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Voorwoord 
 
Op 28 februari 2008 bestaat de Foto- en Videoclub Loenen 50 jaar. 
In 1958 begon het als een probeersel om een fotoclub op te richten 

in Loenen en zie wat een goed besluit dat is geweest. Nu, een halve 
eeuw later, bestaat deze club nog steeds. Iets om trots op te zijn, 
zeker in deze tijd van individualisering, waarin steeds meer vereni-
gingen slechts met veel moeite vrijwilligers kunnen vinden om de 
boel draaiende te houden. 
 

Misschien komt het wel door het aandachtsgebied van onze club; op 
foto- en videogebied zijn in die afgelopen 50 jaar steeds weer storm-
achtige ontwikkelingen geweest, die de hobby iedere keer weer totaal 
nieuwe impulsen hebben gegeven. 
Waar nu ieder kind met het grootste gemak digitale foto’s maakt, 
had 50 jaar geleden nog slechts een enkeling een fototoestel, waar 
bovendien veel fototechnische kennis voor nodig was: licht meten 

met een losse belichtingsmeter, een belichtingstijd instellen met bij-
behorend diafragma, met de hand scherp stellen en afdrukken maar. 
Pas na ontwikkelen en afdrukken zag je wat er van geworden was. 

 
Video bestond 50 jaar geleden zelfs 
helemaal niet, slechts hier en daar 

was iemand met smalfilmen bezig. 
Met de huidige moderne kleine 
videocamera’s en zelfs mobiele 
telefoons kan iedereen filmen en 
dankzij de computer is eenvoudig 
een leuk filmpje te monteren. 
 

Het moge duidelijk zijn dat techni-
sche ontwikkelingen de afgelopen 
50 jaar steeds weer nieuwe vragen 
opriepen bij de mensen:” Wat kan 
ik het beste kopen en hoe werkt 
dat allemaal precies?” 

De fotoclub (later ook videoclub) 
voorzag iedere keer in een behoefte 
door mensen op weg te helpen en 

   Jubileumboekje 1989 
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zorgde ervoor dat de leden gezamenlijk plezier beleefden in die 
fantastische beeldwereld. 
 
Tijdens het 40-jarig jubileum van onze club, in 1998, heeft de jubi-

leumcommissie een bescheiden boekje uitgegeven, waarin een histo-
risch overzicht van die eerste 40 jaar. Ook de afgelopen 10 jaar is er 
weer veel gebeurd in de foto-/videowereld en op de club. Dat leek 
me een mooie gelegenheid om die geschiedenis aan te vullen tot de 
eerste 50 jaar. 
Bij deze treft u het verhaal van de eerste 40 jaar nog een keer aan,  

waar nodig geactualiseerd, en aangevuld tot de datum van vandaag:  
28 februari 2008. Kortom: 50 jaar Foto- en Videoclub Loenen. 
 
Veel leesplezier ! 
 
Stephen van Santvoort, 
Voorzitter  

 
 
 

 
Loenen a/d Vecht 
28 februari 2008 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
opgedragen aan: Wim Kuijper 
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50 jaar Fotoclub Loenen 
 
In 1958 is het allemaal begonnen, ik was nog niet eens twee jaar. 

1958 klinkt voor mij dus ver weg, alleen bekend van verhalen. 
Wat gebeurde er in 1958 zoal in de wereld? Cuba wordt communis-
tisch, in Brussel wordt de wereldtentoonstelling Expo '58 gehouden,  
de Benelux wordt opgericht, de radioserie Familie Doorsnee wordt 
stopgezet vanwege de opkomst van de televisie, de eerste DAF wordt 
in februari op de Auto-RAI tentoongesteld, de laatste stoomlocomo-

tief verdwijnt bij de NS, Brazilië wint het WK Voetbal, Cliff Richard 
scoort zijn eerste wereldhit (Living Doll) en... in Loenen steken vier 
mannen de koppen bij elkaar en besluiten een fotoclub op te richten. 
 
Zoals gezegd, ik weet zelf niet zoveel meer uit die tijd, maar er is een 
prachtig archief bewaard van de fotoclub. Een aanrader voor ieder-
een die eens de tijd wil nemen zich een beeld te vormen van de vele 

veranderingen; niet alleen in de club, maar ook in het maatschappe-
lijke leven en de Loenense dorpsgemeenschap. Voor wie wat minder 
tijd heeft, volgt hier een bloemlezing, maar de vele leuke details, 
handgeschreven notities, met carbonpapier getypte convocaties uit 
de begintijd, de ledenlijsten met veel oude bekende en onbekende 
namen, bewaarde fotoboeken en losse foto's, raambiljetten voor 

fototentoonstellingen, krantenartikelen, de muffe geur van oude do-
cumenten, enz. enz. laten zich op geen enkele wijze in een verhaal 
samenvatten. Om de echte sfeer te proeven moet u dit alles erbij 
denken. 
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De oprichting 
 

Het begon dus allemaal in 1958. Bij de plaatselijke fotozaak van Joop 
Lamme (sinds 1985 Foto Blom) blijven sommige klanten vaak lang 
napraten en de donkere kamer bezoeken. Hierdoor ontstaat het idee 
een fotoclub op te richten en aldus gebeurt: op 28 februari 1958 
vindt boven de fotowinkel van Joop Lamme de oprichtingsverga-
dering plaats. De vier oprichters waren Co Blok (de eerste 

voorzitter), Joop Lamme, Jaap Groot en Wim Kuijper, een naam die 
we 50 jaar lang steeds weer tegenkomen! Van deze 
oprichtingsvergadering is nog een prachtige foto in het archief 
aanwezig. 
 
