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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 verenigingen slechts met veel moeite vrijwilligers kunnen vinden om de
boel draaiende te houden.
Misschien komt het wel door het aandachtsgebied van onze cl ub; op
foto- en videogebied zijn in die afgelopen 50 jaar steeds weer stormachtige 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 bijbehorend 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 mode rne kleine
videocamera’s en zelfs mobiele
telefoons kan iedereen filmen en
dankzij de computer is eenvoudig
een leuk filmpje te monteren.

Jubileumboekje 1989
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Stephen van Santvoort

Het moge duidelijk zijn dat technische 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 we g te helpen en
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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 jubileumcommissie een bescheiden boekje uitgegeven, waarin een historisch 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 dat um van vandaag:
28 februari 2008. Kortom: 50 jaar Foto- en Videoclub Loenen.
Veel leesplezier !
Stephen van Santvoort,
Voorzitter

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 communistisch, in Brussel wordt de wereldtentoonstelling Expo '58 gehouden,
de Benelux wordt opge richt, 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 stoomlocomotief 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 wee t ze lf nie t zovee l mee r uit die tijd, maar e r is een
prachtig archief be waard van de fotoclub. Ee n aanrade r voor iede reen die eens de tijd wil nemen zich een bee ld te vormen van de ve le
ve rande ringe n; nie t alleen in de club, maar ook in het maatschappe lijke le ven e n de Loene nse dorpsgemeenschap. Voor wie wat m inde r
tijd heeft, volgt hie r ee n bloemlezing, maar de ve le le uke de tails,
handgeschre ven notities, met carbonpapie r ge typte convocaties uit
de begintijd, de ledenlijste n me t vee l oude beke nde e n onbekende
namen, be waarde fotoboeken en losse foto's, raambilje tten voor
fotote ntoonste llingen, k rante nartike len, de muffe geur van oude docume nte n, e nz. enz. laten zich op geen enke le wijze in een ve rhaal
samenvatten. Om de e chte sfee r te proe ven moet u dit alles e rbij
de nken.

Loenen a/d Vecht
28 februari 2008

opgedragen aan: Wim Kuijper
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De oprichting
He t be gon dus allemaal in 1958. Bij de plaatse lijke fotozaak van Joop
Lamme (sinds 1985 Foto Blom) blijven somm ige k lanten vaak lang
napraten e n de donke re kame r be zoeken. Hie rdoor ontstaat he t idee
een fotoclub op te richten en aldus gebe urt: op 28 februari 1958
vindt bove n de fotowinke l van Joop Lamme de oprichtingsve rgade ring plaats. De vie r oprichte rs ware n Co Blok (de ee rste
voorzitte r), Joop Lamme, Jaap Groot e n W im Kuijpe r, ee n naam die
we
50
jaar lang steeds
wee r tege nkomen! Van deze
oprichtingsve rgade ring is nog een prachtige foto in he t archie f
aanwe zig.
De club gaat al sne l van start en de ee rste lede nlijst ve rmeldt 21 le de n. Ledenlijste n van de volgende jaren ge ven aan dat he t ve rloop
nie t zo e rg groot is en jarenlang is het aantal leden zo rond de 20 à
25 ge ble ve n.
De ee rste clubavonden worden gehouden bij Café Vriens op Oud
O ve r. Er zijn nog vee l foto's uit de beginpe riode be waard en die ge ven aan dat he t e rg gezellig ge weest moe t zijn (zie bijvoorbee ld he t
bezoek van Sinte rklaas aan de club).

