 
Pentax-objectieven.

  Asahiflex I en IIB.
  © PENTAX/RICOH

VEELZIJDIGE 
CAMERA-

FABRIKANT
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opleverde. In 1975 ging Pentax net zoals 
de meeste fabrikanten over op een bajo-
net-vatting. Deze K-bajonet werd zelfs 
ook door een aantal andere fabrikanten 
gebruikt. Met name voor de wat kleinere 
aanbieders werd de K-bajonet een soort 
‘universele’ vatting.

Innovatief
Het merk heeft enkele innovatieve ontwik-
kelingen op haar naam staan. Zo werd met 
de Asahiflex IIB al in 1954 de eerste spie- 
gelreflexcamera met automatisch terug-
klappende spiegel geïntroduceerd. Dat was 
meteen ook de eerste Asahi-camera die 
in Nederland op de markt werd gebracht. 
Tot dan toe verdween het zoekerbeeld na 
het indrukken van de ontspanknop door de 
opklappende spiegel. Het beeld keerde pas 
terug na het transporteren van de film en 
het spannen van de sluiter. De quick-return 
spiegel klapte daarentegen automatisch 
meteen terug, de donkerpauze duurde dus 
maar iets langer dan de belichtingstijd! Tien 
jaar later kwam Pentax met de Spotmatic-
modellen op de proppen: de eerste reflexen 
met een ddl-lichtmeetsysteem. Beide inno-
vaties werden door alle camerafabrikanten 

nagevolgd en zijn tot op heden in zwang. 
Verder ontwikkelde Pentax als eerste een 
multicoating op de objectieven en ook dat  
nieuwtje werd snel door de concurrentie  
overgenomen. In het midden van de jaren 
’70 ontstond de trend naar kleinere en lich- 
tere kleinbeeld spiegelreflexen, en Pentax 
speelde daarop in met de MX- en ME-mo- 
dellen (1976). Op de Photokina van 1978 
introduceerde Pentax een opmerkelijke 
spiegelreflex: de Auto 110 voor het pocket- 
filmformaat. Ondanks de superkleine afme- 
tingen was het een volwaardig camerasys-
teem met een eigen flitser, verwisselbare 
objectiefjes en een winder. Ter gelegenheid 
van het 60-jarig bestaan van Pentax ver-
scheen in 1980 de Pentax LX, een profes-
sioneel model met verwisselbare zoekers 
en matglazen alsmede een nieuw licht-
meetsysteem en een titanium spleetsluiter. 
De letters verwijzen naar het getal 60 in 
Romeinse cijfers. Daarop voortbordurend 
zou je dus nu een Pentax C mogen ver-
wachten…

Veelzijdig
Omdat al in 1969 de Pentax 6x7-camera 
voor rolfilm werd uitgebracht is Pentax een  

van de weinige fabrikanten die spiegelre-
flexen voor alle destijds belangrijke filmfor- 
maten op de markt heeft gebracht. Net als 
de andere camerafabrikanten heeft ook 
Pentax haar productpalet gaandeweg aan-
merkelijk verbreed. Met onder meer verre- 
kijkers, brillenglas, medische apparatuur, 
optische componenten en astronomische 
telescopen. Maar wel allemaal onder de 
merknaam Pentax. Opmerkelijk genoeg was  
dat oorspronkelijk een door VEB Zeiss Ikon 
in de toenmalige DDR geregistreerde merk-
naam. Dat Oost-Duitse bedrijf heeft zelfs 
ooit een prototype van een camera onder 
de naam Pentax laten zien. Die camera is  
nooit op de markt gekomen en in 1957 
heeft Asahi Optical de naam aangekocht. 
Sedert 2011 is Pentax onderdeel van de 
Ricoh Imaging Company na eerder – in 
2008 – gefuseerd te zijn met Hoya Corpo- 
ration dat zich inmiddels echter groten-
deels uit de fotobranche heeft teruggetrok-
ken. Zowel Ricoh als Pentax vervaardigen 
camera’s onder eigen naam maar alleen 
Pentax bedient de traditionele spiegel-
reflexmarkt. Vandaag vormen camera’s en 
objectieven echter hooguit zo’n 8% van 
de concerninkomsten.  

     •
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  Pentax LX.  © WIKIPEDIA   Pentax 67.  © WIKIPEDIA

  De aangekondigde APS-C spiegel-
reflex, het vlaggenschip van Pentax.  

© PENTAX/RICOH

Sam Haskins 
De internationaal vermaarde Britse 
fotograaf en auteur van vele fotoboeken 
Sam Haskins (1926-2009) was jarenlang 
‘het gezicht’ van Pentax. Hij gebruikte 
Pentax-apparatuur en zijn werk was in 
de jaren ’80 regelmatig in Pentax-cam-
pagnes te zien. Haskins werkte daarnaast 
voor onder meer Honda, Bacardi, British 
Airways en Unilever. Hij heeft ook tal 
van Pentax-kalenders op zijn naam staan. 
Een van zijn bekendste boeken is 
Haskins Posters (1972),
inderdaad op poster-
formaat; achterop is hij 
afgebeeld met een 
Pentax 6x7. Andere be-
kende titels zijn bijvoor-
beeld Cowboy Kate & 
Other Stories, Five Girls 
en Photo Graphics. 

  Pentax Auto 110.
© DEPOP.COM

©
 P

IN
T

E
R

E
S

T
.C

O
M





FOCUS 11   65   NOVEMBER 2019

PRAKTIJK

ADOBE 
LIGHTROOM 

CLASSIC

V eel fotografen gebruiken Lightroom 
Classic (verder gewoon ‘Lightroom’ 
genoemd in dit artikel) voor het 

maken van de basiscorrecties in raw, en 
sturen het beeld door naar Photoshop voor 
alles wat een beetje lastiger is uit te voeren. 
Daar is niets verkeerds aan, want Lightroom 
en Photoshop werken prima samen omdat 
ze beiden van Adobe zijn Toch heeft het 
voordelen om te proberen het Photoshop-
werk echt te beperken tot wat in Lightroom 
echt niet kan, zoals beelden combineren  
en in lagen werken. Als je een raw-foto van  
Lightroom naar Photoshop stuurt, moet deze  
foto namelijk worden ‘gerenderd’ (omgezet  
naar een RGB-opname) en wordt er daarom  
een kopie gemaakt. Dat betekent dat de 
raw workflow in Lightroom daarmee wordt 
doorbroken. De raw-bewerkingen zijn niet 
meer te veranderen in de kopie die van 
Photoshop terug komt, en dubbele foto’s  
in Lightroom maakt je foto-organisatie  
ook niet overzichtelijker. 
 
Slim object
Dat verlies van de raw-bewerking is deels 
op te vangen door de foto niet ‘gewoon’ 
vanuit Lightroom naar Photoshop te sturen, 
maar te kiezen voor Openen als slim object 
in Photoshop. Het raw-bestand wordt dan 
als een slim object in het nieuwe Photo-
shop-bestand opgenomen en dat betekent 
dat je door daarop te dubbelklikken het 
Camera Raw dialoogvenster kunt oproepen 
om de raw-instellingen alsnog te verande-
ren. Je krijgt dus nog steeds een kopie,  
en je kunt de raw-instellingen van die kopie 
ook niet in Lightroom aanpassen, maar je 
kunt ze wel veranderen door deze kopie 
opnieuw in Photoshop te openen (let op dat  

je dan Origineel bewerken moet kiezen in 
het dialoogvenster dat je krijgt te zien) en 
dan op het slimme object te dubbelklikken.  
Een onhandige omweg, en iets dat ook 
niet in alle gevallen goed werkt (bepaalde 
bewerkingen, zoals klonen, zijn niet moge-
lijk in een slim object), maar natuurlijk wel 
beter dan niets. 

Het betekent echter wel dat je goed moet 
nadenken of het echt nodig is om een 
bestand naar Photoshop te sturen, of dat 
de bewerking die je wilt uitvoeren mis-
schien toch gewoon in Lightroom mogelijk 
is. En gelukkig is dat ook steeds vaker het 
geval, dankzij de nieuwste mogelijkheden 
bij de zogenaamde lokale aanpassingsge-
reedschappen. Laten we daarom eens een 
paar bewerkingen bekijken waar je vroeger 
voor naar Photoshop moest uitwijken,  
maar die je tegenwoordig wel degelijk vol-
ledig in Lightroom kunt doen.

Lokale ruisreductie
Lightroom heeft al jaren de mogelijkheid 
om ruisreductie uit te voeren. Deze optie zit 
in het Details-blok en hij heeft redelijk uit-
gebreide mogelijkheden, zeker omdat je in 
dit blok ook de verscherping doet en daarbij 
een masker kunt toepassen. Toch zijn die 
ruisreductie-mogelijkheden niet echt state 
of the art, zodat fotografen soms uitwijken 
naar Photoshop om daarin bijvoorbeeld een 
speciale plug-in te gebruiken. Sommige van 
die plug-ins zijn overigens ook direct van-
uit Lightroom te benaderen als Lightroom 
plug-in, maar daarvoor geldt natuurlijk 
hetzelfde als voor openen in Photoshop: 
je creëert een gerenderde kopie van de foto. 
Zou je de foto uitvoeren naar Photoshop, 
dan kun je een kopie van de foto in een 
nieuwe laag zetten, op alleen deze laag ruis-
reductie uitvoeren, en dan de delen van de 
foto die te veel worden ‘uitgesmeerd’ door 
de ruisreductie weer maskeren. Een goed 
voorbeeld van een foto waarbij deze tech-
niek prima werkt is de foto van een luipaard, 
die ik onlangs in Zambia maakte (zie vol-
gende pagina). Het was al tegen zonsonder-
gang, waardoor de foto met ISO 3200 geno-
men is en daarom wat ruis in de onscherpe 
achtergrond laat zien. Juist omdat die ach-
tergrond onscherp is, is het heel eenvoudig 
om daar een redelijk agressieve ruisreductie 
op toe te passen, maar dan zie je in de vacht 
van het luipaard ook te veel details verdwij-
nen. In die vacht is een beetje ruis juist geen 
probleem, omdat dit nauwelijks opvalt in 
de fijne details van de haren. De genoemde 
oplossing via lagen in Photoshop werkt hier 
dus prima, maar zou deze techniek ook in 
Lightroom zelf kunnen worden gebruikt 
zodat je het op het raw-bestand kunt doen?

Lightroom Classic en Photoshop werken prima 

samen, maar een beeld volledig bewerken in 

Lightroom heeft duidelijke voordelen boven 

het beeld halverwege naar Photoshop sturen. 

Dankzij nieuwe filtermogelijkheden is dat ook 

steeds beter mogelijk.  

tekst en beeld: Johan Elzenga

  Als je een raw-bestand als slim 
object in Photoshop opent, kun je 

naderhand de raw-bewerkingen nog 
bijsturen door de gerenderde kopie 
opnieuw in Photoshop te openen. 

Let op dat je dan wel ‘Origineel 
bewerken’ moet kiezen.