De club gaat al snel van start en de eerste ledenlijst vermeldt 21 le-
den. Ledenlijsten van de volgende jaren geven aan dat het verloop 

niet zo erg groot is en jarenlang is het aantal leden zo rond de 20 à 
25 gebleven. 
De eerste clubavonden worden gehouden bij Café Vriens op Oud 
Over. Er zijn nog veel foto's uit de beginperiode bewaard en die ge-
ven aan dat het erg gezellig geweest moet zijn (zie bijvoorbeeld het 
bezoek van Sinterklaas aan de club). 
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De activiteiten vermeld in het 

eerste programmaoverzicht 
zijn: fotonieuws, vakantiefoto's en -dia's, een werkavond, kinder-
foto's, een avond te verzorgen door een fabrikant van fotoappara-
tuur. De eerste foto-opdracht (voor 31 juli 1959) luidt: 'een foto die 
de titel van een boek uitbeeldt'. De eerste clubtocht gaat naar... 
Loenen a/d Vecht. Er is nog een prachtige foto waarop veel mensen 
met veel statieven druk in de weer zijn langs de Vecht bij de Cronen-

burgerbrug. De clubtochten van nu gaan wat verder weg, maar zo op 
het eerste gezicht lijkt er niet zoveel veranderd in al die jaren. 
 
Toch is dat maar schijn. Die eerste jaren werden mensen vooral lid 
van de fotoclub om meer over de techniek van het fotograferen en 
zelf afdrukken te weten te komen. De tijd van de camera's met au-

tomatische belichtingsregeling, scherpstelling, filmtransport en noem 
maar op was nog erg ver weg. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelcen-
trales die binnen een dag prachtige 10 bij 15 afdrukken afleveren. 
Van digitaal had helemaal nog niemand gehoord. 
Het was zwart-wit wat de klok sloeg, veelal zelf ontwikkelen en af-
drukken, en een schoorvoetend begin van diafilms. 
Het is leuk te zien dat er op fotogebied langzaam aan veel veranderd 

is en dat de nadruk steeds meer op artistieke kwaliteiten en beeld-
compositie van een foto is komen te liggen en... dat bij het 40-jarig 
jubileum, in 1998, mensen lid worden van de foto- en videoclub om 
dezelfde reden als 40 jaar geleden: om meer van de techniek te we-
ten te komen, maar dan van de VIDEO-techniek. 
Weer 10 jaar later, in 2008, geldt deze wet nog steeds, maar betreft 

het de techniek van DIGITALE FOTOGRAFIE en het bewerken van 
foto’s op de PC. 
 

Eerste clubtocht 1958 
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Maar zover zijn we nog lang niet in het archief; terug naar begin ja-
ren 60. 
Tekenend voor deze tijd is de foto-opdracht van 1961: 'De vrije za-
terdag'. Ook een leuk detail is te vinden in de briefwisseling met 

gastsprekers die door de club waren uitgenodigd. Steevast zat hier 
een keurige routebeschrijving bij (door Wim Kuijper verzorgd) met de 
dienstregeling van de NBM-bussen vanaf de Wibautstraat in Amster-
dam naar Loenen. 
Tegen half 8 werd de gast dan bij de bushalte opgewacht om naar 
Vriens te worden meegenomen.  

Maandelijks 

advertentieblad 

Actief besteedt in 
mei 1963 ruim 

aandacht aan 

 de fotografie 

Onder verenigingsnieuws: 
De Fotoclub “Loenen” 

organiseert van 15 t/m 18 

mei een tentoonstelling 
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1963: eerste lustrum 
 

De fotoclub loopt gedurende die eerste jaren lekker. Een van de acti-
viteiten die nog lang zal blijven bestaan, is het rouleren van fototijd-
schriften onder de clubleden (de administratie in schoolschriftjes in 
de vorm van namen van leden, jaargang en nummer van het foto-
blad, kruisjes en rouleerschema's bestaat nog steeds in het archief). 
Vrij snel al wordt de club lid van de BNAFV, de Bond van Nederlandse 

Amateur Fotografen Verenigingen. En zo wordt in 1963 het eerste 
lustrum gevierd met een tentoonstelling van 80 foto's in De Licht-
kring en een film over Koninginnedag in Loenen, vervaardigd door de 
heren N. Otto en Joop Lamme. Een groot succes! 
 
Hiermee is tevens een trend gezet voor de komende tijd. Vanaf dan 
tot in het begin van de jaren '70 wordt vrijwel jaarlijks in mei een 

fototentoonstelling in De Lichtkring gehouden met een film- of dia-
voorstelling. De tentoonstelling wordt onder de aandacht gebracht 
met spandoeken in het dorp, bij Sigarenmagazijn 'De Beurs', en met 
fraaie raambiljetten, waarvan de meeste ook nu nog in het archief 
van de fotoclub terug te vinden zijn. 
Ik vraag me af wat er nog van deze films en dia's bewaard is geble-

ven; ongetwijfeld zouden ze ook nu weer een groot publiek trekken. 
In 1964 wordt de tentoonstelling geopend door de kersverse burge-
meester Van Schaijck, de opvolger van Doude van Troostwijk (zie 
foto’s op blz.9). De kleurenfilm heet het 'Groot Loenens journaal'. 
Wim Kuijper neemt in datzelfde jaar de voorzittershamer over van Co 

Blok en deze wordt secretaris.  
Vanaf 1965 verschijnt het 

tweemaandelijks orgaan van 
de Fotoclub Loenen, onder 
redactie van Piet van Riet en 
H. van Tol. De naam 'Korrelig-
heden' geeft precies de inhoud 
weer: naast serieuze zaken 

was er ook ruimte voor humo-
ristische wetenswaardigheden 
rond de club.  
Enerzijds was er veel ruimte 
voor gezelligheid, maar 
anderzijds was de club een 
serieuze aangelegenheid waar 

Co Blok en Wim Kuijper 

Bestuurswisseling 1963 
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Tentoonstellingen in de jaren ‘60 

men geacht werd niet alleen voor die gezelligheid te komen. Eerst 
werd iemand aspirant-lid, en pas na 'gebleken geschiktheid' werd 
men als lid toegelaten. Ook Wim Sliggers (een naam die we nog 
vaker tegenkomen), gaat in deze tijd door de ballotagecommissie. 

Leden die niet regelmatig de clubavonden bezochten werd zelfs 
gevraagd hun lidmaatschap te beëindigen; er was toch genoeg animo 
en de club mocht ook weer niet al te groot worden. 
In Korreligheden van december 1967 is te lezen dat het tij weer kan 
keren: voor de tentoonstelling van 1967 waren weinig foto's ingele-
verd en er kwamen ook veel minder bezoekers dan in voorgaande 

jaren. De heer Joop Lamme klaagt er in het 
clubblad over dat er de laatste clubavond 
slechts 13 leden aanwezig waren, terwijl 
enkele jaren daarvoor nog een ledenstop 
nodig was: "De fotoclub krijgt concurrentie 
van Mies, Willem en Bonanza." 