Eerste clubtocht 1958

De activiteite n ve rme ld in he t
ee rste
programmaove rzicht
zijn: fotonieuws, vakantie foto's e n -dia's, een we rkavond, k inde rfoto's, een avond te ve rzorgen door een fabrikant van fotoapparatuur. De ee rste foto-opdracht (voor 31 juli 1959) luidt: 'ee n foto die
de tite l van een boek uitbee ldt'. De ee rste clubtocht gaat naar...
Loenen a/d Ve cht. Er is nog een prachtige foto waarop vee l mensen
me t vee l statieve n druk in de wee r zijn langs de Vecht bij de C ronenburge rbrug. De clubtochten van nu gaan wat ve rde r weg, maar zo op
he t ee rste gezicht lijk t e r nie t zovee l ve rande rd in al die jare n.
Toch is dat maar schijn. Die ee rste jaren we rden mensen vooral lid
van de fotoclub om mee r ove r de te chniek van he t fotografe re n en
ze lf afdrukke n te we ten te komen. De tijd van de came ra's met automatische belichtingsre geling, sche rpste lling, filmtransport en noem
maar op was nog e rg ve r we g. He tze lfde ge ldt voor de ontwikke lcentrales die binne n een dag prachtige 10 bij 15 afdrukken afle ve ren.
Van digitaal had he lemaal nog niemand gehoord.
He t was zwart-wit wat de k lok sloeg, veelal ze lf ontwikkele n en afdrukken, en een schoorvoe tend begin van diafilms.
He t is leuk te zien dat e r op fotogebied langzaam aan vee l ve rande rd
is en dat de nadruk steeds mee r op artistieke k walite iten en beeldcompositie van een foto is komen te liggen e n... dat bij he t 40-jarig
jubile um, in 1998, me nsen lid worden van de foto- en videoclub om
deze lfde rede n als 40 jaar gelede n: om mee r van de te chniek te we ten te komen, maar dan van de VIDEO -te chniek .
Wee r 10 jaar late r, in 2008, geldt deze we t nog steeds, maar be tre ft
he t de te chniek van DIGITALE FOTOGR AFIE e n he t be werke n van
foto’s op de PC.
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Maar zove r zijn we nog lang nie t in he t archie f; terug naar be gin jare n 60.
Tekene nd voor deze tijd is de foto-opdracht van 1961: 'De vrije zate rdag'. Ook een leuk de tail is te vinde n in de brie fwisse ling me t
gastspreke rs die door de club waren uitgenodigd. Stee vast zat hie r
een keurige routebe schrijving bij (door W im Kuijpe r ve rzorgd) met de
dienstrege ling van de NBM-bussen vanaf de W ibautstraat in Amste rdam naar Loe nen.
Tege n half 8 we rd de gast dan bij de bushalte opge wacht om naar
Vriens te worden meegenomen.

Onder verenigingsnieuws:
De Fotoclub “Loenen”
organiseert van 15 t/m 18
mei een tentoonstelling

Maandelijks
advertentieblad
Actief besteedt in
mei 1963 ruim
aandacht aan
de fotografie
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1963: eerste lustrum
De fotoclub loopt gedure nde die ee rste jare n lekke r. Een van de activiteite n die nog lang zal blijven bestaan, is he t roule ren van fototijdschrifte n onde r de clubleden (de administratie in schoolschriftje s in
de vorm van namen van leden, jaargang en nummer van he t fotoblad, k ruisjes en roulee rschema's be staat nog steeds in he t archie f).
Vrij sne l al wordt de club lid van de BNAFV, de Bond van Nede rlandse
Amateur Fotografen Ve reniginge n. En zo wordt in 1963 he t ee rste
lustrum ge vie rd me t een tentoonstelling van 80 foto's in De Lichtk ring e n ee n film ove r Koninginnedag in Loenen, ve rvaardigd door de
he ren N. O tto e n Joop Lamme. Een groot succes!
Hie rmee is te vens een trend geze t voor de komende tijd. Vanaf dan
tot in he t begin van de jaren '70 wordt vrijwe l jaarlijks in me i een
fototentoonste lling in De Lichtk ring ge houde n met een film- of diavoorste lling. De tentoonstelling wordt onde r de aandacht gebracht
me t spandoeken in he t dorp, bij Sigarenmagazijn 'De Beurs', en me t
fraaie raambilje tten, waarvan de meeste ook nu nog in he t archie f
van de fotoclub te rug te vinden zijn.
Ik vraag me af wat e r nog van deze films e n dia's be waard is geble ven; onge twijfe ld zouden ze ook nu wee r een groot publiek trekken.
In 1964 wordt de te ntoonste lling geopend door de kersve rse burge meeste r Van Schaijck, de opvolge r van Doude van Troostwijk (zie
foto’s op blz.9). De k leurenfilm hee t he t 'Groot Loene ns journaal'.
W im Kuijpe r neemt in datze lfde jaar de voorzitte rshamer ove r van Co
Blok en deze wordt se cre taris.
Vanaf 1965 ve rschijnt he t
twe emaande lijks orgaan van
de Fotoclub Loenen, onde r
redactie van Pie t van Rie t en
H. van Tol. De naam 'Korrelighe den' gee ft pre cies de inhoud
we e r: naast se rieuze zaken
was e r ook ruim te voor humoristische we tenswaardighe den
rond de club.
Ene rzijds was e r veel ruim te
voor
ge zellighe id,
maar
Co Blok en Wim Kuijper
ande rzijds was de club een
se rieuze aange legenheid waar
Bestuurswisseling 1963

-8-

men geacht we rd nie t allee n voor die gezellighe id te komen. Ee rst
we rd iemand aspirant-lid, en pas na 'gebleken geschik the id' we rd
men als lid toege laten. Ook W im Sligge rs (ee n naam die we nog
vake r tegenkomen), gaat in de ze tijd door de ballotage commissie .
Leden die nie t rege lmatig de clubavonden be zochten we rd zelfs
ge vraagd hun lidmaatschap te beë indigen; e r was toch genoeg animo
en de club mocht ook wee r nie t al te groot worden.
In Korre lighede n van de cembe r 1967 is te le zen dat he t tij wee r kan
ke ren: voor de tentoonste lling van 1967 ware n we inig foto's ingele ve rd en e r k wamen ook vee l m inde r bezoeke rs dan in voorgaande
jaren. De hee r Joop Lamme k laagt e r in he t
clubblad ove r dat e r de laatste clubavond
sle chts 13 lede n aanwezig waren, te rwijl
enke le jaren daarvoor nog een lede nstop
nodig was: "De fotoclub k rijgt concurrentie
van Mies, W illem en Bonanza."