Geavanceerde 
filtertechnieken



FOCUS 11   66   NOVEMBER 2019

PRAKTIJK

Over Lightroom wordt altijd gezegd dat het 
geen lagen ondersteunt, maar dat is slechts 
ten dele waar. Klassieke pixellagen worden 
inderdaad niet ondersteund, maar de lokale 
correctiegereedschappen in Lightroom 
zijn feitelijk aanpassingslagen met maskers. 
Ze worden alleen in de interface niet zo  
weergegeven. Ze hebben zelfs méér moge- 
lijkheden dan de aanpassingslagen in Photo- 
shop, want een aanpassingslaag voor ruis-
reductie bestaat daar niet. In Lightroom zit 
er in het aanpassingspenseel een enkel-
voudig schuifje voor ruisreductie, dus dat 
lijkt veel minder uitgebreid dan de moge-
lijkheden in het Details-blok. Dat is slechts 
schijn, want dit schuifje is gekoppeld aan 
de instellingen van dit blok en daar kunnen 
we gebruik van maken op dezelfde manier 
als we met lagen en maskers in Photoshop 
zouden doen. Ga dus naar het Details-blok 

en stel daar de ruisreductie zo in dat je 
tevreden bent over het resultaat in de ach-
tergrond. Dat het onderwerp – in dit geval 
dus het luipaard – daardoor misschien te 
veel vervaagd wordt kun je negeren, want 
dat pakken we zo meteen aan. Probeer dus 
ook geen compromis te vinden tussen die 
twee, maar concentreer je volledig op de 
achtergrond die je ruisvrij wilt maken.
Nu gaan we het luipaard maskeren net 
zoals we in Photoshop met lagen zouden 
hebben gedaan. Kies het Lokale aanpas-
singspenseel en zet daarin Ruis op -100. 
Dat betekent dat je de ruisreductie die je 
zojuist hebt ingesteld volledig weg schildert 
met dit penseel. Na het schilderen kun je 
de -100 instelling nog veranderen, dus we 
kiezen -100 om het resultaat maximaal te 
kunnen zien. Schilder hiermee het luipaard 
in. Je kunt proberen of Automatisch mas-

keren helpt om binnen de contouren van 
het luipaard te blijven, maar omdat de kleur 
van het dier en de kleur van de achtergrond 
vrijwel identiek zijn, zal dat vermoedelijk in 
dit voorbeeld niet veel helpen. Bij de randen 
zul je dus gewoon voorzichtig moeten schil- 
deren met een kleine kwast.
Nadat je het hele luipaard zo hebt beschil-
derd (druk op de O-toets om het schilder- 
werk in een rode kleur te zien, dan kun je het  
controleren. Druk nog een keer op die toets 
om het weer uit te zetten), kun je alsnog  
de instellingen van het penseel veranderen. 
De ruisreductie echt helemaal weg schilde-
ren levert natuurlijk ook weer ruis op in het 
luipaard, en ondanks de details van de vacht 
zie je dat wel. Daarom bleek dat een com-
promis het beste resultaat opleverde; met 
Ruis -60 houd je voldoende details in de 
vacht, en is de zichtbare ruis verdwenen.

  In Photoshop kun je eenvoudig ruis-
reductie (al dan niet uitgevoerd met een 
speciale plug-in) uitvoeren op alleen de 
achtergrond, door de foto te kopiëren 
naar een nieuwe laag, op alleen die laag 
de ruisreductie uit te voeren, en dan een 
masker te maken voor het luipaard.

  Lokale ruisreductie in Light-
room. Begin met een gewone 
(globale) ruisreductie, maar 
beoordeel alleen het effect daar-
van op de achtergrond. Dat dit 
te sterk is voor de vacht van het 
luipaard is niet relevant.

  Door het luipaard in te schilderen 
met het Lokale aanpassingspenseel 
ingesteld op Ruis -100, schilder je 
de ruisreductie in het luipaard weer 
volledig weg. Net zoals een zwart 
masker in Photoshop met lagen zou 
hebben gedaan.

  Na afloop van het schilderen 
kun je de instellingen nog veran-
deren om het beste compromis 
tussen details en ruis in de 
vacht van het luipaard te vinden. 
In dit voorbeeld bleek dat Ruis 
-60 te zijn.

laag met ruisreductie

laag zonder ruisreductie
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  Een foto in de bergen, met een 
typerend probleem voor zulke 
foto’s. De achtergrond is te nevelig 
en daardoor nogal futloos gewor-
den. Omdat de voorgrond wel 
mooi is, kun je Nevel verwijderen 
niet zo maar toepassen. Dat zou 
die voorgrond ook veranderen.

  Zet Bereikmasker op Lumi-
nantie, en stel de schuifjes zo in 
dat je een redelijke afscheiding 
krijgt tussen de voorgrond die 
niet bewerkt moet worden en de 
achtergrond die je wilt bewerken. 
Helemaal perfect zal het niet 
worden, maar dat is meestal ook 
niet echt belangrijk.

  Met Nevel verwijderen halen 
we de nevel deels weg, de blauwe 
tint die daardoor vaak ontstaat 
compenseren we met Tempera-
tuur. Textuur geeft ook nog wat 
meer pit, terwijl het verlagen van 
de Hooglichten zorgt voor wat 
meer doortekening in de lucht.

Bereikmasker
Dankzij het relatief nieuwe Bereikmasker 
kun je tegenwoordig vrij ingewikkelde 
maskers maken in Lightroom, iets dat met 
schilderen niet goed mogelijk zou zijn. 
We nemen een typisch voorbeeld van een 
foto van een berglandschap. Doordat de 
achtergrond ver weg is, is die nogal nevelig 
en futloos geworden. Die nevel willen we 
niet helemaal kwijt, want het vormt de sfeer 
en geeft diepte, maar iets minder mag wel. 
Lightroom heeft hiervoor natuurlijk het 
Nevel verwijderen-schuifje, maar als je dat 
globaal toepast wordt de blauwe kleur-
zweem nog verder versterkt en gaat het 
contrast in de voorgrond onnodig omhoog. 
We kunnen de correctie dus beter via een 
lokale aanpassing doen, in dit geval met 
het Gegradeerd filter. 

Breng het filter aan, met in de eerste 
instantie nog geen instellingen. We gaan 
eerst het masker van het filter aanpassen 
aan het onderliggende landschap, en dat 
doen we door Bereikmasker te kiezen. 
We kiezen voor Luminantie. Klik de optie 
aan om het luminantiemasker te tonen. 
Probeer nu een instelling te vinden waar-
mee je een redelijk afscheiding krijgt 
tussen het nevelige deel dat bewerkt 
moet worden en de voorgrond. Dat doe 
je door het Bereik-schuifje links op te 
schuiven (zodat de donkerste pixels bui-
ten het masker komen te liggen). Door 
de Vloeiendheid wat lager te zetten maak 
je de overgang wat abrupter en krijg je 
een betere selectie van wat wel en wat 
niet moet worden bewerkt. Helemaal 
perfect zal het niet gaan, vooral links 
zien we dat er in de achtergrond al wat 
stukjes uit het masker wegvallen. Toch 
is dat beter dan dat er te veel van de 
voorgrond mee wordt genomen, dus we 
houden het zo.

Nu kunnen we gaan bewerken. 
Zet Luminantiemasker tonen uit zodat 
je het effect van de bewerkingen kunt 
zien. Met Nevel verwijderen op +20 krij-
gen we een flinke vermindering van de 
futloosheid, maar het beeld wordt er ook 
blauwer door. Daarom zetten we Tempe-
ratuur op +10 om dat te compenseren. 
Met de nieuwe Textuur-functie kun je 
ook wat meer pit in de vage achtergrond 
krijgen. Tenslotte zetten we Hooglichten 
wat lager om de te lichte lucht iets meer 
doortekening te geven. Alles bij elkaar 
levert dit een mooie verbetering op, 
zonder dat het meteen overdreven en 
onnatuurlijk wordt.
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Luminantiemasker
Luminantiemaskers zijn maskers op basis van 
helderheid van het beeld. Ze worden vaak 
gebruikt om hoge contrasten te verminderen, 
zonder dat je van die halo’s krijgt die je vaak 
ziet met Hooglichten, Schaduwen en/of 
HDR-bewerkingen. Je zou denken dat Light-
room deze ultieme vorm van maskers niet 
kent, omdat Lightroom alleen maar kan mas-

keren in de lokale aanpassingsgereedschap-
pen. Maar schijn bedriegt. In Lightroom 
kun je er met een trucje voor zorgen dat je 
dergelijke maskers wel degelijk ook op het 
totaalbeeld kunt toepassen. De truc is dat je 
zo’n lokaal aanpassingsgereedschap zo moet 
gebruiken, dat het hele beeld ermee bedekt 
wordt. Dat kan op twee manieren. Je kunt 
het Aanpassingspenseel nemen, een heel 
groot penseel kiezen, Automatisch maske-
ren uitzetten en dan gewoon echt de hele 
foto beschilderen. Nog gemakkelijker gaat 
het met het Gegradeerd filter. Trek dit filter 
gewoon onder de foto, zodat het verloop 
van wel naar geen filter ook onder de foto 
valt. We bekijken deze techniek met een foto 
met heel veel contrast. Met Hooglichten de 
lucht donkerder maken en met Schaduwen 
de donkere delen oplichten is een beproefde 
manier om zo’n foto te bewerken, maar dat 
levert vaak lelijke halo’s rondom de bomen 
en de dakranden op. Het Contrast-schuifje 
heel laag zetten geeft een futloze foto dus 
dat is ook niet de oplossing. Met Curven 
zou het wel moeten lukken, maar eenvoudig 
zal dit ook niet zijn. Daarom gaan we het 
onconventioneel aanpakken.
Trek een Gegradeerd filter helemaal onder 
de foto (houd de Shift-toets ingedrukt, dan 
blijft het filter keurig horizontaal), zodat de 

PRAKTIJK

Met een trucje kun 
je er voor zorgen dat je 

luminantiemaskers 
ook op het totaalbeeld 

kunt toepassen.

  Trek een Gegradeerd filter tot 
onder de foto, zodat je een filter 
hebt dat de hele foto bedekt. 
Nu kun je met het Bereikmasker 
het filter zo instellen dat het een 
luminantiemasker heeft.

  Een typische foto met hoog 
contrast, waarbij de gebruikelijke 
correcties via Hooglichten en 
Schaduwen vaak tot halo’s langs de 
dakranden en de boomtoppen lei-
den. In Photoshop los je dit op met 
luminantiemaskers, maar dat kan 
in Lightroom via een trucje ook.
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hele foto door het filter afgedekt wordt en 
het verloop-gedeelte onder de foto valt. 
Zet Bereikmasker aan en selecteer Lumi-
nantie. Zet Luminantiemasker tonen aan 
om te kunnen zien wat het masker doet. 
Omdat we lichte delen willen selecteren en 
donkere delen niet, zet je het linker Bereik-
schuifje op 50. Houd Vloeiendheid op 50 
om een mooi zacht verloop tussen gese-
lecteerd en niet-geselecteerd te houden. 
Exact hetzelfde als een luminantiemasker 
in Photoshop is dit niet, maar het is goed 
genoeg voor wat we willen bereiken. 
Mocht je een echt volledig luminantiemasker  
willen nabootsen, dan moet je een tweede 
Gegradeerd filter aanbrengen dat ook de 
hele foto afdekt (doe dit van onder naar 
boven, zodat de pin van dit filter helemaal 
boven de foto uitkomt). In dat filter zet je 
dan juist het rechter schuifje van Bereik-
masker op 50. Zo heb je een filter voor de 
lichtste helft van de foto en een filter voor 
de donkerste helft van de foto. Voor deze 
foto is dat tweede filter echter niet nodig.
Nu kunnen we met Belichting in plaats van 
Hooglichten de lucht donkerder maken. 
Met Nevel verwijderen brengen we er 
bovendien meer dramatiek in, en met Tem-
peratuur maken we de lucht een heel klein 
beetje extra blauw. Zoals je ziet kunnen we 

de foto zo een veel mooier contrast geven, 
zonder dat er halo’s langs randen ontstaan.
Om te laten zien hoe sterk je deze correctie 
kunt doorvoeren zonder dat er artefacten 
ontstaan, hebben we ook nog een versie 
gemaakt met Belichting -1,50 en Nevel 
verwijderen +40. Dit keer gebruiken we 
Temperatuur juist om het extra blauw dat 
Nevel verwijderen oplevert te compenseren. 

Conclusie
Lightroom ondersteunt geen lagen, 
maar dankzij het Bereikmasker in 
de lokale correctiegereedschappen 
kun je in Lightroom op een manier 
werken die sterk overeenkomt met 
het werken in lagen in Photoshop.  

     •

  Zelfs met een Belichtingscor-
rectie van -1,5 stop en Nevel ver-
wijderen +40 zie je geen halo’s 
of andere artefacten ontstaan.