1964 
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1968: de club bestaat 10 jaar 
 

Het tweede lustrum in 1968 wordt gevierd met een taart aangeboden 
door de familie Vriens, waar al 10 jaar lang de clubavonden worden 
gehouden, en met een tentoonstelling in De Lichtkring. 
Een trieste gebeurtenis is het overlijden van Jaap Groot, één van de 
oprichters van de club, op 33-jarige leeftijd. Ter nagedachtenis aan 
hem is een Jaap Groot wisselbeker in het leven geroepen, die tot in 

de jaren '80 jaarlijks werd uitgereikt aan het clublid dat het best 
scoorde bij de beoordeling van foto's binnen de club. 
In 1971 vindt weer een bestuurswisseling plaats: voorzitter wordt 
Piet van Riet, secretaris H. van Tol en penningmeester wordt Wim 
Sliggers, een functie die hem blijkbaar goed bevalt want hij zal dit 
nog 35 jaar blijven doen. In 1974 wordt het voorzitterschap overge-

nomen door H. van Bork. 

In die tijd worden de clubavonden 
verplaatst van Café Vriens naar 
De Lichtkring en vanaf september 
1976 worden deze gehouden in 
Studio Idee, het tegenwoordige 
restaurant Het Amsterdammertje. 

Vooruitlopend hierop wordt hier in 
april/mei 1975 al een fototen-
toonstelling gehouden met als 
extra publiekstrekker de film 'Sky 
over Holland'. 
Het aantal leden blijft gedurende 
al deze jaren tamelijk constant en 

schommelt nog steeds tussen de 
20 en 25. In 1978 is uitgerekend 
dat de club in haar dan 20 jarig 
bestaan 88 leden heeft zien ko-
men en 68 zien vertrekken.  

Jaap de Groot-beker voor Piet van Riet 
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1978: na 20 jaar 
 

Het jubileum wordt gevierd met een tentoonstelling in Studio Idee en 
't Heycop in Breukelen. Maar 1978 heeft nog veel veranderingen in 
petto. 
Er volgt weer een bestuurswisseling: Wim Verhage wordt voorzitter 
en verder bestaat het bestuur uit Wim Sliggers, Piet van Riet en Wim 
Kuijper. 

Maar nog belangrijker: de fotoclub krijgt voor het eerst een eigen 
thuisbasis, wanneer vanaf 20 oktober 1978 de clubavonden plaats 
vinden in de voormalige Nijverheidsschool aan de Vreelandseweg, 
later beter bekend als De Hoefnagel. Twintig jaar lang zal dit het 
vaste honk blijven, tot in 1998 het nieuwe dorpshuis ’t Web klaar is. 
Een mogelijkheid die zich hier voordoet is een permanente eigen 
donkere kamer in te richten, een luxe die lang niet alle fotoclubs 

hebben. De bedoeling is hier fotografische cursussen te gaan opzet-
ten voor niet-clubleden. Er wordt druk voorbereid, overlegd, aange-
legd (water en elektra) en op 25 februari 1981 kan, mede dankzij 
een startsubsidie van de gemeente, onze doka feestelijk worden ge-
opend door burgemeester A. Mulder. 
 

In 1980 vindt weer een bestuurswisseling plaats. De tijd van de 
Wimmen is aangebroken: 
Wim Verhage wordt voorzitter, Wim Kuijper secretaris en Wim Slig-
gers blijft penningmeester. Het bestuur wordt verder aangevuld met 
Henk Hageman, Ries Leyen en Peter de Wit. Dat goede bestuursleden 
belangrijk zijn wordt bewezen als bij de Verenigingsquiz, georgani-
seerd door de Oranjevereniging, f. 200,-- in de wacht wordt ge-

sleept: Wim Verhage weet 6 strikvragen te omzeilen en Wim Sliggers 
weet binnen recordtijd 6 droge beschuiten naar binnen te werken. 
Tekenend voor deze tijd is dat de fotoclub opeens wordt aangeduid 
als 'fotoklup'. Dit gaat later vanzelf weer over. 
 
In 1982 gaat in Loenen de Stichting Kursusprojekt van start; in fe-

bruari en maart wordt een cursus Fotografie gehouden met 19 deel-
nemers. Het eerste, door de docent Wim Kuijper gemaakte, cursus-
materiaal is nog in het archief aanwezig. 
Vanaf 1982 tot heden worden vrijwel jaarlijks in het programma-
boekje van het Kursusprojekt een of meerdere cursussen Fotografie, 
Donkere Kamer- technieken of Passe-partout-snijden aangekondigd, 
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–

Opening doka door 
Burgemeester Mulder 

 

25 feb.1981 
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georganiseerd in samenwerking met de fotoclub (met name Wim 
Kuijper). 
Deze cursussen blijken ook goed voor een toestroming van nieuwe 
leden; sommigen blijven lang bij de club, anderen houden het toch 

na enige tijd weer voor gezien. Ook ontstaat nu een ander soort 
clubleden: mensen die wel veel in de donkere kamer komen werken 
(die voor leden gratis ter beschikking staat),  maar bijna nooit de 
clubavonden bezoeken. 
 
Ook in 1982 neemt Henk Hageman de voorzittershamer over van 

Wim Verhage. Gerrit Voort komt het bestuur versterken. 
Het jaar 1982 kent ook enkele dieptepunten: het overlijden in okto-
ber van Peter de Wit, een gemis niet alleen voor de fotoclub maar 
voor de hele Loenense gemeenschap, en in november een brand in 
De Hoefnagel, veroorzaakt na een inbraak. De schade aan de doka 
blijkt uiteindelijk toch nog mee te vallen. 
En zo zitten we alweer op de helft van ons 50-jarig bestaan. 

De Hoefnagel na de brand 

Gooi en Eemlander 8 nov 1982: 
vermoedelijke dader opgepakt 
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1983: het zilveren jubileum 
 

Het zilveren jubileum in 1983 is reden om in februari weer een grote 
fototentoonstelling te houden, ditmaal in de bibliotheek. De tentoon-
stelling wordt geopend door de eerste voorzitter, Co Blok. Van zowel 

de opening als van de tentoonstelling 
zelf is nog een uitvoerige fotorepor-
tage in het archief aanwezig. Ook de 

pers besteedde hier veel aandacht 
aan. 