1964

Tentoonstellingen in de jaren ‘60
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1968: de club bestaat 10 jaar
He t tweede lustrum in 1968 wordt ge vie rd met een taart aangeboden
door de fam ilie Vriens, waar al 10 jaar lang de clubavonden worden
ge houden, en me t een te ntoonste lling in De Lichtk ring.
Ee n trieste gebeurte nis is he t ove rlijden van Jaap Groot, één van de
oprichte rs van de club, op 33-jarige lee ftijd. Te r nagedachte nis aan
hem is een Jaap Groot wisse lbeke r in he t le ven ge roepe n, die tot in
de jaren '80 jaarlijks we rd uitge reik t aan he t clublid dat he t best
scoorde bij de beoorde ling van foto's binnen de club.
In 1971 vindt wee r een be stuurswisse ling plaats: voorzitte r wordt
Pie t van R ie t, se cre taris H. van Tol en penningmeeste r wordt Wim
Sligge rs, een functie die hem blijkbaar goed be valt want hij zal dit
nog 35 jaar blijven doen. In 1974 wordt he t voorzitte rschap ove rge nomen door H. van Bork.
In die tijd worden de clubavonde n
ve rplaatst van Café Vriens naar
De Lichtk ring en vanaf se ptembe r
1976 worde n deze ge houde n in
Studio Idee, het te genwoordige
restaurant He t Amste rdamme rtje .
Vooruitlope nd hie rop wordt hie r in
april/mei 1975 al ee n fototentoonstelling gehouden me t als
ex tra publiekstrekke r de film 'Sk y
ove r Holland'.
He t aantal leden blijft ge dure nde
al deze jare n tame lijk constant e n
schommelt nog stee ds tussen de
20 e n 25. In 1978 is uitge rekend
dat de club in haar dan 20 jarig
bestaan 88 le den hee ft zien komen en 68 zien ve rtrekken.

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

–

He t jubileum wordt ge vie rd me t ee n te ntoonste lling in Studio Idee en
't He ycop in Breuke len. Maar 1978 heeft nog veel verande ringen in
pe tto.
Er volgt wee r een bestuurswisse ling: Wim Ve rhage wordt voorzitte r
en ve rde r bestaat he t bestuur uit Wim Sligge rs, Piet van R ie t e n Wim
Kuijpe r.
Maar nog be langrijke r: de fotoclub k rijgt voor he t ee rst een eigen
thuisbasis, wannee r vanaf 20 ok tobe r 1978 de clubavonden plaats
vinde n in de voormalige Nijve rhe idsschool aan de Vreelandse weg,
late r be te r bekend als De Hoefnagel. Twintig jaar lang zal dit he t
vaste honk blijven, tot in 1998 het nieuwe dorpshuis ’t Web k laar is.
Ee n moge lijkhe id die zich hie r voordoe t is een pe rmanente eigen
donke re kame r in te richten, een luxe die lang nie t alle fotoclubs
he bben. De bedoe ling is hie r fotografische cursussen te gaan opzetten voor nie t-clubleden. Er wordt druk voorbe reid, ove rlegd, aange legd (wate r en elek tra) e n op 25 fe bruari 1981 kan, me de dankzij
een startsubsidie van de gemeente , onze doka feestelijk worde n ge ope nd door burgemeeste r A. Mulde r.
In 1980 vindt wee r een bestuurswisseling plaats. De tijd van de
W immen is aangebroke n:
W im Ve rhage wordt voorzitte r, W im Kuijpe r se cretaris en Wim Sligge rs blijft pe nningmeeste r. He t be stuur wordt ve rder aange vuld me t
He nk Hageman, R ies Le yen en Pe te r de W it. Dat goede be stuursle den
be langrijk zijn wordt be wezen als bij de Ve re nigingsquiz, georganisee rd door de O ranje ve reniging, f. 200,-- in de wacht wordt ge sleept: W im Ve rhage wee t 6 strik vrage n te omze ile n en Wim Sligge rs
we e t binne n re cordtijd 6 droge beschuite n naar binne n te we rken.
Tekene nd voor deze tijd is dat de fotoclub opeens wordt aange duid
als 'fotoklup'. Dit gaat late r vanze lf wee r ove r.
In 1982 gaat in Loe nen de Stichting Kursusprojek t van start; in fe bruari en maart wordt een cursus Fotografie gehouden me t 19 deelneme rs. He t ee rste , door de doce nt W im Kuijpe r gemaak te, cursusmate riaal is nog in he t archie f aanwezig.
Vanaf 1982 tot heden worde n vrijwe l jaarlijks in het programmaboek je van he t Kursusprojek t ee n of mee rde re cursussen Fotografie ,
Donke re Kame r- te chnieken of Passe -partout-snijden aangekondigd,
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Opening doka door
Burgemeester Mulder
25 feb.1981
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georganisee rd in samenwe rk ing me t de fotoclub (met name Wim
Kuijpe r).
Deze cursussen blijken ook goed voor een toestroming van nieuwe
leden; sommige n blijven lang bij de club, ande ren houden het toch
na e nige tijd wee r voor gezien. Ook ontstaat nu een ande r soort
clublede n: me nsen die we l vee l in de donke re kamer komen we rken
(die voor leden gratis te r beschikk ing staat), maar bijna nooit de
clubavonden bezoeke n.
Ook in 1982 neemt Henk Hageman de voorzitte rshame r ove r van
W im Ve rhage . Ge rrit Voort komt he t bestuur ve rste rken.
He t jaar 1982 kent ook e nkele dieptepunten: he t overlijden in ok tobe r van Pe te r de Wit, een gemis nie t allee n voor de fotoclub maar
voor de hele Loenense gemeenschap, en in novembe r een brand in
De Hoe fnage l, ve roorzaakt na een inbraak. De schade aan de doka
blijk t uiteinde lijk toch nog mee te valle n.
En zo zitten we alwee r op de he lft van ons 50-jarig bestaan.