  Nu kun je Belichting gebruiken 
om de lichtste delen donkerder 
te maken, zonder dat er een halo 
langs randen ontstaat. Met Nevel 
verwijderen breng je nog wat 
extra dramatiek in de lucht.
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Negatieven 
digitaliseren
VAN ANALOOG NAAR DIGITAAL

De scanner was lang geleden het begin van de digitale 

fotografie, niet wat betreft de opname, wel wat betreft de 

mogelijkheden voor bewerken en versturen. Fotografische 

archieven worden nog steeds door middel van scanners 

digitaal toegankelijk gemaakt, maar nu de digitale camera 

volwassen is, wordt ook steeds vaker gekozen voor de 

mogelijkheid om negatieven en dia’s gewoon te 

fotograferen. Wat zijn de voordelen?  

tekst: Eduard de Kam   foto’s: Olivier Middendorp
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V eel mensen hebben thuis nog wel 
negatieven, maar een instelling  
als het Nederlands Fotomuseum 

(NFM) in Rotterdam heeft er heel erg veel. 
De negatieven zijn in principe kwetsbaar  
en het is voor historici en anderen erg tijd-
rovend om ze in het echt te bekijken. Daar-
naast zijn niet veel mensen in staat om aan 
een negatief te zien wat er precies op staat.  
Vandaar dat het beschikbaar maken van 
de negatieven in een positieve en digitale 
vorm noodzakelijk is om een fotografisch 
archief toegankelijk te maken, en het daar-
door ook veel meer – en niet alleen finan-
ciële – waarde te geven. Andere archieven 
die fotografische originelen bewaren heb-
ben uiteraard hetzelfde probleem, hoewel 
die vaak vooral afdrukken bewaren.

Werkloze scanner
Bij het NFM is Eelco Loode samen met 
Mathijs van Oosterhoudt verantwoordelijk  
voor het digitaliseren en bewaren van de 
digitale collectie. Er staat een Flextight-
scanner die nog steeds prima resultaten 
levert maar elke scan op hoge kwaliteit duurt 
enkele minuten, dat is een behoorlijke 
beperking als er echt grote aantallen foto’s 
gedigitaliseerd moeten worden. Vandaar 
dat er een opstelling is gerealiseerd waarbij 
een digitale camera met een macro-objec-
tief wordt gebruikt om de negatieven en 
dia’s te fotograferen. Dat gaat veel sneller, 
wat de belangrijkste reden was om voor 
zo’n opstelling te kiezen; het snel digitaal 
beschikbaar krijgen van een groot aantal 
foto’s. Inmiddels is duidelijk geworden dat 

de kwaliteit van de reproducties niet minder 
is dan die van de scans van de Flextight, 
vandaar dat dat prachtige apparaat nu 
grotendeels werkeloos in de kamer staat 
waar Eelco en Mathijs werken.

Houders
Zelf ben ik eind 2010 uit gaan zoeken of 
het gebruik van een digitale camera om dia’s 
en negatieven te reproduceren niet veel 
handiger zou zijn dan het gebruik van een 
scanner. Door de beperkte resolutie was 
de bestandsgrootte nog wel kleiner, maar 
met het toenemend aantal pixels van digi-

tale camera’s is dat ook geen probleem 
meer. Een scan met 4.000 dpi van een 
kleinbeeldnegatief levert evenveel informa-
tie als een 24 megapixel digitale camera. 
Inmiddels zijn er camera’s die nog veel meer 
informatie vastleggen, wat zeker bij de grote 
rolfilmnegatieven handig is. Nog grotere 
negatiefformaten zoals bij vlakfilm vragen 
om nog meer pixels. Het is wel wat werk, 
maar je kunt dan een aantal opnames van 
delen van het negatief samenvoegen voor 
meer detailinformatie.
In principe is een opstelling heel eenvoudig: 
je gebruikt een reproductiestatief, de camera 
fotografeert recht naar beneden en met 
een macro-objectief reproduceer je het lig-
gende negatief. Er is uiteraard verlichting 
nodig, zelf gebruik ik daar een lichtbak voor. 
Bij het Nederlands Fotomuseum gebruiken 
ze een flitser die met veel diffuus materiaal 
er boven een praktisch 100% egaal verlicht 
vlak van 40 x 40 cm oplevert. De flitser is 
helemaal verstopt zodat je niet bij elke 
opname het flitslicht ziet, los van het kleine 
deel dat via het negatief of de dia komt. 
Dan blijft de vraag hoe je de negatieven 
handig neerlegt. Toen Eelco lang geleden 
bij het NIDF kwam kijken hoe het daar door 
Bert Verhoeff gedaan werd, bleek mijn ont-
werp voor een negatiefhouder niet door de 
beugel te kunnen. De filmstroken werden 
er doorheen geschoven, dat gaat snel maar 
levert een theoretisch risico op wat betreft 
krassen. Vandaar dat bij het NFM de nega-
tieven ofwel tussen twee glasplaten geklemd 
worden, of glas onder en een metalen 
masker boven, wat de vlakligging aanzien-
lijk bevordert. De emulsie naar boven, anti-
newtonglas onder en dan het negatief op 
de juiste plek leggen. Voor de laatste mini-
male verschuiving beschikt het museum 
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over een mooie verstelbare tafel die zowel 
heen en weer kan bewegen als rond kan 
draaien met een precieze schroefinstel-
ling. Die is ook heel handig als er echt grote 
originelen gereproduceerd moeten worden, 
zoals de opnames van Frits J. Rotgans. 
Door de schroefverstelling is het mogelijk 
het origineel heel nauwkeurig in een rechte 
lijn te verplaatsen zodat het mogelijk is om 
een aantal opnames te maken die vervol-
gens tot één heel groot bestand kunnen 
worden samengevoegd. Eelco en Mathijs 
hebben ontdekt dat als je de negatieven 
met de emulsie naar boven reproduceert er 
een minimale verbetering van de scherpte 
en de detailweergave in het resultaat te 
zien is.

Smartshooter
Beweging is een mogelijk probleem zelfs 
bij het gebruik van een degelijk reproduc-
tiestatief. In Rotterdam hebben ze wel eens 
last gehad van bouwwerkzaamheden in 
de buurt. Ook het voorkomen van bewe-
gingsonscherpte is een reden voor het 
museum om een flitser te gebruiken, de 
korte duur van de belichting sluit beweging 
dan zo ongeveer uit. De verbinding met de 
computer wordt ook gebruikt om de foto 
te maken zodat het maken van de opname 
geen camerabeweging veroorzaakt. Bij het 
NFM wordt het programma Smart Shooter 
gebruikt dat de camera kan bedienen. Je 
krijgt ook uitgebreide mogelijkheden om de 
bestandsnamen, die bij het archief al aan de 
originelen in de database zijn gekoppeld, 
seriematig tijdens het fotograferen aan te 
maken. Het spiegelen van de foto’s, nodig 
omdat ze met de emulsie kant boven wor-
den gefotografeerd, gebeurt door de xmp-
bestanden die de informatie van de raw-
bestanden bevatten aan te passen.

die tot de oorspronkelijke afdruk hebben 
geleid te reproduceren. Twee problemen 
kunnen zich daarbij voordoen: zo kan de 
fotograaf een bepaald negatief op verschil-
lende manieren, met verschillende stijlen, 
hebben afgedrukt. Er moet dan een keuze 
gemaakt worden. Nog ingewikkelder is het 
wanneer het betreffende negatief nooit 
door de fotograaf is afgedrukt of als er geen 
afdrukken bekend zijn. Dan moet bij het 
bewerken een poging worden gedaan om 
het resultaat aan te laten sluiten bij de wel 
bekende beelden, waarbij er hopelijk iets 
vergelijkbaars uit die periode te vinden is 
in het archief. Het Fotomuseum heeft zo’n 
170 fotografenarchieven in de collectie in 
allerlei verschillende disciplines. Met elke 
fotograaf zijn afspraken gemaakt. Met het 
archief van een kunstenaar als Ed van der 
Elsken gaat het museum anders om dan 
het archief van een pers- of sportfotograaf. 
Dat zijn de bijzondere uitdagingen voor 
Eelco en Mathijs.

Retouche
Een laatste vraag is hoever je na het repro-
duceren wilt gaan met het retoucheren. 
Technisch gezien is het bijna altijd mogelijk 
om vrijwel alle sporen van beschadigingen 
en foutjes zijn weg te werken. Maar als iets 
het gevolg is van een fout die de fotograaf 
gemaakt heeft, kun je je ook afvragen of 
dat niet gewoon bij de foto hoort. De foto-
graaf zelf zal het indertijd, als dat mogelijk 
was met de toenmalige middelen, onge-
twijfeld weggewerkt hebben. En het in het 
eindresultaat zichtbaar blijven van wat 
sporen van de ouderdom draagt bij aan het 
gevoel van originaliteit. Ook dit zijn keuzes 
die van foto tot foto beoordeeld worden, 
de curator van het museum heeft daarin 
dan het laatste woord.  

     •

Kleurnegatief
Het museum heeft een relatief klein 
aantal kleurnegatieven. Maar als je 
daarmee te maken hebt, doet het pro-
bleem van wat het origineel is zich in 
nog sterkere mate voor. Wanneer je de 
negatieven scant of reproduceert, zal 
het resultaat er bijna altijd anders uit-
zien dan wanneer ze in een laborato-
rium analoog afgedrukt worden. Als er 
al oude kleurenafdrukken beschikbaar 
zijn, is het maar zeer de vraag hoe de 
kleuren daarvan nu zijn ten opzichte 
van de oorspronkelijke, want ook ana-
loge kleurenafdrukken zijn beperkt 
houdbaar. Net zoals die van de kleur-
negatieven overigens, maar dat zie je 
pas als je ze hebt gefotografeerd. Je 
kunt in Photoshop kleurcorrecties uit-
voeren, of een lichtbron gebruiken 
waarvan de kleur gefilterd kan worden.

Origineel
Bij het reproduceren van een dia is het 
duidelijk hoe het origineel eruit ziet, en het 
reproduceren is dan ook eenvoudig. Helaas 
hebben niet alle dia’s nog hun oorspron-
kelijke kleur, ze hebben de neiging om te 
verkleuren. Na het reproduceren is het bij 
die verkleurde dia’s soms nog mogelijk een 
redelijke benadering van het origineel te 
krijgen, maar soms is de verkleuring te ver 
gevorderd. Bij negatieven ligt het anders; 
ook al zijn het dan de echte originelen, in 
een museale verzameling zijn de afdruk-
ken die ooit door de fotograaf gemaakt zijn 
de leidraad om te kijken hoe de foto er uit 
moet zien. Daarvoor is het bewerken van de 
reproductie vanaf het negatief noodzakelijk. 
Hierbij wordt zo goed als mogelijk gepro-
beerd de sfeer en de afdrukaanpassingen 
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Alternatieven
Gebruik je een iPhone, dan kun je bij-
voorbeeld myLightMeter PRO (€ 3,99) 
proberen, deze app heeft een prach-
tige (maar iets minder overzichtelijke) 
retrovormgeving. Bijzonder zijn ook 
de apps waarbij je een op je iPhone te 
monteren diffusor aan kunt schaffen. 
Bij Luxi (luxiforall.com) betreft het een 
simpel bolletje (€ 19,95) dat voor de 
cameralens geklemd wordt. Bij Lumu 
Light Meter (lu.mu) gaat het om een 
echte lichtmeter waarmee je zelfs 
flitslicht en de kleurtemperatuur kunt 
meten. Er zijn drie modellen: Lite, Power 
en Pro, met pittige verkooprijzen van 
respectievelijk 249, 399 en 488 dollar. 

  Met de prijzige licht-
meters van Lumu kun 
je ook de kleurtempe-

ratuur meten.

FOTO-APPS

Werk je geregeld met een technische of 
pinholecamera? Zonder lichtmeter kun je 
de belichting niet precies instellen en steeds 
je camera meenemen om het licht te meten 
is ook onhandig. Gelukkig is daar weer die 
veelzijdige smartphone die je kunt voor-
zien van een lichtmeet app. Er zijn veel van 
deze apps verkrijgbaar, zoals Light Meter 
voor Android.
De app heeft veel mogelijkheden, naast het 
meten van het licht kun je ook de scherpte-
diepte berekenen door het invoeren van 
het sensorformaat, de brandpuntsafstand, 
het diafragma en de ingestelde afstand. 
Je ziet dan het begin en het eind van het 
scherpe gebied en ook de hyperfocale stand 
oftewel de instelafstand met de grootste 
scherptediepte.
De app biedt ook een ingebouwde 18% grijs-
kaart die bedoeld lijkt om een lichtmeting 
(met de lichtmeter van je camera) op uit te 
voeren. Dat heeft echter weinig zin, omdat 
het scherm van je smartphone niet veran-
dert door invallend licht. Handig is wel 
dat je de exif-gegevens van opnamen kunt 
uitlezen.