 

 
 

Over de volgende jaren is niet zoveel bijzonders te melden, of het 
moet zijn dat in 1986 de clubavonden na 28 jaar worden verplaatst 
van de vrijdag- naar de donderdagavond. De club floreert, nog 
steeds worden cursussen georganiseerd voor het Kursusprojekt. Het 
aantal leden groeit gestaag. 
 

Jubileumtentoonstelling 1983 

Henk Hageman (voorz.) zit naast 

medeoprichter en 1
e
 voorz.Co Blok 
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Van de clubavonden valt te melden dat er naast zwart/wit steeds 
meer met kleurenfoto's wordt gewerkt, er worden nog steeds onder-
linge fotowedstrijden gehouden. Naast kleurendia's neemt ook het 
vertonen van zogenaamde diaporama's (diaseries met geluid en 

overvloeien via stuurapparaten, onder andere uitgevoerd door Henk 
Hageman) een steeds grotere vlucht. De clubleden Henk Leyen en 
Dieter Boesewinkel geven een paar keer een demonstratie Cibachro-
me (het afdrukken van kleurendia's op speciaal papier). 
Ook in deze tijd ontstaat de samenwerking met de nieuwe Fotoclub 
Abcoude, die echter al na een paar jaar wordt opgeheven wegens 

gebrek aan belangstelling. Met de 'harde kern', die bleef doorgaan als 
Fotokring Stip, is nog jarenlang een prettige samenwerking geweest. 
 
In 1988 zie ik ook mijn eigen naam op de ledenlijst van de fotoclub 
verschijnen; behalve uit het archief kan ik vanaf nu dus ook uit mijn 
eigen geheugen putten. 

Fotocursussen o.l.v. Wim Kuijper (1983) 
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1988: na 30 jaar 
 

Het 30-jarig jubileum in 1988 wordt niet groots gevierd; wel wordt 
ter ere hiervan een clubtocht voor de leden georganiseerd naar 
Heusden. Dit bevalt zo goed, dat vanaf dan het seizoen jaarlijks 
wordt afgesloten met een clubtocht in mei. Een greep uit de plaatsen 
die de afgelopen jaren op de gevoelige plaat (en later ook op video) 
zijn vastgelegd: het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, Amsterdam ZO, 

de Batavia in Lelystad, de Amsterdamse Jordaan, Buren, de Zaanse 
Schans, Oudewater, Broek in Waterland, het Archeon, Muiden, 
Leerdam.  
 
De jaren 1989 en 1990 melden het overlijden van enkele mensen, 
ook enkele leden van het eerste uur, die veel voor de club gedaan 
hebben: Bram Boogaard, lid vanaf het begin tot 1983 en daarna be-

noemd tot erelid, overlijdt in 1989 op 78-jarige leeftijd. 
In december 1989 overlijdt Piet van Riet, 51 jaar oud. In oktober 
1990 overlijdt Jan Niemantsverdriet, eveneens lid vanaf 1958 (tot 
1980) en daarna erelid, op 78-jarige leeftijd. In november 1990 
overlijdt de Vreelandse cineast Arend van Gelder; hij was geen lid 

van de club maar heeft wel veel 

nuttige adviezen aan leden gege-
ven. Overigens, de medeoprichter 
en eerste voorzitter Co Blok, is in 
juni 1996 overleden, 91 jaar oud. 
Van de vier oprichters waren bij 
het 40-jarig jubileum in 1998 al-
leen Joop Lamme en Wim Kuijper 

nog steeds springlevend; met 
Joop Lamme is toen nog een in-
terview over de begintijd van de 
club op video vastgelegd. Bij het 
50-jarig jubileum in 2008 rest 
alleen Wim Kuijper nog. 

 
In 1990 en 1991 worden nog 
tentoonstellingen in de bibliothe-
ken van Loenen en Abcoude ge-
houden.  
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In oktober 1991 wordt 
op proef een cursus 
Video georganiseerd 

voor het Kursus-
projekt, waarvoor veel 
belangstelling bestaat. 
 
Omdat video naast 
fotografie steeds be-

langrijker wordt, be-
raadt het bestuur van 
de fotoclub zich of het 
mogelijk is ook op dit 
gebied iets te gaan 
doen. 
 

De bestuurswisseling 
die vervolgens in 1992 
plaatsvindt, zet de 
trend in de richting van 
video voort. Corry Kok 
neemt de voorzitters-

hamer over van Henk 
Hageman, Rein Spee 
wordt secretaris en 
Wim Sliggers past nog 
steeds op de centen. 
Er wordt wat geëxpe-
rimenteerd met video-

activiteiten. 
Het jaar 1992 wordt 
afgesloten met 38 le-
den. 

Corry Kok en  

            Henk Hageman 
Bestuurswisseling 1992 
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1993: Foto- en Videoclub Loenen 
 

Officieel verandert op 1 januari 1993 de bijna 35-jarige fotoclub haar 
naam in 'Foto- en Videoclub Loenen'.  Er bestaan vanaf nu een foto-
sectie (clubavond als voorheen elke 3e donderdag van de maand) en 
een videosectie (clubavond elke 1e donderdag van de maand). Soms 
vinden gemeenschappelijke activiteiten plaats. 
Op 7 januari is het dan zover: na een aankondiging in de V.A.R. en 

Vechtstroom komen de eerste avond spontaan 30 bezoekers, van wie 
de meeste ook nog lid van de club worden. 
De clubavonden blijven druk bezocht worden, met soms ook wel veel 
nieuwe gezichten. Veel mensen komen met een videocamera omdat 
ze vragen hebben over de techniek of omdat ze willen leren hoe ze 

hun opgenomen films kunnen mon-
teren tot een acceptabele film, voor-

zien van geluid. 
Dankzij de inzet van Corry Kok en 
vooral Johan de Veer, onze techni-
sche videoman, voorziet de club hier 
duidelijk in een behoefte. 
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De sfeer op de club blijft prettig en informeel, maar door de sterke 
groei en het feit dat er nu twee aparte secties zijn, wordt het vanaf 
1994 toch nodig weer jaarvergaderingen te houden. Het bestuur be-
staat dan uit vijf leden. Corry Kok - voorzitter, Wim Sliggers - pen-

ningmeester, Rein Spee - secretaris, Wim Kuijper - algemeen adjunct 
(houdt zich ook met PR bezig) en Johan de Veer - technisch lid video. 
Wim Dijkers, die enkele jaren deel heeft uitgemaakt van het bestuur, 
heeft de club inmiddels verlaten. 
Ook vanwege de grote groei worden de statuten herzien en krijgt de 
club rechtspersoonlijkheid (inschrijving bij de Kamer van Koophan-

del). 
Via het Anjerfonds krijgt de club subsidie voor het aanschaffen van 
videomontage-apparatuur. Voor de clubavonden en voor leden die 
zelfstandig willen werken is deze apparatuur beschikbaar. 
Het jaar 1993 wordt afgesloten met 52 leden. 
 