1983: het zilveren jubileum
He t zilve re n jubileum in 1983 is reden om in februari wee r een grote
fototentoonste lling te houde n, ditmaal in de bibliotheek . De tentoonste lling wordt geope nd door de ee rste voorzitte r, Co Blok. Van zowe l
de ope ning als van de te ntoonste lling
ze lf is nog een uitvoe rige fotoreportage in het archief aanwezig. Ook de
pe rs besteedde hie r vee l aandacht
aan.

De Hoefnagel na de brand

Jubileumtentoonstelling 1983
Henk Hageman (voorz.) zit naast
medeoprichter en 1 e voorz.Co Blok

O ve r de volgende jare n is nie t zoveel bijzonde rs te melden, of he t
moe t zijn dat in 1986 de clubavonde n na 28 jaar worden ve rplaatst
van de vrijdag- naar de donde rdagavond. De club floree rt, nog
steeds worden cursussen georganisee rd voor he t Kursusprojek t. He t
aantal lede n groe it gestaag.

Gooi en Eemlander 8 nov 1982:
vermoedelijke dader opgepakt
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Van de clubavonde n valt te melden dat e r naast zwart/wit steeds
mee r me t k leurenfoto's wordt ge we rkt, e r worde n nog steeds onde rlinge fotowedstrijden ge houde n. Naast k leure ndia's neem t ook he t
ve rtone n van zogenaamde diaporama's (diase ries me t ge luid en
ove rvloe ien via stuurapparaten, onde r ande re uitge voe rd door Henk
Hageman) een steeds grote re vlucht. De clublede n Henk Le yen en
Die te r Boese winke l ge ven een paar kee r ee n demonstratie Cibachrome (he t afdrukken van k leure ndia's op spe ciaal papie r).
Ook in deze tijd ontstaat de samenwe rking met de nie uwe Fotoclub
Abcoude, die e chte r al na een paar jaar wordt opgehe ven wege ns
gebrek aan be langstelling. Me t de 'harde ke rn', die blee f doorgaan als
Fotok ring Stip, is nog jarenlang een pre ttige samenwe rk ing ge wee st.
In 1988 zie ik ook m ijn e igen naam op de le denlijst van de fotoclub
ve rschijne n; behalve uit he t archief kan ik vanaf nu dus ook uit mijn
e igen gehe ugen putten.

Fotocursussen o.l.v. Wim Kuijper (1983)