Lichtmeting
Light Meter biedt twee mogelijkheden 
om het licht te meten. Bij Camera Meter 
wordt gereflecteerd licht via de cameralens 
gemeten, en bij Sensor Meter het op het 
onderwerp vallende licht via de (licht)sensor 
van je smartphone. Deze sensor bevindt 
zich meestal aan de beeldzijde. Camera’s 

gebruiken lichtmeting via gereflecteerd 
licht waarbij de helderheid van het onder-
werp en tegenlicht de meting negatief 
kunnen beïnvloeden, je moet dan wellicht 
corrigeren. Bij de meetmethode met opval-
lend licht houd je de meetcel op de plaats 
van het onderwerp in de richting van het 
onderwerp zodat je de hoeveelheid licht 
nauwkeuriger kunt meten. Conventionele 
belichtingsmeters hebben daarvoor een 
wit bolletje dat je voor de meetcel schuift, 
maar dat ontbreekt op je smartphone. 
Je stelt de gevoeligheid en het diafragma 
in, waarna je de te gebruiken sluitertijd (en 
de EV-waarde) af kunt lezen. Je kunt op 
het beeld inzoomen, een spotmeting uit-
voeren, een gebruikt grijsfilter invoeren en 
de gemeten waarde vastzetten. Gemiddeld 
zijn de metingen van vooral de Camera 
Meter behoorlijk accuraat, zelfs bij heel 
weinig licht. Dat scheelt waarschijnlijk per 
smartphone, zelf gebruikte ik een Huawei 
P smart 2019. Merk je dat de meting van 
jouw smartphone afwijkt, dan kun je ook 
een correctiewaarde instellen. De gratis 
versie van Light Meter heeft volledige func-
tionaliteit en als de app bevalt, kun je 
door betaling van € 3,59 de advertenties 
uitschakelen.  

     •

Light Meter 
Handige belichtingsmeter

Hoewel elke actuele camera 

over een ingebouwde belich-

tingsmeter beschikt kan het 

toch wel eens handig zijn om 

een aparte lichtmeter bij de 

hand te hebben. Zo’n licht-

meter kost echter minimaal 

100 euro en daarom is het 

fijn dat er ook lichtmeet apps 

voor je smartphone beschik-

baar zijn, zoals Light Meter. 

Hoe presteert deze app?  

tekst: Mark Moed

Light Meter

Android

gratis (adv.vrije versie: € 3,59)

  Bij de optie Camera Meter wordt 
gereflecteerd licht via de cameralens 

van de smartphone gemeten.
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Compacte 
ultratelezoom

beeldhoek
sensorformaat

min. instelafstand
filterdiameter

diafragmalamellen
beeldstabilisatie

lengte
gewicht

lensvatting
bijzonderheden

importeur
verkoopprijs

Specificaties

12°30’ - 4°10’
full-frame
2,4 m
95 mm
11
ja
318 mm
2.115 g
Sony E
interne zoom
sony.nl/.be
€ 2.099,-

M et de FE 200-600mm F5.6-6.3 
G OSS dicht Sony een gat in de 
serie objectieven voor full-frame 

systeemcamera’s. Voortaan beschikken 
ook Sony-fotografen over een zoomlens 
met een bereik dat perfect is voor sport-, 
wildlife en vogelfotografie. Hij is verge-
lijkbaar met de Sigma 150-600mm F5-6.3 
DG OS HSM of de Tamron SP 150-600mm 
F5-6.3 Di VC USD G2 voor spiegelreflex- 
camera’s. 

Bouw en bediening
De FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS heeft 
een groot voordeel tegenover bovenge-
noemde objectieven: dankzij het interne 
zoommechanisme blijft de lengte van het 
objectief ongewijzigd bij in- en uitzoomen  
waardoor de balans niet verandert. Het 
zoomen tussen 200 en 600mm vergt slechts  
een kwartslag van de zoomring, en omdat 
er minder massa in het objectief beweegt, 
gaat dat ook erg soepel. Daardoor is het 
heel gemakkelijk om in- en uit te zoomen 
bij bewegende onderwerpen zoals sporters 
of vogels. Met een gewicht van iets meer 
dan 2 kilo is de lens ook zonder statief of 
monopod te gebruiken. Een draaibare en  
afneembare statiefgondel wordt meegele- 
verd. De lens is weerbestendig afgewerkt  
en de frontlens is voorzien van een 
beschermende fluorcoating.
De ingebouwde optische stabilisatie biedt 
drie verschillende modusinstellingen: een 
standaardinstelling, een instelling voor 
panning (meetrekken met bewegende 
onderwerpen) en een modus voor onvoor-
spelbaar bewegende onderwerpen, waarbij  

je het objectief zelf ook snel moet bewe-
gen om je onderwerp niet uit beeld te 
verliezen. Via een schakelaar stel je het 
focusbereik in (volledig, 10 m-2,4 m of 
10 m-oneindig).

Prestaties
Het bescheiden gewicht en formaat heb-
ben invloed op de lichtsterkte: dat begint 
bij F5.6 op 200mm en daalt vanaf 300mm 
al tot F6.3. Overigens vergelijkbaar met  
de genoemde lenzen van Sigma en Tamron.  
In combinatie met de snelle sluitertijden 
die nodig zijn voor sport en wildlife is het  
in ieder geval noodzakelijk dat je de 
gevoeligheid hoger moet instellen dan bij 
een F4 of F2.8 lens. In combinatie met een 
Sony A7 III werkt de autofocus snel en tref-
zeker: Sony’s Realtime Tracking AF houdt 
de scherpstelling waar ik hem wil hebben.
De scherpte en het contrast zijn dankzij 
toepassing van vijf ED-elementen en een 
asferisch element goed voor een objec-
tief in deze klasse, zij het niet op het zeer 
hoge niveau dat Sony met zijn G Master-
objectieven bereikt. In vergelijking met de 
gelijktijdig geïntroduceerde FE 600mm F4 
GM OSS (€ 13.999,-) is de FE 200-600mm 
(€ 2.099,-) bescheiden geprijsd.
De scherpte wordt hoger door één stop te 
diafragmeren. Chromatische aberratie is 
goed gecorrigeerd en er is geen noemens-
waardige vignettering. De weergave van 
onscherpe partijen op de achtergrond is 
ondanks de toepassing van een diafragma 
met elf afgeronde lamellen soms wat 
onrustig: een aandachtspunt om rekening 
mee te houden bij natuurfotografie.

 scheidend verm.
 contrast
 chrom. aberratie
 vertekening
 vignettering
 autofocus
 overstraling
 uitvoering
 eindwaardering

Beoordeling

Conclusie
De FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS is 
een handzaam en licht objectief met 
een zoombereik in het ultratelebereik 
voor Sony systeemcamera’s. Hij levert 
niet de topprestaties zoals we die bij 
een G Master-objectief tegenkomen, 
maar is dankzij de relatief bescheiden 
verkoopprijs een haalbare optie voor 
een groter groep fotografen.  

     •

7
7

 
7
7,1

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4

+   groot zoombereik, relatief betaalbaar 
–   bescheiden lichtsterkte

SONY FE 200-600MM F5.6-6.3 G OSS

Fotografen met een full-frame systeemcamera van 

Sony krijgen er een objectief met een groot zoombe-

reik bij. In vergelijking met lenzen met een soortgelijk 

bereik is de FE 200-600mm opvallend compact 

en licht en de interne scherpstelling werkt handig. 

Hoe presteert deze superzoom?  

tekst en beeld: Erik Derycke

TEST

  De autofocus hield de aanvallende 
speler scherp in beeld. De achter-
grondonscherpte is wat onrustig.

250MM, F5.6, 1/1.000S, ISO 250
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ANALOOG

All in one
CINESTILL MONOBATH DF96

H et samenvoegen van ontwikkelaar  
en fixeer in een enkel bad lijkt  
zinloos omdat deze twee stoffen  

elkaar tegenwerken. De fixeer zou het 
onontwikkelde zilver oplossen voor het 
ontwikkeld kon worden.
Toch is het gelukt, het bedrijf CineStill heeft 
Monobath Df96 op de markt gebracht voor 

het verwerken van films. Zoals de term 
Monobath al aangeeft is het een enkele 
oplossing die zowel het ontwikkelen als het 
fixeren regelt, vandaar ook de ‘D’ en ‘f’ in  
de naam. Het is naast de vloeibare vorm  
(1 liter) ook in poedervorm leverbaar; handig  
bij het versturen als je het online bestelt. 
Het principe van zo’n combinatie van twee 

tegen elkaar inwerkende soorten chemie is 
een uitgekiende mix van een snel werkende 
ontwikkelaar en langzaam werkende fixeer. 
Door die combinatie krijgt de ontwikkelaar 
eerst de tijd om zijn werk te doen. Omdat 
de fixeer al meteen gaat werken, tegelijk 
met het ontwikkelen, heb je te maken met 
andere factoren die de gevoeligheid van 
de film beïnvloeden. Normaliter levert veel 
beweging (van de ontwikkeltank) een hogere 
gevoeligheid op. Omdat hier het fixeren 
ook meteen begint krijg je met veel bewe-
ging juist een verlaging van de gevoeligheid. 
Een tabel in de gebruiksaanwijzing geeft 
dan ook verschillende temperaturen om 
dezelfde gevoeligheid te bereiken, maar 
dan elk met een andere hoeveelheid 
beweging. De complete verwerkingstijd is 
minimaal drie en maximaal zes minuten.

  Hier een heel klein detail uit 
de opname zodat je de structuur 
van de korrel kunt zien. Of je die 
mooi vindt is een kwestie van 
smaak en gewenning, net zoiets 
als de onscherpte in je foto’s die 
wisselt per objectief.

Het verwerken van zwart-witfilm kent een vast patroon: 

ontwikkelen, stoppen, fixeren en spoelen. Je moet de 

tijd, de werktemperatuur en uiteraard de volgorde van de 

verschillende stappen in de gaten houden. Kan dat niet 

handiger? Jawel, met Monobath Df96, een enkele oplos-

sing voor zowel ontwikkelen en fixeren. Hoe werkt dit?  

tekst en beeld: Eduard de Kam

  Opname met een Rolleiflex 
op Tri-X, afgewerkt in Df96.
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Conclusie
Het is jammer dat CineStill Monobath Df96 
nog niet bestond in de tijd van de analoge 
fotografie, met name fotojournalisten 
hadden hun voordeel met dit handige en 
snelwerkende afwerksysteem kunnen doen. 
Het systeem is ook interessant voor heden-
daagse hobbyisten, door aanschaf van 
een ontwikkeltankje kunnen zij hun zwart-
witfilms zelf probleemloos ontwikkelen. 
De voordelen van de Cs41-chemie vind ik 
wat minder duidelijk.  

     •

Monobath Df96: € 16,95 (poeder of vloeistof)

Cs41: € 29,95 (poeder of vloeistof)

Met dank aan retrocamera.be.

  Op Fujicolor Pro 400N kleur-
negatief gemaakt, met de Hassel-
blad SWC, afgewerkt in Cs41.

  De tabel met tijden, temperaturen 
en vooral ook de beweging om het 

gewenste resultaat met de Monobath 
Df96-chemie te krijgen, bovenaan 

aangegeven met ‘constant’, ‘onder-
broken’ en ‘minimaal’.

Aandachtspunten
Maak niet de fout om de ontwikkeltank al 
voor het einde van het proces te openen, 
zoals je dat kunt doen tijdens het fixeren bij 
gebruik van gescheiden baden. Als de mini-
male tijd bij het gebruik van Monobath is ver-
lopen is het ontwikkelen inderdaad wel zo 
ongeveer voorbij, maar of de fixeer ook haar 
werk volledig heeft gedaan heeft is niet zeker. 
Als je dan licht bij het proces laat komen door 
de tank te openen, gaat de ontwikkelaar de 
laatste restjes nog niet in de fixeer opgeloste 
zilverzouten alsnog ontwikkelen. Er kan dan 
sluiering of zelfs solarisatie ontstaan. Dat 
gebeurde mij in ieder geval bij het ontwikkelen 
van de eerste film, een Tri-X met Rolleiflex-
opnames. Een poos langer wachten kan dan 
ook geen kwaad, want dat is een andere bij-
zondere eigenschap, je kunt een film eigenlijk 
niet te lang in de Monobath-oplossing laten 
staan, als de fixeer zijn werk gedaan heeft 
gebeurt er verder niets meer.
Een volgend voordeel is dat het spoelen, om 
de chemieresten te verwijderen, ook heel snel 
gaat omdat er een alkalische in plaats van 
zure fixeer wordt gebruikt. Vijf minuten spoe-
len, of drie keer met continu beweging de 
tank met water vullen en weer leeg gieten 
zou genoeg moeten zijn voor een archiveer-
bare film. Mijn tweede film is ontwikkeld tot 
een keurig bruikbare reeks negatieven.
De kant en klare of aangemaakte vloeistof 
blijft een maand of twee goed. Je kunt er 
ongeveer 16 films in verwerkten, voor elke 
film die je hebt ontwikkeld komt er 15 secon-
den ontwikkeltijd bij. Fotografeer je maar zo 
af en toe analoog dan is de beperkte houd-
baarheid minder handig, je moet de chemie 
dan afvoeren voor je er voldoende films in 
ontwikkeld hebt. Het zou fijn zijn als CineStill 
ook kleinere verpakkingen gaat leveren.