Door al het videogeweld lijkt de fotosectie wat naar de achtergrond 

verdwenen, maar ook deze is nog springlevend. In 1995 komt Karel 
Maat (oud onderwijzer in Loenen en lid van de fotoclub tot hij in ca. 
1963 naar Alphen a/d Rijn verhuisde) een aantal malen als gastspre-
ker en docent naar de club. Met foto-opdrachten en bespreking van 
het gemaakte werk zijn dit zeer boeiende avonden.  

Professionele 

 video-opname 
 in ’t Kampje 

Uitleg aan cameraploeg: 
 

Johan en Ben de Veer, Evert 
Greefkes en Jan Samplonius 

 

Regietafel  

Johan de Veer 
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Ook worden weer enkele tentoonstellingen gehouden (bibliotheek en 
't Kampje) en Wim Kuijper blijft nog steeds cursussen geven voor het 
Kursusprojekt. Hij verzorgt ook foto’s voor de Gemeentegids en His-
torische Kringen in Loenen en in de regio en hij geeft regelmatig dia-

voorstellingen. 
 
In 1995 krijgt het verzorgingshuis 't Kampje' een gesloten televisie-
circuit met kabelkrant.  De club wordt gevraagd mee te werken aan 
de video-opnames van optredens enz. in het huis, die later voor de 
bewoners uitgezonden worden. Johan de Veer gaat deze uitdaging 

aan met een kern van vaste medewerkers (o.a. zijn zoon Ben, Evert 
Greefkes en Jan Samplonius), soms aangevuld met anderen (ik heb 
zelf ook nog leuke herinneringen aan de paar activiteiten die ik mocht 
filmen). In 1995 (50 jaar bevrijding) wordt een videofilm gemaakt 
van alle herdenkingen en festiviteiten in de feestweek rond Koningin-
nedag en 5 mei. 
Langzamerhand groeit dit uit en er is nu bijna geen gebeurtenis in 

Loenen en de regio meer die NIET wordt gefilmd: optredens in 't 
Kampje, opening nieuwe gemeentehuis, intocht Sinterklaas, feesten 
op scholen, kooroptredens, toneelvoorstelling, Sight Sailing de Vecht, 
opening brandweerkazerne, eerste paal nieuwe Dorpshuis, enz. enz. 
 

 

 

 
 

1995: Eerste grote videoproductie: 

          Feestweek 50 jaar bevrijding 
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Zo sloot ik het verhaal in 1998 af, over de eerste 40 jaar: 
 

Ik kan dit historische overzicht dan ook niet anders eindigen 
dan met de conclusie dat de 40-jarige club nog springlevend is 

en niet meer weg te denken is uit Loenen en omstreken. De 
leden van de club (nu 48 in totaal) komen, behalve uit de ge-
meente Loenen, uit een regio van Amsterdam tot Maarssen en 
van Mijdrecht tot Kortenhoef. 
 
Veel veranderingen op computer- en multimediagebied staan 

ons te wachten, die ook hun invloed op de fotografie en video 
zullen hebben. In de club zal dit ongetwijfeld ook weer veran-
deringen teweegbrengen. Misschien zullen over nog eens 40 
jaar de clubleden van dan met nostalgische gevoelens terug-
kijken naar de eerste 40 jaar, de periode 1958-1998. 
 
Een eerste mijlpaal wordt in ieder geval in dit jubileumjaar al  

bereikt, wanneer we na 20 jaar ons onderkomen in De Hoef-
nagel verruilen voor het nieuwe Dorpshuis, waarvan de con-
touren nu duidelijk zichtbaar zijn. 
 
Tot slot wil ik Wim Kuijper nog bedanken; mede dankzij zijn 
inspanning beschikt de club over zo'n compleet en toeganke-

lijk archief, dat het mogelijk maakte dit artikel te schrijven. 
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1998: van 40 naar 50 jaar 
 

Dat de ontwikkelingen binnen de club en in de wereld om ons heen 
inderdaad veel veranderingen tot gevolg hebben, zal blijken uit de nu 
komende beschrijving van de volgende 10 jaar. 
 

40-jarig jubileum 1998 
Het jubileum wordt groots gevierd met 
een receptie op 28 februari in “De 
Boomgaard”, bezocht door veel leden,  
enkele oud-leden, vertegenwoordigers 
van andere verenigingen en instellin-

gen in Loenen, burgemeester Bouvée 
en wethouder Soede. Tijdens de toe-
spraak van voorzitter Corry Kok wordt 
Wim Kuijper benoemd tot Lid van Ver-
dienste, vanwege zijn onafgebroken 
inzet gedurende 40 jaar. 
 

Aan de wanden wordt een overzicht gegeven van de afgelopen 40 
jaar met foto’s en andere zaken uit het clubarchief. Op de eerste 
etage is een fotostudio ingericht, waar bezoekers op de foto worden 
gezet met een digitale videocamera. Met een fotoprinter kan de foto 

meteen afgedrukt en meegege-
ven worden. Nu lachen we er 

om, maar slechts 10 jaar gele-
den was dat nog een revolutie. 

 

Felicitaties van burgemeester 

M.Bouvée aan voorz. Corry Kok. 