1988: na 30 jaar
He t 30-jarig jubileum in 1988 wordt niet groots gevie rd; we l wordt
te r e re hie rvan een clubtocht voor de leden georganisee rd naar
He usde n. Dit be valt zo goed, dat vanaf dan he t se izoe n jaarlijks
wordt afgeslote n me t een clubtocht in mei. Een greep uit de plaatsen
die de afgelopen jaren op de ge voe lige plaat (en late r ook op video)
zijn vastge legd: he t Zuide rzeemuseum in Enkhuizen, Amste rdam ZO ,
de Batavia in Lelystad, de Amste rdamse Jordaan, Buren, de Zaanse
Schans, O ude wate r, Broek in Wate rland, he t Archeon, Muiden,
Lee rdam.
De jaren 1989 en 1990 me lden he t ove rlijde n van enke le mensen,
ook enke le leden van he t ee rste uur, die vee l voor de club ge daan
he bben: Bram Boogaard, lid vanaf he t begin tot 1983 en daarna be noemd tot e re lid, ove rlijdt in 1989 op 78-jarige leeftijd.
In de cembe r 1989 ove rlijdt Pie t van Rie t, 51 jaar oud. In oktobe r
1990 ove rlijdt Jan Niemantsve rdrie t, e veneens lid vanaf 1958 (tot
1980) en daarna e re lid, op 78-jarige leeftijd. In novembe r 1990
ove rlijdt de Vreelandse cineast Arend van Ge lde r; hij was gee n lid
van de club maar heeft we l veel
nuttige advie zen aan leden gegeven. O ve rige ns, de medeoprichte r
en ee rste voorzitte r C o Blok, is in
juni 1996 ove rlede n, 91 jaar oud.
Van de vie r oprichte rs ware n bij
he t 40-jarig jubile um in 1998 alleen Joop Lamme en W im Kuijpe r
nog stee ds springle vend; met
Joop Lamme is toen nog een inte rvie w ove r de begintijd van de
club op video vastge legd. Bij he t
50-jarig jubileum in 2008 rest
allee n W im Kuijpe r nog.
In 1990 en 1991 worde n nog
tentoonstellingen in de bibliotheken van Loene n e n Abcoude gehouden.
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In ok tobe r 1991 wordt
op proef een cursus
Video
georganisee rd
voor
he t
Kursusprojek t, waarvoor veel
be langstelling bestaat.
Omdat
video naast
fotografie steeds belangrijke r wordt, beraadt he t bestuur van
de fotoclub zich of he t
moge lijk is ook op dit
gebied ie ts te gaan
doe n.
De
bestuurswisse ling
die ve rvolgens in 1992
plaatsvindt,
ze t
de
trend in de richting van
video voort. Corry Kok
neem t de voorzitte rshame r ove r van Henk
Hageman, Re in Spee
wordt se cre taris en
W im Sligge rs past nog
steeds op de cente n.
Er wordt wat geëxperimentee rd me t videoactiviteiten.
He t jaar 1992 wordt
afgesloten me t 38 lede n.

1993: Foto- en Videoclub Loenen
Officieel ve rande rt op 1 januari 1993 de bijna 35-jarige fotoclub haar
naam in 'Foto- en Videoclub Loenen'. Er bestaan vanaf nu ee n fotose ctie (clubavond als voorheen e lke 3 e donde rdag van de maand) en
een videose ctie (clubavond e lke 1 e donde rdag van de maand). Soms
vinde n gemeenschappe lijke activite iten plaats.
Op 7 januari is he t dan zove r: na ee n aankondiging in de V.A.R . en
Ve chtstroom komen de ee rste avond spontaan 30 bezoeke rs, van wie
de meeste ook nog lid van de club worden.
De clubavonden blijven druk bezocht worde n, me t soms ook wel vee l
nieuwe ge zichten. Vee l mensen komen me t ee n videocame ra omdat
ze vrage n hebben ove r de te chniek of omdat ze willen le ren hoe ze
hun opgenomen films kunnen monte ren tot een acceptabele film, voorzien van geluid.
Dankzij de inze t van Corry Kok en
vooral Johan de Vee r, onze te chnische videoman, voorzie t de club hie r
duidelijk in ee n be hoefte .

Corry Kok en
Henk Hageman
Bestuurswisseling 1992
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De sfee r op de club blijft pre ttig e n informee l, maar door de ste rke
groei en he t fe it dat e r nu twee aparte se ctie s zijn, wordt he t vanaf
1994 toch nodig we e r jaarve rgade ringen te houden. He t bestuur be staat dan uit vijf leden. Corry Kok - voorzitte r, Wim Sligge rs - penningmeeste r, Re in Spee - se cre taris, Wim Kuijpe r - algemeen adjunct
(houdt zich ook me t PR bezig) en Johan de Vee r - technisch lid video.
W im Dijke rs, die enke le jaren dee l hee ft uitgemaakt van he t bestuur,
hee ft de club inmidde ls ve rlaten.
Ook vanwe ge de grote groe i worden de statuten he rzien en k rijgt de
club re chtspe rsoonlijkhe id (inschrijving bij de Kame r van Koophande l).
Via he t Anje rfonds k rijgt de club subsidie voor he t aanschaffe n van
videomontage -apparatuur. Voor de clubavonden en voor le den die
ze lfstandig willen we rke n is deze apparatuur beschikbaar.
He t jaar 1993 wordt afgesloten met 52 leden.
Door al he t videoge we ld lijk t de fotose ctie wat naar de achte rgrond
ve rdwe nen, maar ook deze is nog springle ve nd. In 1995 kom t Kare l
Maat (oud onde rwijze r in Loe nen e n lid van de fotoclub tot hij in ca.
1963 naar Alphen a/d R ijn ve rhuisde ) een aantal male n als gastspre ke r en doce nt naar de club. Me t foto-opdrachten en bespreking van
he t gemaak te we rk zijn dit zee r boe iende avonden.