Kleurnegatief
CineStill levert ook bijzondere chemie voor 
het C41-ontwikkelproces van kleurnegatief-
films. Bij CineStill Cs41 worden slechts 
twee baden gebruikt, de ontwikkelaar en de 
bleek-fixeer. Het conventionele C41-proces 
is ooit ontworpen voor redelijk grootscha-
lig gebruik in geautomatiseerde machines, 
waardoor het wat onhandig werkt voor de 
thuisontwikkelaar. De combinatie van een 
hoge en constante temperatuur van 39°C 
en een ontwikkeltijd van 3,5 minuut is zon-
der hulpmiddelen moeilijk uit te voeren. 
Een door een thermostaat verwarmde ont-
wikkeltank is een minimale vereiste en je 
moet extreem gedisciplineerd omgaan met 
het toevoegen van de chemie, de beweging 
en het moment waarop je de ontwikkelaar 
weer uit de tank giet. Voor mensen die 
het vaker doen is een kleine machine dan 
erg handig. 
Deze precieze manier van werken is ook 
standaard voor de CineStill Cs41-ontwik-
kelaar, maar in de gebruiksaanwijzing staat 
ook een andere optie, namelijk gewoon bij 
een kamertemperatuur van 21°C ontwik-
kelen. Het nadeel van die keuze is dat het 
dan heel lang duurt, bijna een uur ontwik-
kelen met elke vijf minuten bewegen van de 
ontwikkeltank. Het fixeren duurt net als bij 
hogere temperaturen 8 minuten. Volgens 
de gebruiksaanwijzing kan er een verlies 
aan scherpte en kleurverzadiging ontstaan. 
Het laatste kun je na inscannen tijdens het 
bewerken corrigeren.

  Ook de Cs41-
chemie is leverbaar als 

vloeistof of poeder.



FOCUS 11   78   NOVEMBER 2019

TEST

W aarom zou je een dubbellader 
aanschaffen? Daar zijn meerdere 
redenen voor. Zo zijn er camera’s 

waarbij geen externe lader geleverd wordt; 
goedkoper voor de fabrikant. Je kunt bij 
zo’n camera uitsluitend via de usb-poort 
opladen, maar dat is niet altijd handig. 
Het laden duurt relatief lang en je kunt de 
camera dan tussentijds meestal niet gebrui-
ken, ook omdat hij dicht bij een stroompunt 
moet zijn. Reden twee is dat als er wel een 
oplader meegeleverd wordt die er meestal 
een behoorlijke tijd over doet om van leeg 
naar geheel vol op te laden. Een kwaliteits-
lader van een externe partij doet dat wel 
twee of drie maal zo snel. Ten derde is het 
kunnen opladen van meerdere accu’s, van 
hetzelfde model of zelfs twee verschillende 
typen, een ware uitkomst bij intensieve 
reportages en op vakantie. 
Als vierde reden beschikken de hier bespro-
ken dubbelladers over een display die de 
laadstatus en capaciteit van de geplaatste 
accu’s laat zien. Een stuk duidelijker dan het 
ledje op de fabriekslader. Daarnaast is er 
ook een gezondheidscheck voor de accu’s. 
Helemaal mooi is het als de acculader ook 
de AA (penlite) -accu’s van de flitser op 
kan opladen en een usb-out heeft. Om het 
af te maken levert de fabrikant ook nog 
eens stroomadapters voor de auto en inter-
nationale stekkeradapters mee. We testen 
twee dubbeladers van Hähnel en Jupio, 
merken die we vooral kennen van hun alter-
natieve camera-accu’s.

Hähnel ProCube2

De dubbellader van Hähnel heeft een fraaie, 
stevige behuizing met metallic kleur en een 
duidelijk display. De Hähnel ProCube2 is 
leverbaar in meerdere uitvoeringen. In alle 
gevallen krijg je twee of meer meegeleverde 
wisseladapters om twee accu’s van hetzelfde 
type plus penlites op te laden. Er is keuze 
uit uitvoeringen voor Canon (LP-6, -8 en 
-17), Nikon (EN-EL14 en -15), Olympus 
(BLN-1, BLS5, BLH-1), Sony (NP-BX1, NP-FW50, 
NP-FZ100) en een gecombineerde voor 
Panasonic en Fujifilm (BLF19, BLC12, BLG10 
en NP-W126). Elk model heeft zijn eigen kleur 
zodat je ze niet per ongeluk kunt verwisselen. 
Je plaatst de adapter voor de desbetreffende 
accu verticaal in de bovenzijde. Geen gedoe 
met het aansluiten van kabeltjes. Het com-
plete laadelement klikt vast en is met een klein 
indrukpennetje weer te ontkoppelen. De laad-
adapter voor AA-accu’s hecht magnetisch. 
De adapters zijn geschikt voor het gelijktijdig 
laden van twee accu’s van hetzelfde type.
Het display vermeldt het niveau, de conditie 
van de geplaatste accu(‘s) en hoeveel laad-
capaciteit er is toegevoegd. Je kunt één accu 
of twee tegelijk opladen. De uiteindelijke laad-
tijd verschilt per accutype en duurt bij simul-
taan laden langer. Echter doorgaans nog 
steeds veel sneller dan bij de bij de camera 
meegeleverde laders. Een defecte accu diag-
nosticeer je aan een achterblijvende laad-
capaciteit of uitval op de display. Er is een 
usb-poort beschikbaar voor het opladen van 
bijvoorbeeld smartphones en powerbanks. 
Meegeleverd zijn stekkeradapters voor auto 
(12V), VS, VK en Europa.

HÄHNEL PROCUBE2 & 
JUPIO DUO CHARGER

  De ProCube2 heeft een 
fraaie, stevige behuizing 
met metallic kleur en een 

duidelijk display.

Dubbelladers

Het snel kunnen opladen van meerdere camera-accu’s kan 

belangrijk zijn tijdens reportages en op vakantie. Een zoge-

noemde dubbellader die twee camera-accu’s tegelijk kan 

opladen is dan een handige oplossing. Zo’n lader kan ook 

nog eens penlite-accu’s opladen en er is ook een usb-aan-

sluiting voor bijvoorbeeld smartphones en powerbanks. 

Hoe bevalt zo’n veelzijdige lader?   

tekst: Ulco Schuurmans
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Conclusie
Eigenlijk mag een dubbellader niet 
ontbreken bij intensief accugebruik. 
De voordelen zijn duidelijk: je bespaart 
veel tijd door de hoge laadsnelheid 
en de mogelijkheid om meerdere accu’s 
tegelijk op te laden. Ook het informa-
tieve display met onder meer info over 
de conditie van de accu, en de moge-
lijkheid om AA-accu’s en usb-appara-
tuur te laden maken de aanschaf van 
een dubbelader een verantwoorde 
investering.  

     •

Jupio Duo Charger

De Jupio Duo Charger ziet er – in vergelij-
king met de Hähnel – nogal saai en plastic-
achtig uit maar bij nadere beschouwing is 
het toch een stevig product. Jupio gebruikt 
verwisselbare adapterplaatjes voor de ver-
schillende accutypen. Er zijn er meer dan 
honderd verkrijgbaar. Bij aanschaf van een 
nieuw type accu of verandering van came-
rasysteem hoef je slechts een nieuw adap-
terplaatje te kopen, een duidelijk voordeel 
van deze lader. Je kunt twee verschillende 
soorten accu’s tegelijk opladen en er wordt 
ook een plaatje voor vier AA-accu’s mee-
geleverd. Het plaatsen en weer verwijderen 
van de accuplaatjes is heel eenvoudig, 
maar je moet wel opletten welke adapter 
er op de Duo Charger zit. Verder herkent 
de elektronica zelf het accutype, de juiste 
wijze van opladen, de aanwezige capa-
citeit en gezondheid van de stroomcel. 
Er is een testknop om de laatste twee op
te roepen.
Je kunt de capaciteit, het laadpercentage 
en het voltage op het display controleren. 
Bij het opladen van twee accu’s verschijnt 
er full boven het symbool van de desbetref-
fende (compleet geladen) accu. De inge-
bouwde microcomputer zorgt er voor dat 
zowel het oplaadproces als het onderhoud 
van de accu’s optimaal verloopt.
Ook de Jupio Duo Charger laadt twee tot 
driemaal zo snel als de met de camera 
geleverde lader. De werkelijke oplaadtijd 
hangt uiteraard af van het accutype en het 
wel of niet gelijktijdig opladen van twee 
accu’s. De Duo Charger heeft een usb-
poort en een ingebouwde netvoeding. 
Een carkit wordt meegeleverd.

Bij aanschaf van 
een nieuw type accu 
of verandering van 

camerasysteem hoef 
je bij de Jupio Duo 

Charger slechts een 
nieuw adapterplaatje 

te kopen.

  De Duo Charger 
ziet er enigszins plastic-
achtig uit maar is toch 

een stevig product. 

verkoopprijs

info

Specificaties

ProCube2: € 79,-
Duo Charger: € 49,95
degreef-partner.nl
jupio.nl

(advertentie)

Ontvang jij de 

Focus Nieuwsbrief al?

Wil je ook om de 

week op zaterdag 

onze nieuwsbrief met 

nieuws, artikelen, 

aankondigingen en 

acties ontvangen, 

meld je dan nu aan via: 

focus-photoq.nl

Nieuwsbrief
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TEST

Filmspecialist
PANASONIC LUMIX DC-S1H

D e S1H is een gespecialiseerd model 
voor video met heel wat functies 
en mogelijkheden waarvan filmma-

kers zullen watertanden. Video maken met 
behulp van kleine camera’s met verwissel-
bare lenzen is een trend geworden, onder 
meer dankzij de Panasonic GH Micro Four 
Thirds-camera’s waarvan het eerste model, 
de GH1, tien jaar geleden verscheen. Met 
de S1H wil Panasonic deze lijn voorzetten 
bij de full-frame S-camera’s.

De Panasonic S1H is de grotere en krachtigere 

broer van de GH5 en GH5S. Net als deze Micro 

Four Thirds-camera’s is de full-frame S1H 

in de eerste plaats bedoeld om hoogwaar-

dige filmopnamen te maken. Is dit de 

beste systeemcamera voor videomakers?  

tekst en beeld: David Jacobs

Het ontwerp van de S1H weer-
spiegelt zijn status als professio-
nele videocamera, het verschilt duidelijk 
van de andere twee camera’s in het Lumix 
S-assortiment, de veelzijdige S1 en de S1R 
met hoge resolutie. Hij is groter en zwaar-
der dan beide andere modellen, voorname-
lijk door de extra ingebouwde ventilatie-
systemen. Aan beide zijden van het scherm 
zijn ventilatieopeningen voor de inlaat en 
uitstroom van lucht voor de ingebouwde 
koelventilator. Die is nodig om de sensor 
te koelen bij het filmen in de hoogste reso-
luties. De resolutiemogelijkheden gaan 
van 6K (5.952 x 3.968), 5.9K (5.888 x 3.312) 
5.4K (5.376 x 3.580), 4K DCI en UHD/60p 
tot 1080P Full HD met 180 fps. Dat is het 
extra gewicht wel waard. Zelfs in 6K is de 
opnameduur onbeperkt!
Het ontwerp is ook aangepast voor vlog-
gers en filmmakers. Er is bijvoorbeeld een 
grote rode opnameknop aan de voorkant 
en er zitten ledjes aan de voor- en achter-
kant om zowel de cameraman als de pre-
sentator te laten weten dat de S1H aan het 

opnemen is. Naast deze nieuwe feature is 
een meer voor de hand liggend nieuwtje 
het grotere 1,8 inch statusscherm, op de 
bovenkant van de camera. Het toont veel 
nuttige informatie waaronder de resterende 
opnametijd en accucapaciteit, zelfs wan-
neer de camera uit staat. Dit zorgt er wel 
voor dat de camera, ook als hij uitgescha-
keld is, nog steeds stroom verbruikt. In mijn 
test bleek dit verbruik echter zo minimaal 
dat je niet merkt dat de accu eerder leeg is. 
Je zou de accu natuurlijk na gebruik ook 
telkens uit de camera kunnen halen…
Verder is de Lumix S1H van twee SD-kaart-
slots voorzien, waar de S1 en S1H een SD- 
en een XQD-slot hebben. Goede keuze, 
want in de videowereld is SD meer inge-
burgerd. Het is mogelijk om een opname 
tegelijk op twee kaarten weg te schrijven 
(mirroring), zodat je meteen een back-up 
van je footage hebt.