 
Wim Kuijper benoemd tot 

Lid van Verdienste          

Digitale jubileumfoto        
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Verhuizing naar ‘t Web 
Het jaar 1998 is in meer opzichten een belangrijk jaar. Op 14 no-
vember wordt het “nieuw dorpshuis” geopend (nu beter bekend als 
Cultureel Centrum ’t Web), waar vanaf dan het vaste onderkomen 
van de club is. De ruimte is multifunctioneel, overdag in gebruik bij 

de Peuterspeelzaal en ’s avonds 
voor verenigingen en cursussen. 

Het bestuur besluit geen doka meer 
in te richten, dit gezien de teruglo-
pende belangstelling en de ver-
wachting dat fotografie steeds meer 
de digitale kant op zal verschuiven. 
Achteraf gezien een zeer terechte 
beslissing. In plaats daarvan tim-

meren Johan de Veer en Evert 
Greefkes een grote verrijdbare 
kast, die op clubavonden uit de 
berging wordt gereden. Na het 
openen van de klep is alle beno-

digde apparatuur direct beschikbaar.  
De opening van ’t Web zelf wordt ook een groots gebeuren, waarbij 

alle verenigingen act de présence geven. De Foto- en Videoclub doet 
dat met een fototentoonstelling, toont in foto’s en film de bouw van ’t 
Web en maakt digitale foto’s van en voor de bezoekers. 

De bouw van ’t Web is op 

 foto en video vastgelegd           
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Clubleden en bestuurders 
Het aantal vaste leden is de laatste 10 jaar steeds rond de 50 blijven 
schommelen. Daarbij zijn wel de nodige wisselingen geweest. Verge-
lijking van de ledenlijsten laat zien dat van de huidige leden anno 
2008 er in 1998 slecht 18 ook al lid waren. De ledenlijst is de laatste 
jaren soms wel tijdelijk wat langer doordat cursisten automatisch ook 
een jaar lang lid van de club waren.  

Het jaar 1999 geeft een bestuurswisseling. Corry Kok draagt de voor-
zittershamer aan mij over, Wim Kuijper volgt Rein Spee op als secre-
taris en Jos van Twuijver komt het bestuur versterken. Het voert wat 
ver iedere bestuurswisseling te melden, maar enkele namen die we 
na 1999 zien passeren zijn die van Theo Lubbers en Jaap Zwaans-
wijk. Bij het 50-jarig jubileum in 2008 bestaat het bestuur uiteinde-
lijk uit: 

Stephen van Santvoort - voorzitter, Wim Karmelk - secretaris,  
Peter Harms - penningmeester, Carel de Groot en Maarten Vervoorn.  
 
 

Alles wordt digitaal 
Terwijl in de periode van Corry Kok, tot 1999, de nadruk erg lag op 
de opkomende video, kunnen de volgende jaren gekenmerkt worden 
als de jaren van de digitalisering: de PC en de digitale fotografie.  
De computer wordt zoveel krachtiger en goedkoper, dat hij voor ie-
dereen bereikbaar wordt en binnen onze hobby onmisbaar wordt, 

allereerst voor videomontage. Voorheen werden videofilms “lineair” 
(analoog) gemonteerd, waarbij veel losse dure apparatuur nodig was 
(montagerecorders, titelgenerator, effectgenerator, geluidsmixer, 
enz.) en waarbij eenmaal gemaakte foutjes moeilijk te herstellen 
waren. Door de opkomst van de computer én betaalbare program-
ma’s wordt “nonlineair” (digitaal) monteren via de PC mogelijk, waar-
bij al die nadelen ineens weg zijn. Bovendien werkt dit veel sneller en 

eenvoudiger. 
Aansluitend speelt de computer ook een grote rol bij de opkomst van 
de digitale fotografie, eerst via het scannen van foto’s en negatieven 
en later vooral rechtstreeks via de steeds beter wordende digitale 
camera. In 1998 was de verwachting dat binnen 10 jaar misschien 
wel 30% van de mensen digitaal zou fotograferen. Nu, na die 10 

jaar, weten we dat dit een veel en veel grotere vlucht heeft geno-
men. 
Door die digitalisering en de PC groeien fotografie en video trouwens 
steeds dichter naar elkaar toe. 
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Apparatuur 
Om in die trend mee te kunnen gaan is op de club behoefte aan een 
PC met bijbehorende apparatuur. Dankzij een subsidie van het Anjer-
fonds (Prins Bernard Cultuurfonds) kan in 1999 een PC worden aan-
geschaft compleet met printer en scanner. Een jaar later koopt de 
club daar ook nog een scanner bij voor negatieven en dia’s. 
Het programma van clubavonden uit die tijd toont dat er volop 

demonstraties gegeven worden over het scannen van foto’s en een-
voudige bewerkingen daarop. Ook zijn er de eerste demonstraties 
van videomontage via de PC, waarvoor veel belangstelling, ook van 
buitenaf, bestaat. 
Volgend noodzakelijk gereedschap is een beamer. Ook hier wordt in 
2001 subsidie voor gevonden. 
Uiteindelijk blijkt toch ook hoe vergankelijk apparatuur is en hoe snel 

de ontwikkelingen gaan: videomontage-apparatuur uit 1993 wordt nu 
al jaren niet meer gebruikt, de PC is na 8 jaar trouwe dienst totaal 
niet meer van deze tijd: in 2007 wordt de clubkast flink opgeruimd 
en wordt subsidie gevonden voor aanschaf van een laptop, die voor-
lopig alles weer kan wat op een foto- en videoclub nodig is.  
 
Naast alle digitale geweld, is in 2004 ook nog een professionele flits-

set aangeschaft, waarmee regelmatig werkavonden portretfotografie 
worden gehouden. 
 

Cursusmateriaal eerste cursus 

Digitale Fotografie, 2000 
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Cursussen en andere promotie 
In 2000 geven Johan de Veer en ik de eerste cursus Digitale Fotogra-
fie voor het Kursusprojekt Loenen, met 17 deelnemers, gevolgd door 
een zelfde cursus in Abcoude. In de volgende jaren volgen vele van 
deze en andere cursussen, zowel in Loenen, Abcoude als Vinkeveen: 
Videomontage via de PC (Johan de Veer), Digitale fotografie en 
Photoshop (Carel de Groot), maar ook traditionele fotografie en 

passe-partout snijden (Wim Kuijper). De belangstelling voor digitaal 
blijft overweldigend. Ik heb uitgerekend dat de afgelopen 10 jaar 
minstens 250 cursisten zijn opgeleid. Vanaf 2004 worden de cursus-
sen in eigen beheer gegeven voor zowel deelnemers via cursuspro-
jecten als eigen clubleden. Aansluitend zijn de deelnemers een jaar 
lang gratis lid van de club; vragen komen immers vaak pas na de 
cursus. 