Uitleg aan cameraploeg:
Johan en Ben de Veer, Evert
Greefkes en Jan Samplonius

Ook worden we e r e nkele tentoonstellinge n ge houden (bibliotheek en
't Kampje) en Wim Kuijpe r blijft nog steeds cursussen ge ven voor he t
Kursusprojek t. Hij ve rzorgt ook foto’s voor de Gemeentegids e n Historische Kringen in Loenen e n in de regio en hij gee ft rege lmatig diavoorste llinge n.
In 1995 k rijgt het ve rzorgingshuis 't Kampje ' ee n ge slote n te le visie circuit me t kabe lk rant. De club wordt ge vraagd mee te we rken aan
de video-opnames van optrede ns enz. in he t huis, die late r voor de
be wone rs uitgezonden worden. Johan de Vee r gaat deze uitdaging
aan me t ee n ke rn van vaste mede we rke rs (o.a. zijn zoon Be n, Eve rt
Greefke s e n Jan Samplonius), soms aange vuld me t ande re n (ik heb
ze lf ook nog le uke he rinne ringen aan de paar activiteite n die ik mocht
filmen). In 1995 (50 jaar be vrijding) wordt een videofilm gemaak t
van alle he rdenk ingen en fe stivite iten in de feestweek rond Koninginne dag e n 5 mei.
Langzame rhand groe it dit uit en e r is nu bijna geen gebeurte nis in
Loenen en de regio mee r die NIET wordt gefilmd: optredens in 't
Kampje , ope ning nieuwe gemeentehuis, intocht Sinte rk laas, feesten
op scholen, kooroptrede ns, toneelvoorstelling, Sight Sailing de Ve cht,
ope ning brandwe e rkaze rne, ee rste paal nieuwe Dorpshuis, e nz. enz.

1995: Eerste grote videoproductie:
Feestweek 50 jaar bevrijding

Professionele
video-opname
in ’t Kampje
Regietafel
Johan de Veer
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Zo sloot ik het verhaal in 1998 af, over d e 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 gemeente 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 veranderingen te weegbrengen. Misschien zullen ove r nog eens 40
jaar de clubleden van dan met nostalgische gevoelens terugkijken naar de eerste 40 jaar, de periode 1958-1998.
Een eerste mijlpaal wordt in iede r geval in dit jubileumjaar al
bereikt, wanneer we na 20 jaar ons onderkomen in De Hoefnagel verruilen voor het nieuwe Dorpshuis, waarvan de contouren nu duidelijk zichtbaar zijn.
Tot slot wil ik Wim Kuijper nog bedanken; mede dankzij zijn
inspanning beschikt de club over zo'n compleet en toegankelijk archief, dat het mogelijk maakte dit artikel te schrijven.

1998: van 40 naar 50 jaar
Dat de ontwikkelingen binnen de club en in de wereld om ons heen
inderdaad veel veranderingen tot gevolg hebbe n, zal blijken uit de nu
komende beschrijving van de volgende 10 jaar.

40- jarig jubileum 1998
He t jubileum wordt groots ge vie rd me t
een re ceptie op 28 februari in “De
Boomgaard”, be zocht door veel leden,
enke le oud-le den, ve rtege nwoordige rs
van ande re ve re nigingen e n inste llinge n in Loene n, burgemeeste r Bouvée
en we thoude r Soede . Tijdens de toespraak van voorzitte r Corry Kok wordt
W im Kuijpe r benoemd tot Lid van Ve rdienste , vanwe ge zijn onafgebroken
inze t gedurende 40 jaar.

Digitale jubileumfoto

Aan de wanden wordt een ove rzicht ge geve n van de afge lope n 40
jaar me t foto’s e n ande re zaken uit he t clubarchief. Op de ee rste
e tage is een fotostudio inge richt, waar be zoeke rs op de foto worden
geze t me t een digitale videocame ra. Me t een fotoprinte r kan de foto
me teen afgedruk t en meegege ven worden. Nu lachen we e r
om, maar sle chts 10 jaar gele de n was dat nog een re volutie.