Sensor
De S1H draait helemaal om het maken 
van video in cinemakwaliteit. Het gaat hier 
om de eerste consumentencamera die in 
staat is om 6K, 24p 10-bit interne opnames 
(op SD-kaart) te maken, met een beeld-
verhouding van 3:2. Hoewel hij net als de 
S1 een 24 megapixel full-frame CMOS-
sensor heeft, is de S1H toch een heel ander 
soort camera.
Er is een nieuw ontwikkelde sensor in deze 
camera gebruikt waarin de Dual Native 
ISO-technologie wordt toegepast; dit is een 
revolutionaire techniek die Panasonic voor 
haar professionele videocamera’s heeft 
ontwikkeld. Dual Native ISO is ontworpen 
om hoge ISO-opnames te verbeteren. 
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  Het ontwerp 
van de S1H weer-

spiegelt zijn status 
als professionele 

videocamera.
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De pixels van de beeldsensor zijn via twee 
circuits met de Venus Engine processor 
verbonden waarbij de camera automatisch 
kiest welk circuit gebruikt wordt. Het ene 
gaat van ISO 80 tot 800, het andere van ISO 
800 tot 51.200. Deze aanpak geeft direct 
veel meer detail in het beeldmateriaal en ik 
hoefde veel minder na te bewerken om een 
hoogwaardige video af te leveren. Concreet: 
je kunt met instellingen boven ISO 12.800 
een vrijwel ruisvrij beeld filmen. Dat is cru-
ciaal in donkere, lichtarme situaties. Het is 
nu mogelijk om in een slecht verlichte 
feestzaal of bij schemer nog steeds verras- 
send goede video-opnames te maken zon- 
der hinderlijke ruis. Ik gebruik ook de GH5S 
en de EVA1 (een professionele camcorder), 

en deze beschikken ook over Dual Native 
ISO. Als ik de opnames vergelijk is de 
conclusie dat de S1H de hoogst mogelijke 
bruikbare lichtgevoeligheid en de beste 
beeldkwaliteit in de geschiedenis van de 
Lumix-camera’s biedt.

In gebruik
Hoewel de S1H zoals gezegd een zware 
camera is, bleek het redelijk eenvoudig 
om stabiel te filmen. Voor mijn test deed 
ik een beroep op mijn twee kittens 
(Pablo & Soeki).
Boven kun je een eenvoudig voorbeeld 
vinden van mijn opstelling. Ik wilde het 
graag zou natuurlijk mogelijk houden en 
heb met een enkele ledlamp iets meer 

De S1H is de eerste 
consumentencamera 
die in staat is om 6K, 

24p 10-bit interne 
opnames te maken.

  Pablo & Soeki 
op de bank, extra 
verlicht door een 
ledlamp.

Bekijk de film 
op focusmedia.nl!
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De camera heeft 
V-Log en V-Gamut 
aan boord met een 
immens dynamisch 

bereik van 14+ 
stops.

Dynamisch bereik 
De camera heeft V-Log en V-Gamut aan 
boord met een immens dynamisch bereik 
van 14+ stops. Dit is vergelijkbaar met dat 
van de professionele Panasonic Cinema 
VariCam en de GH5S. Het dynamisch bereik 
hangt wel af van het profiel waarin je filmt. 
In Vlog, Cinelike-D en HLG is het bereik 
het hoogst. Bij het filmen in Like709 verlies 
je al 3 stops.
Dankzij het grote dynamisch bereik regi-
streer je dus zowel de zeer donkere als de 
heel heldere delen in een scene. Bovendien 
pas je de tinten in de nabewerking geheel 
aan je wensen aan. 
Panasonic stelt dat de kleur en zelfs de tex-
tuur van de menselijke huid natuurgetrouw 
wordt weergegeven. Door een consistent 
kleurenbeheer is het opgenomen beeld-
materiaal van de S1H compatibel met V-Log 
opnames opgenomen met de VariCam, 

en V-Log L-opnames opgenomen met de 
Lumix GH5/GH5S. Het videomateriaal is 
compatibel met 4:2:2 10-bit 4K 60p/50p 
hdmi-output.
Ik heb hoofdzakelijk met de autofocus 
gefilmd om deze te kunnen testen. Aange- 
zien mijn onderwerp twee speelse kittens 
waren die maar al te graag bewegen kwam 
een snelle continue autofocus wel van pas. 

  De S1H beschikt over 
twee SD-kaartslots, waarbij 

een opname tegelijk op twee 
kaarten kan worden wegge-

schreven (mirroring).

  De sensor 
gebruikt Dual Native 

ISO-technologie.

licht gecreëerd voor de dagscènes. Bij de 
meeste avondscènes was er zeer weinig 
licht waardoor ik heb gefilmd met gevoe-
ligheden van ISO 12.800 tot 20.000.
De hele testvideo is handheld gefilmd, 
dit wil zeggen vanuit de hand zonder hulp 
van een statief of gimbal. Er is natuurlijk 
wel de in de camera gebouwde beeldstabi-
lisatie, iets wat de GH5 ook heeft, maar de 
GH5S niet.
De S1H is voorzien van een nieuw ontwik-
keld kantelbaar 3,2” scherm, een stuk veel-
zijdiger en duurzamer dan die op de S1 en 
S1R. Een kantelbaar scherm is vaak een zwak 
punt in camera’s, maar hier is het heel stevig. 
Wat meer is, het is bevestigd aan een plaat 
die zelf kantelt, waardoor het scherm 
geheel vrij is van de camera, en meer in het 
bijzonder, van de slots voor onder meer 
hdmi, usb en microfoon. Op deze manier 
kun je het scherm nog steeds op alle manie-
ren kantelen, zelfs wanneer er een kabel 
of microfoon ingeplugd is, iets wat bij de 
GH5 niet mogelijk is.
Het scherm is ook veel helderder dan op 
de S1 en S1R, terwijl de helderheid en 
details van de elektronische zoeker ook 
indruk maakt. 
Ik heb de S1H kunnen testen met twee 
lenzen, de Lumix S 24-105mm F4.0 Macro 
OIS (€ 1.099,-) en de Lumix S PRO 50mm 
F1.4 (€ 2.499,-). Met de 24-105mm heb je 
een allround lens met groothoek en tele. 
De 50mm is geschikt voor portretten met 
een kleine scherptediepte en situaties 
met weinig licht.

FOCUS 11   82   
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sensor
video

ISO
seriesnelheid
opslagmedia

accucapaciteit
afmetingen

gewicht
verkoopprijs

importeur

Specificaties

full-frame, 24 mp CMOS
5.952 x 3.968/24p
5.376 x 3.584/30p
auto, 100-25.600 (51.200 uitbr.)
6 bps C-AF
2x SD/SDHC/SDXC UHS-II
400 opnamen
151 x 114 x 110 mm
1.164 g
€ 3.999,- (body)
panasonic.nl (.be)

 beeldkwaliteit
 scherpstelling
 lichtmeting
 witbalans
 scherm/zoeker
 prijs-kwaliteit
 bonus
 eindwaardering

Beoordeling

9
7
8
8
9
7,5
8 
8,1

Conclusie
Eigenlijk kan ik niets negatief over de 
beeldkwaliteit zeggen, die is ook bij 
hoge gevoeligheden zeer goed. De 
enige reden om geen 10 te geven voor 
beeldkwaliteit is dat Panasonic dan 
denkt dat die niet nog beter kan! De 
prijs zal voor veel videomakers het 
struikelpunt zijn. Wel durf ik te zeggen 
dat dit de beste upgrade is die je kunt 
doen van een GH5 of GH5S naar een 
full-frame variant. De S1H biedt naast 
een grotere sensor ook heel wat voor-
delen van deze camera’s, zoals de 
stabilisatie van de GH5 en de Dual 
Native ISO van de GH5S.  

     •
jacowbski.com

GH5S of S1H?
Zoals bij elke vergelijking tussen came-
ra’s is er geen betere camera, maar wel 
een camera die beter past bij wat jij 
nodig hebt. De voordelen van de S1H 
tegenover de GH5S zijn legio: gestabili-
seerde sensor met hogere resolutie en 
de Pixel Shift-modus (voor 96 mega-
pixelfoto’s), een hogere videoresolutie 
zonder opnamelimiet, een lcd-scherm 
en elektronische zoeker met hogere 
resolutie, een top-lcd, en uiteraard een 
full-frame sensor. De GH5S is in de eer-
ste plaats lichter, compacter en (veel) 
goedkoper, heeft een langere werkduur 
(440 tegen 400 opnames), maakt snel-
lere serieopnames (12 fps) en heeft 
een groter bracketing-bereik (+/- 5EV), 
wat handig is voor HDR-opnames.
Het is duidelijk dat de S1H meer te bieden 
heeft, maar ook een stuk duurder is, en 
dat geldt vooral ook voor de objectieven. 
Alles hangt dus af van je budget en 
wat je er mee wilt kunnen doen. Maar 
als je de beste kwaliteit wil, kies je voor 
de S1H.

Ook was ik heel benieuwd naar de 1080p 
Full HD 100 fps 10bit. Voor de speelse 
kittens kwam dit zeker van pas, in het video-
voorbeeld zit een aantal beelden die gefilmd 
zijn in 100 fps. Voor de video heb ik ge-
bruik gemaakt van ‘vlog’, een beeldprofiel 
in de S1H dat nogal flat is, wat betekent 
dat je filmt met minder contrast, scherpte 
en kleurdensiteit zodat je achteraf meer 
ruimte hebt om dit in te vullen door het 
grotere dynamisch bereik. Hierna gaf ik 
zelf invulling aan mijn kleuren in Adobe 
Premiere Pro met de intuïtieve tool 
Lumetri Color.
De scherpstelling is niet zo goed als de 
beeldkwaliteit. Soms zoekt de autofocus 
een beetje, waardoor ik af en toe net een 
moment miste. Natuurlijk zijn kittens ook 
zeer uitdagende onderwerpen voor een 
automatische scherpstelling. De lichtmeting 
en witbalans werken zeer goed; de auto-
matische witbalans geeft een goed resul-
taat. De zoeker en het scherm zijn heel 
helder, ik geef de voorkeur aan de ronde 
zoeker van de S1-reeks, boven de recht-
hoekige zoeker van de GH-camera’s.

  De S1H is getest in combi-
natie met de Lumix S 24-105mm 

F4.0 Macro OIS en de Lumix S 
PRO 50mm F1.4.

  De A1H is compa-
tibel met professionele 

XLR-microfoons.



FOCUS 11   84   NOVEMBER 2019

“Investeer in je opslag”

(advertorial)

W illiam begon al vroeg met zijn foto-
grafische carrière. Op zijn twaalfde 
smokkelt hij een kleine camera 

naar binnen bij een optreden van Doe Maar 
waarmee hij, gewoon tussen het publiek, de 
actie op het podium fotografeert. William  
heeft meteen de smaak te pakken zodat hij 
geregeld op deze manier fotografeert. Dat  
– en het resultaat – valt klaarblijkelijk op, 
want na verloop van tijd wordt hij benaderd 
door verschillende partijen. Zo mag hij op 
zestienjarige leeftijd met Het Goede Doel  
mee op tournee, als reservefotograaf naast 
Maarten Corbijn. Na afloop belt de platen-
maatschappij of zij een collage van Williams  
tourfoto’s voor een platenhoes mogen 
gebruiken. Het is de eerste grote betaalde 
klus waar William 2000 gulden voor krijgt.  
Het is tevens het startsein voor een drukke 
periode. Zo vraagt popblad Hitkrant hem  
om concertfoto’s te maken en wordt hij de 
vaste fotograaf van onder meer 2 Unlimited, 
waardoor hij drie jaar lang de hele wereld 
over vliegt. 