Tegelijkertijd geeft ons clublid Gerhard Hof ook fotocursussen, voor 
het SWIB in Breukelen, de laatste 2 jaar samen met Elleke Bosma. 
 
Op 20 januari 2001 houdt de club een Open Dag in ’t Web. Doelstel-
ling: het promoten van de club en een groter publiek kennis laten 
maken met de nieuwste technieken. Ook hier blijkt een grote belang-
stelling voor alles wat digi-

taal is en met de computer 
te maken heeft. Toch is er 
ook nog belangstelling voor 
het afdrukken in zwart-wit 
in een tijdelijk door Wim 
Kuijper ingerichte doka. 

Verder op die dag fototen-
toonstellingen, o.a. Foto-
monument 2000 (de Loe-
nense deelname aan de 
landelijke campagne om het 
“gewone leven” uit de afge-
lopen eeuw in beeld te be-

waren).  
In het clubarchief is nog een 
film van Gerda Zwaanswijk 
over deze open dag. 
 

Poster Open dag 2001 
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Verder zijn er nog af en toe fototentoonstellingen. Wim Kuijper expo-
seert met enige regelmaat in ’t Kampje en de bibliotheek. In 2004 
wordt een grote clubexpositie gehouden met als thema “Winter” in de 
bibliotheken in Breukelen en Abcoude. 

 
In 2005 bestaat het gebouw van de 
RK Ludgeruskerk in Loenen 40 jaar. 
Mede omdat er plannen zijn deze kerk 
door een kleiner gebouw te vervan-
gen, vraagt het parochiebestuur aan 
de club om het gebouw op foto vast 

te leggen. Met foto’s van een aantal 
fotografen en een videofilm van Evert 
Greefkes wordt een DVD samenge-
steld. Op het feest op 3 april wordt 
een doorlopende presentatie gegeven. 
Voor de kinderen wordt een foto-

puzzeltocht opgezet om aan de hand 
van foto’s in de kerk rond te kijken. 
Een geslaagd feest. 
 

Evert Greefkes 

 

VAR - Verslag Open dag 2001 

 

Demo Photoshop door 
Carel de Groot 
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Samenwerking op fotogebied 
Ook vermeldenswaard is dat in 1999 een samenwerking ontstaat met 
Fotoworkshop De Ronde Venen uit Vinkeveen. Gedurende een aantal 
jaren wordt jaarlijks een onderlinge wedstrijd gehouden met een on-
afhankelijke jury, waarbij het ieder jaar weer spannend is welke club 
als beste uit de bus komt. Er is steeds een verplicht onderwerp, zoals 
polderlandschap, beweging, cirkels/ovalen, vliegen, tegenstellingen. 

Jammer genoeg stopt deze samenwerking na 2005 ook door een te-
genstelling: een verschil van inzicht over het wel of niet mogen be-
werken van digitale foto’s….  Om 
dit verlies te compenseren houdt 
de club in 2006 en 2007 een wed-
strijd voor alleen de eigen cluble-
den, waarbij oud-clublid en nu 

beroepsfotograaf Henk Leyen de 
foto’s beoordeelt.  
Discussies tussen voorstanders van 
uitsluitend analoog of digitaal woe-
den in die tijd trouwens regelma-
tig, niet alleen binnen onze club. 

 
Nu we toch bij de fotografie zijn: in de 
loop der jaren, zo ongeveer tot 2001, 

blijkt de belangstelling op de club voor 
gewone fotografie steeds verder af te ne-
men; slechts een enkeling neemt fotowerk 
mee op de clubavonden. De deelname aan 
video wordt in die tijd juist steeds groter.  
 

Bespreking 

“Hollandse Luchten” 

door Henk Leyen 
 

 

Clubavond 
oktober 2006 
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Met de opkomst van de digitale fotografie én een aantal nieuwe leden 
uit Breukelen (o.a. Carel de Groot, Maarten Vervoorn en Maup Smits) 
verandert dit helemaal ten goede. Het is mede dankzij Carel dat de 
fotosectie weer springlevend is: vanaf 2001 geeft hij een aantal 

indrukwekkende demonstraties over Photoshop en blaast hij de 
avonden nieuw leven in met foto-opdrachten, waaraan de leden heel 
goed mee doen. Later volgt ook de fotolink: één van de clubleden 
maakt een foto en iedere clubavond komt een volgend clublid met 
een antwoord op de vorige foto. 
 

Frappant is dat anno 2008 de situatie precies andersom lijkt: de 
deelname aan fotoavonden is nu fantastisch en het kost nu moeite 
om de videomensen met resultaten naar de club te laten komen… 
 

 

Samenwerking op videogebied 
Ook de videosectie heeft samenwerking gevonden 
met andere clubs. Sinds 2002 werken 5 videoclubs 

samen onder de naam Take Five. Naast onze club 
zijn dat De Ronde Venen uit Vinkeveen, de Cine-
sjasten uit Uithoorn, VKF uit Haarlem en OSO uit 
Hilversum. Behalve door af en toe bij elkaar op bezoek te gaan of 
samen een spreker uit te nodigen, komt de samenwerking vooral tot 
uiting in het Take-5 festival, dat jaarlijks in maart wordt gehouden. 

Voor deze wedstrijd stuurt iedere club films in (waarvan nu 1 over 
een verplicht onderwerp) en een onafhankelijke jury beslist welke 
club met de wisselbeker naar huis 
mag en wie de beste film van het 
festival heeft. De mensen in de 
zaal bepalen wie de publieksprijs 
krijgt. 