Felicitaties van burgemeester
M.Bouvée aan voorz. Corry Kok.
Wim Kuijper benoemd tot
Lid van Verdienste
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Verhuizing naar ‘t Web

Clubleden en bestuurders

He t jaar 1998 is in mee r opzichte n een be langrijk jaar. O p 14 novembe r wordt he t “nieuw dorpshuis” geopend (nu be ter bekend als
Cultureel Centrum ’t Web), waar vanaf dan he t vaste onde rkomen
van de club is. De ruim te is multifunctionee l, ove rdag in ge bruik bij
de Peute rspee lzaal e n ’s avonds
voor ve renigingen e n cursussen.
He t be stuur besluit geen doka mee r
in te richte n, dit ge zie n de te ruglope nde be langstelling e n de ve rwachting dat fotografie steeds mee r
de digitale kant op zal ve rschuiven.
Achte raf gezien een zee r te re chte
beslissing. In plaats daarvan timme ren Johan de Vee r en Eve rt
Greefke s een grote ve rrijdbare
De bouw van ’t Web is op
kast, die op clubavonden uit de
foto en video vastgelegd
be rging wordt ge reden. Na he t
ope nen van de k lep is alle benodigde apparatuur dire ct beschikbaar.
De opening van ’t Web zelf wordt ook ee n groots gebeuren, waarbij
alle ve reniginge n act de présence ge ven. De Foto- en Videoclub doe t
dat met een fotote ntoonste lling, toont in foto’s en film de bouw van ’t
Web en maak t digitale foto’s van e n voor de bezoekers.

He t aantal vaste leden is de laatste 10 jaar steeds rond de 50 blijven
schommelen. Daarbij zijn we l de nodige wisselingen ge weest. Ve rge lijk ing van de ledenlijste n laat zie n dat van de huidige lede n anno
2008 e r in 1998 sle cht 18 ook al lid ware n. De ledenlijst is de laatste
jaren soms we l tijdelijk wat lange r doordat cursisten automatisch ook
een jaar lang lid van de club waren.
He t jaar 1999 geeft een bestuurswisse ling. Corry Kok draagt de voorzitte rshame r aan mij ove r, W im Kuijpe r volgt Re in Spee op als se cre taris en Jos van Twuijve r komt het bestuur ve rste rken. He t voe rt wat
ve r iede re bestuurswisse ling te melde n, maar enke le namen die we
na 1999 zien passe re n zijn die van Theo Lubbe rs e n Jaap Zwaanswijk . Bij he t 50-jarig jubileum in 2008 bestaat he t bestuur uite inde lijk uit:
Stephe n van Santvoort - voorzitte r, W im Karme lk - se cre taris,
Pe te r Harms - penningmeeste r, Care l de Groot en Maarte n Ve rvoorn.
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Alles wordt digitaal
Te rwijl in de pe riode van Corry Kok, tot 1999, de nadruk e rg lag op
de opkomende video, kunnen de volgende jaren gekenme rk t worden
als de jaren van de digitalise ring: de PC en de digitale fotografie.
De compute r wordt zovee l k rachtige r e n goedkope r, dat hij voor ie de ree n be re ikbaar wordt en binnen onze hobby onm isbaar wordt,
alle ree rst voor videomontage. Voorhee n we rden vide ofilms “lineair”
(analoog) gemontee rd, waarbij veel losse dure apparatuur nodig was
(montage re corde rs, tite lge ne rator, effe ctgene rator, ge luidsmixe r,
enz.) e n waarbij eenmaal gemaak te foutje s moe ilijk te he rste llen
ware n. Door de opkomst van de compute r é n be taalbare programma’s wordt “nonlineair” (digitaal) monte re n via de PC moge lijk, waarbij al die nadelen ineens we g zijn. Bovendie n we rk t dit veel sne lle r en
eenvoudige r.
Aansluitend spee lt de compute r ook een grote rol bij de opkomst van
de digitale fotografie , ee rst via he t scannen van foto’s en negatie ven
en late r vooral re chtstreeks via de steeds be te r wordende digitale
came ra. In 1998 was de ve rwachting dat binne n 10 jaar m isschien
we l 30% van de me nsen digitaal zou fotografe ren. Nu, na die 10
jaar, we ten we dat dit een vee l en vee l grote re vlucht hee ft genomen.
Door die digitalise ring e n de PC groeie n fotografie e n video trouwe ns
steeds dichte r naar e lkaar toe.
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Apparatuur

Cursussen en andere prom otie

Om in die trend mee te kunnen gaan is op de club behoefte aan een
PC met bijbehore nde apparatuur. Dank zij ee n subsidie van he t Anje rfonds (Prins Be rnard Cultuurfonds) kan in 1999 een PC worde n aangeschaft complee t me t printe r e n scanne r. Een jaar late r koopt de
club daar ook nog een scanne r bij voor ne gatie ven en dia’s.
He t programma van clubavonden uit die tijd toont dat e r volop
demonstratie s ge geve n worden ove r he t scannen van foto’s e n eenvoudige be we rk inge n daarop. Ook zijn e r de ee rste demonstraties
van videomontage via de PC, waarvoor veel be langstelling, ook van
buite naf, be staat.
Volgend noodzake lijk ge reedschap is een beame r. Ook hie r wordt in
2001 subsidie voor ge vonden.
Uite inde lijk blijk t toch ook hoe ve rgankelijk apparatuur is e n hoe sne l
de ontwikke lingen gaan: videomontage-apparatuur uit 1993 wordt nu
al jare n nie t mee r gebruik t, de PC is na 8 jaar trouwe dienst totaal
nie t mee r van deze tijd: in 2007 wordt de clubkast flink opge ruimd
en wordt subsidie gevonden voor aanschaf van ee n laptop, die voorlopig alles wee r kan wat op een foto- e n videoclub nodig is.