Studio
Na een tijd realiseert William zich dat concert- 
fotografie behoorlijk eenzijdig en beperkend 
is. Je staat tenslotte tussen andere fotogra- 
fen, zodat je in feite allemaal hetzelfde foto-
grafeert. Dat verandert als het televisiepro-
gramma Countdown hem vraagt om artiesten 
in de studio in plaats van op het podium te 
fotograferen. Dat is een enorm succes, de 
opnamen van bekende muzikanten tegen 
een neutrale achtergrond worden wereldwijd 
verkocht. William is ook zo handig om bij tv-
shows en festivals een studiootje op te zetten 
om de popsterren te kunnen fotograferen. 
In 1989 koopt William een eigen studio in 
Hilversum en later betrekt hij een groter pand 
in ’s-Graveland. William fotografeert ook veel 
buitenlandse celebrity’s waarbij de resultaten 
in belangrijke tijdschriften als Rolling Stone 
worden gepubliceerd. Noem een artiest en 
William heeft er foto’s van én een verhaal,  
dat je maandelijks kunt lezen in Focus!

Archief
Als iemand al zo lang fotografeert, moet 
hij wel een gigantisch archief hebben.  
William: “Ja, ik ben begonnen met dia’s 
toen er nog geen digitaal bestond, dia’s 
afknippen, opbergen en indexeren. Dat liep  
echter uit de hand, eerst vergat ik het een 
paar dagen en toen een paar jaar. Ik heb 
nu een opslagruimte met tienduizenden 
doosjes met dia’s, en van de helft weet ik 
niet meer wat er op staat. Toen ik digitaal 
ging werken moest het anders, ik maakte 
uiteraard veel meer opnamen. In het begin 
bewaarde ik alles op de harde schijf van 
mijn computer maar die was na een half 
jaar vol. Daarna heb ik nog cd’s gebruikt 
maar toen ik op raw ging werken, was dat 
niet meer te doen”
William kocht zijn eerste harde schijf van 
LaCie en dat beviel prima. “Ik kocht meteen  
twee stuks om een back-up te hebben als  
er eentje defect zou raken. Toen versche- 
nen de LaCie RAID-disks met twee inge-
bouwde schijven, zodat je bij een crash 
nooit iets kan verliezen. Je krijgt er trou-
wens ook die Rescue Service bij; als er toch  
iets zou gebeuren, kunnen de opnamen 
teruggehaald worden.”

Freddy Mercury
Wat betreft het bewaren van opnames 
heeft William zijn lesje geleerd. “Ik heb lang  
geleden eens een jonge acteur gefoto-
grafeerd en uiteindelijk alleen de vijftien 

beste opnames bewaard. Vier maanden 
later overleed de acteur totaal onver- 
wacht en toen had ik spijt dat ik niet ge- 
woon alle opnamen had bewaard. Sinds 
die tijd bewaar ik gewoon élke opname 
van een shoot en dat heeft me al veel ver-
koop opgeleverd. Als iemand als Prince  
of Freddy Mercury overlijdt, krijg ik 
meteen aanvragen voor foto’s, dus mijn 
archief blijft belangrijk en vormt ook 
mijn pensioen.”
William vindt het logisch dat je niet bezui-
nigt op je opslagsysteem. “Als fotograaf 
geef je veel geld uit aan camera’s, objec-
tieven, een monitor en software, maar 
als je bezuinigt door een merkloze harde 
schijf te kopen, begeef je je op glad ijs. 
Ik hoor geregeld verhalen van bruidsfoto- 
grafen die opnames van een huwelijk 
kwijtraken, dat kun je toch niet maken?” 
William vindt zichzelf een chaoot, maar 
heeft toch een werkbaar opslagsysteem. 
Hij voorziet een nieuwe schijf van maand 
en jaartal en als de schijf vol is, gaat hij 
verder op een nieuwe. Foto’s zoeken doet 
hij op naam van de geportretteerde. 
“Ik blijf alles op dubbele RAID-schijven 
zetten maar ik heb nu net ook de 12big 
aangeschaft waar ik alles op ga zetten, 
zodat ik gemakkelijker zoeken kan.”  

      •
Volg William Rutten op: 

Instagram: @williamrutten 

Facebook: williamruttenphotography

Topfotograaf William Rutten verdient een goed belegde boterham met 

het portretteren van internationale film- en popsterren, tegenwoordig 

meestal in zijn studio. William gebruikt alleen de beste opname- en 

verlichtingsapparatuur en dat geldt ook voor zijn opslagsysteem.

WILLIAM RUTTEN NEEMT GEEN RISICO

© WILLIAM RUTTEN
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LaCie-producten voor fotografen:

LaCie 2big RAID LaCie Rugged RAID Pro LaCie Portable SSD Seagate IronWolf Pro
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Spectaculair 
ontwerp

beeldhoek
sensorformaat

min. instelafstand
filterdiameter

diafragmalamellen
beeldstabilisatie

lengte
gewicht

lensvatting
bijzonderheden

importeur
verkoopprijs

Specificaties

63,4°
full-frame
0,3 m
82 mm
11
nee (in camera)
136 mm
1090 g
L-mount, Sony E-mount
instelbare diafragmaring 
sigmabenelux.nl
€ 1.729,- 

D e aankondiging van de Sigma 35mm 
F1.2 DG DN Art kwam als een ver-
rassing. Sigma heeft met de 35mm 

F1.4 HSM Art immers al een uitstekende 
35mm in het assortiment. Dat oorspronke-
lijk voor spiegelreflexcamera’s ontworpen 
objectief is ook verkrijgbaar met Sony FE-
lensvatting, en Sigma heeft ook al een ver-
sie met L Mount aangekondigd. De 35mm 
F1.2 DG DN Art is echter een volledig nieuw 
ontwerp, en hij is alleen verkrijgbaar voor 
Sony FE en L Mount. De bedoeling lijkt dan 
ook te zijn om met een spectaculair lens-
ontwerp het kunnen van Sigma te tonen.

Bouw en bediening
De 35mm F1.2 DG DN Art is een forse lens: 
met een gewicht van meer dan een kilo is 
hij meer dan anderhalve keer zwaarder dan 
de 35mm F1.4 HSM Art. Het verschil tussen 

F1.2 en F1.4 is in feite slechts een halve stop 
lichtsterkte, maar dat vraagt wel beduidend 
meer glas en dus meer gewicht. De F1.2 
heeft bovendien een complexer optisch 
ontwerp met 17 elementen in 12 groepen, 
waaronder drie SLD-glaselementen en drie 
asferische lenselementen.
De lens biedt een diafragmaring met mar-
keringen per derde stop tussen F1.2 en  
F16. De ring kan naar keuze met vaste kliks 
of klikloos werken – videomakers zullen  
die laatste mogelijkheid zeker waarderen. 
Verder vindt je nog een schakelaar om te 
wisselen tussen autofocus en manuele 
focus, en een knop om de scherpstelling  
te vergrendelen.

Prestaties
De scherpte van de 35mm F1.2 DG DN Art  
is indrukwekkend, zelfs op F1.2. Je kunt  
het objectief wat betreft resolutie zonder 
voorbehoud op de maximale opening 
gebruiken – vanzelfsprekend rekening hou-
dend met de minimale scherptediepte!  
Ik heb de Sony-versie getest, en deze werkt 
goed samen met Sony’s Real-Time Eye AF. 
Zo is het gemakkelijk om ondanks de kleine 
scherptediepte de ogen scherp te houden. 
Bij F1.2 is de vignettering aanzienlijk en er 
is ook een lichte tonvormige vertekening; 
door het lensprofiel voor dit objectief in 
Lightroom toe te passen wordt dit gecorri- 
geerd. Door te diafragmeren tot F2 ver-
dwijnt de vignettering. Lichtsterke objectie-
ven kunnen last hebben van chromatische 
aberratie, maar bij dit Sigma-objectief is  
dat goed gecorrigeerd.

 scheidend verm.
 contrast
 chrom. aberratie
 vertekening
 vignettering
 autofocus
 overstraling
 uitvoering
 eindwaardering

Beoordeling

Conclusie
De 35mm F1.2 DG DN Art is een staal-
tje van optisch vernuft. In vergelijking 
met de 35mm F1.4 HSM Art krijg je 
een halve stop meer licht, een nog 
geringere scherptediepte en hogere 
scherpte. Je betaalt er echter wel een 
aanzienlijke meerprijs van zo’n 800 
euro voor.  

     •

9
9

 
9
8,7

5 
4 
3 
4 
5

+   lichtsterk, beeldkwaliteit 
–   vignettering, groot en zwaar

SIGMA 35MM F1.2 DG DN ART

Sigma pakt uit met een opvallende primeur: een 35mm 

full-frame reportagelens met een ongelooflijk hoge 

lichtsterkte van F1.2 en automatische scherpstelling. 

Waarom zou je dit objectief in je fototas willen?  

tekst en beeld: Erik Derycke

TEST

  De minimale scherpstel-
afstand van 30 cm maakt 
detailopnames mogelijk.
F1.8, 1/1.600S, ISO 100

  De enorme lichtsterkte en het 
diafragma met 11 afgeronde lamellen 
levert een minimale scherptediepte 

en een mooie bokeh.
F1.2, 1/200S, ISO 100



FOCUS 11   88   NOVEMBER 2019

TEST

Veelzijdige 
remote
MIOPS CAPSULE360

D e Capsule360 lijkt op een miniatuur  
vliegende schotel zoals je die vroeger  
wel eens in SF-films zag. De schotel 

is met een diameter van 105 mm en een dikte  
van 50 mm heel compact. Aan de bovenkant 
bevindt zich de statiefschroef voor het mon-
teren van de camera en aan de onderkant 
het schroefgat voor een statief. Je verbindt 
de camera met het meegeleverde kabeltje, 
er zijn kabeltjes voor veel verschillende 
camera’s. Door het maximale draaggewicht 
van 7 kilo kun je ook zwaardere camera/lens  
combinaties gebruiken. Voor je begint instal- 
leer je eerst de Capsule360-app op je iOS 
of Android smartphone. Je laadt de capsule 
op via usb en met een volle accu heb je 
voldoende energie voor acht uur continu 
gebruik of een week als je timelapses maakt. 
Na het inschakelen doet de capsule zijn net 
bedachte bijnaam als vliegende schotel eer 
aan, want de middelste horizontale ring gaat na enige seconden geheimzinnig veelkleu-

rig knipperen. Continu of knipperend licht 
en de kleur geeft de status aan. Continu 
rood geeft bijvoorbeeld aan dat er nieuwe 
firmware klaar staat en blauw knipperend 
dat de capsule klaar is voor verbinding met 
de app. Na het openen van de app moet  
je de capsule koppelen. Je kunt daarna 
meteen op Connect drukken, dan kom je in 
de Pan-modus. Druk je in plaats daarvan op 
Manual Setup, dan kun je ook kiezen voor 
Tilt en Slide, daarover later meer.

Panorama en timelapse
Je kunt de Miops onder meer gebruiken 
voor het maken van panorama’s. Na het 
invoeren van het sensorformaat en het 
brandpunt, een verticale of horizontale 
opnamestand, de gewenste overlap en 
beeldhoek wordt automatisch het aantal 
opnamen berekend en gemaakt. De resul-

taten zijn veel beter dan van de in de 
camera gebouwde panoramamodus.
Wil je de Capule360 inzetten voor time-
lapse? In de Basic timelapse-modus vind 
je al meer mogelijkheden dan je in eerste 
instantie nodig denkt te hebben. Zo kun je 
de draaihoek en -richting (met de klok 
mee of andersom) instellen en verder de 
interval, het aantal opnamen dat je wilt 
maken en de afspeeltijd van het uiteinde-
lijke timelapse-filmpje. Je kunt kiezen 
tussen Continuous of Shoot Move Shoot. 
Bij de laatste modus stopt de capsule 
steeds even tijdens het maken van een 
opname; handig om bij lange sluitertijden 
bewegingsonscherpte voorkomen. Het is 
handig dat je instellingen op kunt slaan. 
Na het starten van de timelapse-opname-
serie zie je de vooruitgang, het aantal 
gemaakte opnamen en de overgebleven 
tijd in de app.