Jammer genoeg is de wisselbeker 
nog nooit in Loenen geweest, maar 
wel is de publieksprijs 2 keer bij 
leden van onze club terecht geko-
men. Op het eerste festival, in 
2003, bij Gerda Zwaanswijk voor 

haar film “Ontroerend Goed”. 
Hierin doet ze verslag van de be-
woners die hun huis moeten ver-
laten vanwege de uitbreiding van 

Organisatie Take-5 festival 2007 
v.l.n.r. W im Karmelk, Johan de Veer, 

Stephen van Santvoort, Evert Greefkes. 
Guus Postema ontbreekt op de foto. 
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de spoorlijn in Abcoude.  
In 2004, mag Wim Karmelk de publieksprijs mee naar huis nemen 
voor zijn film “Loenens Groen”, waarin hij vertelt hoe de donker-
groene verf, die nu in Loenen nog veel voorkomt, al in de gouden 

eeuw met de bewoners van de Amsterdamse Herengracht meegeko-
men is naar hun buitenplaatsen aan de Vecht. 
 
Op de vorige bladzijde heeft u kunnen lezen dat het anno 2008 
moeite kost leden met videowerk naar de club te laten komen. Dat 
wil niet zeggen dat er niemand filmt, integendeel. Een vrij kleine 

groep mensen is (soms alleen, soms in groepjes) zeer intensief bezig 
met het maken van videofilms en DVD’s. Soms is dit meer dan een 
dagtaak. Zowel Johan de Veer als Evert Greefkes hebben de afgelo-
pen jaren vrijwel iedere gebeurtenis in ’t Kampje gefilmd.  
Ook veel andere evenementen, af en toe een bruiloft, en ook de 
jeugd worden gefilmd. Dat begint al bij de Peuterspeelzaal en als 
leerlingen na groep 8 van school gaan, wordt hun afscheidsmusical 

op DVD gezet, gefilmd met 3 verschillende camera’s en professioneel 
gemonteerd. Corina de Waal doet nu in Mijdrecht hetzelfde op school 
en Johan Verburg heeft ervaring met filmen op school in Abcoude. 
Vermeldenswaard is ook de DVD van Jan Swinkels over de (politieke) 
voorbereidingen en de bouw van het spooraquaduct onder het rivier-
tje ‘t Gein in Abcoude. Samen met een boekje “Sporen onder Water” 

is deze DVD uitgebracht bij de opening in april 2007 van de ver-
nieuwde spoorlijn Amsterdam-Utrecht. 
Ook onze creatieve videoman Wim Karmelk mag in dit rijtje niet ont-
breken. Hij heeft enkele malen op het laatste moment weer een 
mooie film geleverd, waar de club goed mee voor de dag kon komen. 
 
Als ik mijn eigen video- en DVD-collectie bekijk, staan daar gelukkig 

heel veel titels bij, vervaardigd door leden van onze videosectie. Ik 
schat dat alle leden bij elkaar de afgelopen jaren honderden titels op 
hun naam hebben staan. 
Ik kan dus niet zeggen dat er niet gefilmd wordt, maar toch zou het 
leuk zijn wat meer korte filmpjes van meer leden op de clubavonden 
te zien…. 
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Informatievoorziening 
De informatievoorziening naar de leden is de laatste jaren ook ingrij-
pend veranderd. 
Eerst is Wim Kuijper na 1998 nog jaren lang doorgegaan met het 
maandelijks vervaardigen en rondbrengen van een clubblad, in de 
laatste periode voorzien van een mooie kleurenfoto op de voorkant. 
In april 2002 verschijnt dit voor de laatste keer en gaan we over op 

een maandelijkse nieuwsbrief. Even later draagt Wim Kuijper deze 
taak over en … dat is voor de leden duidelijk te merken. De eerste 
periode moeten de weg en het ritme nog even worden gevonden en 
laat de nieuwsvoorziening helaas te wensen over. Vervolgens stelt 
Carel de Groot een tijdje de nieuwsbrief samen, die in 2004 
afgewisseld wordt met het prachtige clubblad “Objectief”, dat vrijwel 
geheel door Wim Karmelk gemaakt wordt. Helaas verschijnt dit maar 

5 keer. Langzaam aan gaan de tijden ook veranderen. Steeds meer 
leden krijgen de beschikking over e-mail en soms wordt dat medium 
gebruikt om mededelingen te versturen. Vanaf eind 2004 stelt onder-
getekende een nieuwsbrief samen, die aanvankelijk nog grotendeels 
per post, maar inmiddels bij vrijwel alle leden per e-mail wordt thuis-
bezorgd. 
 

Een andere noviteit is de eigen 
website, die sinds september 
2003 in de lucht is. Maarten 
Vervoorn wordt onze webmas-
ter. Vanaf de eerste opzet tot 
de dag van vandaag heeft hij de 

site uitstekend vormgegeven. 
Behalve nieuws en het pro-
gramma zijn op de website ook 
foto’s en verslagen van club-
avonden te vinden en foto’s en 
filmpjes van leden. We merken 
aan reacties dat mensen ook 

dank zij de website de weg naar 
de club weten te vinden. Tien 
jaar geleden ondenkbaar, nu 
niet meer weg te denken. 
 

 

www.fotovideoclubloenen.nl 
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 Clubbladen en nieuwsbrieven  

door de jaren heen 
 

2001 

1965 

1998 

2004 
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En hoe nu verder? 
We zijn in februari 2008 aanbeland en het 50-jarig jubileum staat 
voor de deur. Als je nu de geschiedenis terug kijkt, had geen van de 
oprichters in 1958 kunnen voorspellen hoe de wereld én de club anno 
2008 geworden zijn. In de toekomst kijken blijft ook nu koffiedik kij-
ken. Zeker is dat de ontwikkelingen op beeldgebied zullen blijven en 
telkens weer ongekende nieuwe mogelijkheden zullen geven. Wat 

minder zeker is, is hoe een club als de onze daar mee zal omgaan en 
verder zal draaien. Veel zal afhangen van een aantal enthousiaste 
leden die de nieuwe mogelijkheden benutten en de club draaiende 
weten te houden. Dat is 50 jaar lang heel goed gelukt, dus waarom 
zou dat nu niet meer lukken? Met die gedachte wens in de club een 
goede, sprankelende toekomst toe! 

Stephen van Santvoort 

 
 

Evert Greefkes  

 

Wil van Wageningen 

 

Vergelijk deze foto’s  

eens met blz.6:  

de clubtocht uit 1958. 

Is er veel veranderd? 

Clubtocht per fiets naar 
Ankeveen  -  juni 2006 

 

Maarten Vervoorn 
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