De Miops Capsule360 is een apparaat met zo veel functies 

dat hij moeilijk te omschrijven is. De Capsule360 biedt de 

mogelijkheid om via een uitgebreide app gemotoriseerde 

360°-opnamen voor panorama’s, filmopname, timelapses 

en productfotografie te maken. Hoe werkt dat?  

tekst: Mark Moed

Kickstarter 
Miops heeft tot nu toe drie producten 
ontwikkeld en via een Kickstarter-cam-
pagne gelanceerd. De Smart Trigger (2014) 
is een trigger met drie ingebouwde 
sensoren; voor licht, geluid en laser. 
Hij kan reageren op onder meer bliksem, 
vuurwerk, een knappende ballon en 
druppels waarna hij de camera of flitser 
binnen een microseconde triggert. 
Het resultaat: bijzondere opnames. 
In 2016 volgde de Mobile Remote die 
uitgebreide bediening via smartphone 
mogelijk maakte. De Kickstarter-cam-
pagne in 2018 voor de Capsule360 haalde 
binnen korte tijd het streefbedrag van 
75.000 dollar, er was begin oktober 2019 
zelfs al 600.000 dollar opgehaald. 

  Twee capsules tegelijk, 
voor pannen en tilten.

  Met de optionele 
draaitafel maak je 
eenvoudig 360°- 

productfoto’s.
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informatie

verkoopprijs

Specificaties

benel.nl
miops.com
€ 259,- (incl. kabel)
l-bracket: € 89,95
slider 30 cm: € 269,-
slider 50 cm: € 329,-
slider 70 cm: € 379,-
draaitafel: € 64,95

Geavanceerde 
timelapse-mogelijkheden
Naast de Basic-modus zijn er vier verschil-
lende timelapse-modi voor gevorderden: 
Long Exposure, Bulb Ramping, Interval 
Ramping en HDR. Bij Long Exposure kun je 
de sluitertijd handmatig in de app instellen. 
Bulb Ramping betekent dat de belichting in 
kleine stapjes aangepast wordt, zodat er geen 
plotselinge verschillen in het eindresultaat 
zullen zijn. De camera staat in de B-modus 
en de capsule zorgt voor de rest. Bij Interval 
Ramping gaat het niet om de belichting maar 
om de interval. Bij HDR Timelapse ten slotte 
automatiseert de capsule een moeilijke taak, 
namelijk het verbeteren van de opnames via 
HDR, oftewel het maken van belichtingstrap-
jes. Je kiest het verschil tussen de opnamen 
(EV 1/3, 1/2, 1 of 2), het aantal opnames per 
keer (3, 5 of 7) en zet de camera op B. De 
camera maakt nu steeds het aantal ingestelde 
opnames met de ingestelde variatie.

Conclusie
De Miops Capsule360 is een gewel-
dige trukendoos met enorm veel goed 
werkende mogelijkheden. Of je nu 
panorama’s, timelapses, astro- of pro-
ductfoto’s wilt maken, de Capsule360 
neemt je heel wat werk uit handen. 
Niet elke functie is meteen duidelijk, 
zelfs niet als je de online handleiding 
raadpleegt. Uitproberen is dan de 
beste methode.  

      •

   Met de Polar Alignment-
functie kun je de sterrenhemel 

fotograferen zonder dat de 
sterren streepjes worden.

Smartphone
Je gebruikt je smartphone voor het 
besturen van de Capsule360 en de sliders 
maar er zijn meer mogelijkheden. Zo kun 
je de Pan-, Tilt- en Slide-bewegingen 
aansturen door het bewegen van je tele-
foon, je stuurt bijvoorbeeld naar rechts 
door het naar onder bewegen van de 
rechterkant van je telefoon. Gebruik je 
de smartphone als opnamecamera, dan 
gebruikt de capsule gezichtsherkenning 
om de gemonteerde telefoon een bewe-
gend persoon te laten volgen. Dit kan 
ook met objecten, simpel door er een 
vierkantje om heen te tekenen.

   Je bestuurt 
de Capsule360 

met je smarthone.

Extra functies
De Capsule360 is onderdeel van een door-
dacht systeem. Je kunt met behulp van 
een optionele L-beugel bijvoorbeeld twee 
capsules tegelijk gebruiken; dan kun je een  
horizontale beweging combineren met 
een verticale, dus pannen en tilten tegelijk! 
Miops levert ook sliders met een breedte 
van 30, 50 of 70 cm. Dit zijn volledige ge-
automatiseerde, degelijke metalen schuif-
balken die je kunt bedienen via de app. 
Je kunt een slider gebruiken voor schok-
vrije slideshots bij het maken van film of 
timelapses en ze combineren met een of 
meer capsules. Bij focus stacking richt je 
de slider naar het onderwerp; het systeem 
maakt opnames terwijl de camera steeds 
een millimeter opschuift. Bijzonder is ook 
de optionele draaischijf die je op de capsule 
kunt monteren, bedoeld voor het maken 
van interactieve productfoto’s. Je stelt de 
draaihoek en het aantal te maken opnames 
in en even later is de 360°-opname klaar 
om op internet geplaatst te worden. Het 
is bijna onmogelijk om alle functies van 
het Capsule360-systeem te noemen maar 
ik doe dat wel voor de Polar Alignment-
functie. Hiermee kun je de sterrenhemel 
fotograferen zonder dat de sterren door de 
tijdopname streepjes worden. De capsule 
laat de camera met een ongelooflijk hoge 
precisie automatisch meedraaien.

  Je kunt een 
slider gebruiken 
voor schokvrije 

slideshots bij het 
maken van film 
of timelapses.

© STEFAN STEFANCIK

© JAMES WHEELER
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Lichtsterke 
portrettele

beeldhoek
sensorformaat

min. instelafstand
filterdiameter

diafragmalamellen
beeldstabilisatie

lengte
gewicht

lensvatting
bijzonderheden

importeur
verkoopprijs

Specificaties

28°
full-frame
0,8 m
67 mm
9
nee, in de Z6 en Z7 body
99 mm
467 g
Nikon Z
extra functies focusring
nikon.nl/.be
€ 899,-

Scherpstelling
De 85mm S-lens is uitgerust met een meer- 
voudig AF-scherpstelsysteem. Dat werkt 
snel, precies en stil zodat het niet stoort in 
filmopnames. Benutten we de oogherken-
ningsfunctie van de Z6 of Z7, dan zien we 
het grote gemak daarvan al op het display 
of in de zoeker terug. Ook valt daarbij  
op hoe goed de sensor-beeldstabilisatie 
werkt. 

Prestaties
De lens is weerbestendig uitgevoerd en hij 
ligt lekker in de (linker)hand. Aangenaam 
verrast was ik door de fraaie weergave: 
scherp, met een mooi onscherpteverloop. 
Bij volle lensopening zijn de hoeken wat 
zachter van contrast dan bij F2,8. Allerlei 
details, fragmenten in de verte en uiteraard 
portretten laten zich zonder welke fout  
dan ook vastleggen. Kijken we ter vergelij- 
king naar de 85mm F1.8 en 85mm F1.4  
Nikkor AF-S lenzen, daar kom je wel fouten 
tegen, zoals vignettering en chromatische 
aberratie. De grote Z-bajonet en de klei-
nere flensafstand (afstand tussen bajonet 
en sensor)  werpen hier onmiskenbaar hun 
vruchten af. Het is beslist aan te raden  
om de volle lensopening te benutten als je 
van een korte scherptediepte houdt.

 scheidend verm.
 contrast
 chrom. aberratie
 vertekening
 vignettering
 autofocus
 overstraling
 uitvoering
 eindwaardering

Beoordeling

Conclusie
De Nikkor Z 85mm F1.8 S-lens is een 
prima presterende korte tele. Ergono-
misch is hij basaal en prettig uitgevoerd 
en in goede balans met een Z-body. 
De optische prestaties zijn uitstekend 
en de autofocus reageert snel en pre-
cies. Het gemak dat je met de scherp-
stelring kunt ingrijpen op de belichting 
(belichtingscorrectie of diafragma) is 
een zinvol extra.  

     •
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NIKON Z 85MM F1.8 S

De reeks vaste brandpunten met F1.8-lichtsterkte voor de 

Nikon Z-camera’s breidt zich gestaag uit. Na de 35 en 50mm 

is nu ook de 85mm portretlens leverbaar en is er een 24mm 

groothoek aangekondigd. Hoe presteert de 85mm lens?  

tekst en beeld: Mich Buschman

TEST

  Een damhert 
met diafragma 
F2.4 in tegenlicht. 
De weergave is 
vrij van fouten.

  Een korte tele is geschikt 
voor allerlei details, zoals 
in landschapsopnames.

D e Z 85mm F1.8 S is een relatief licht 
en slank objectief met een opvallend 
brede scherpstelring. Deze is van 

geribbeld lichtmetaal, net als bij de andere 
S-lenzen. De lens is made in China en wordt 
inclusief een ronde kunststof zonnekap en 
een buidel geleverd voor € 899,-. De lens-
opbouw bestaat uit twaalf elementen in acht 
groepen, de front- en achterlens zijn voor-
zien van de Nano Crystal Coat, die het inval-
lende licht effectief doorlaat en overstraling 
en nevenbeelden dooft. Twee lenzen van 
ED-glas corrigeren de chromatische aberra-
tie, maar in de opbouw zie je geen asferische 
lenzen. Deze lenzen corrigeren normaliter 
op vertekening en sferische aberratie, maar 
deze fouten komen hier niet voor. Ze worden 
sowieso geëlimineerd door de correctiepro-
fielen in de lensfirmware en in de nabewer-
kingssoftware. Een voordeel is, dat de zoge-
naamde ‘uienringen’ in de onscherptecirkels 
niet voorkomen. Ook is in de geheel nieuw 
berekende lensopbouw het verschijnsel 
focus breathing goed gecorrigeerd. Dat komt 
overgangen in video’s met scherpstelbewe-
gingen van close-up tot oneindig ten goede. 
Aan de brede scherpstelring kan vanuit de 
camera een andere functie worden toege-
kend: als lichtmeetcorrectie, en – weer gun-
stig voor video – als traploze diafragmaring.



C AT C H  T H E  B E A U T Y  Y O U  S E E

Leg de wereld vast zoals jij deze ziet met de Nikon Z 50. Een compacte 
systeemcamera die perfect in de hand ligt. Het gebruiksvriendelijke menu en 
doordacht geplaatste knoppen en touchscreenopties maken de bediening een 
fluitje van een cent. De robuuste, compacte DX-body is compatibel met alle 
Z-series objectieven en met de FTZ-adapter passen ook alle F-vatting objectieven 
op de camera.

20.9MP | 11 BPS MET AF/AE | 4K-VIDEO | KANTELBAAR TOUCHSCREEN | EYE-AF | WI-FI®/BLUETOOTH®
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“HIERMEE KAN IK OVERAL TER WERELD DE BEST 
MOGELIJKE BEELDEN VASTLEGGEN”

De schoonheid van onze planeet is eindeloos en het is mijn werk om dit vast te leggen in unieke 

beelden. Landschappen zijn altijd weer anders.

Met de resolutie van 61 MP en het hoge dynamische bereik in de ongekend kleine behuizing kan ik 

landschappen vastleggen in de hoogst mogelijke detaillering.

Toen ik in Groenland was had ik maar een fractie van een seconde voor het juiste shot. Mijn boot 

bewoog constant maar dankzij de burstmodus met 10fps kon ik altijd het juiste moment vastleggen.

De G Master-lenzen met hoge resolutie leveren uitzonderlijke resultaten in combinatie met het 

hoge aantal megapixels van de . En met de Sony Alpha™ serie ben ik helemaal klaar voor

de toekomst.

Lees het hele verhaal op www.sony.nl/alphauniverse

Albert Dros 

Professioneel 
landschaps-fotograaf

DE KEUZE VAN 
PROFESSION A L S

‘Sony’, ‘ ‘ en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation.
Alle andere logo’s en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

WT 175120 Albert Dros print advertentie 230x300 NL.indd   1 03/10/2019   11:43
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