In 2000 geve n Johan de Vee r en ik de ee rste cursus Digitale Fotografie voor he t Kursusprojek t Loe nen, met 17 dee lneme rs, ge volgd door
een ze lfde cursus in Abcoude. In de volgende jaren volgen ve le van
deze en ande re cursussen, zowel in Loenen, Abcoude als Vinke veen:
Videomontage via de PC (Johan de Vee r), Digitale fotografie en
Photoshop (Carel de Groot), maar ook traditionele fotografie en
passe-partout snijden (W im Kuijpe r). De be langstelling voor digitaal
blijft ove rwe ldigend. Ik heb uitge rekend dat de afge lopen 10 jaar
minstens 250 cursisten zijn opge le id. Vanaf 2004 worden de cursussen in e ige n behee r gege ven voor zowel deelnemers via cursusproje cten als eigen clublede n. Aansluite nd zijn de deelneme rs een jaar
lang gratis lid van de club; vrage n komen imme rs vaak pas na de
cursus.
Tege lijke rtijd geeft ons clublid Ge rhard Hof ook fotocursussen, voor
he t SWIB in Breuke len, de laatste 2 jaar samen me t Elleke Bosma.

Naast alle digitale ge we ld, is in 2004 ook nog een professionele flitsse t aange schaft, waarmee rege lmatig we rkavonden portre tfotografie
worden gehouden.

Cursusmateriaal eerste cursus
Digitale Fotografie, 2000
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Op 20 januari 2001 houdt de club een Open Dag in ’t Web. Doe lstelling: he t promoten van de club en een grote r publiek kennis laten
maken met de nieuwste te chnieken. Ook hie r blijk t een grote be langste lling voor alles wat digitaal is en me t de compute r
te maken heeft. Toch is e r
ook nog be langstelling voor
he t afdrukken in zwart-wit
in een tijde lijk door Wim
Kuijpe r inge richte
doka.
Ve rde r op die dag fototentoonstellinge n, o.a. Fotomonument 2000 (de Loene nse deelname aan de
lande lijke campagne om he t
“ge wone le ve n” uit de afgelopen eeuw in bee ld te beware n).
In he t clubarchief is nog een
film van Ge rda Zwaanswijk
ove r deze open dag.

Poster Open dag 2001
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Sam enwerking op fotogebied

Demo Photoshop door
Carel de Groot

Evert Greefkes

VAR - Verslag Open dag 2001

Ve rde r zijn e r nog af en toe fototentoonste llingen. W im Kuijpe r exposee rt me t e nige rege lmaat in ’t Kampje e n de bibliotheek . In 2004
wordt ee n grote clubexpositie gehouden me t als thema “Winte r” in de
bibliotheken in Bre ukele n en Abcoude.
In 2005 bestaat he t gebouw van de
R K Ludge ruske rk in Loene n 40 jaar.
Me de omdat e r plannen zijn deze ke rk
door een k le ine r gebouw te ve rvange n, vraagt he t parochiebestuur aan
de club om he t ge bouw op foto vast
te leggen. Me t foto’s van een aantal
fotografen en een videofilm van Eve rt
Greefke s wordt ee n DVD samengeste ld. Op he t feest op 3 april wordt
een doorlopende prese ntatie gege ve n.
Voor de k inde re n wordt een fotopuzze ltocht opgeze t om aan de hand
van foto’s in de ke rk rond te k ijke n.
Ee n ge slaagd feest.
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Ook ve rme lde nswaard is dat in 1999 een samenwe rk ing ontstaat me t
Fotoworkshop De Ronde Venen uit Vinke vee n. Gedurende ee n aantal
jaren wordt jaarlijk s een onde rlinge wedstrijd gehouden me t een onafhanke lijke jury, waarbij he t ie de r jaar we e r spannend is we lke club
als beste uit de bus komt. Er is steeds een ve rplicht onde rwe rp, zoals
polde rlandschap, be we ging, cirkels/ovalen, vliegen, tegenste llingen.
Jammer genoeg stopt deze samenwe rking na 2005 ook door een te ge nstelling: een ve rschil van inzicht ove r he t we l of nie t moge n be we rke n van digitale foto’s…. Om
dit ve rlies te compense ren houdt
de club in 2006 e n 2007 ee n wedstrijd voor alleen de e igen clublede n, waarbij oud-clublid en nu
be roepsfotograaf Henk Le yen de
foto’s beoordeelt.
Discussie s tussen voorstande rs van
uitsluitend analoog of digitaal woe de n in die tijd trouwens rege lmatig, nie t alleen binne n onze club.

Bespreking
“Hollandse Luchten”
door Henk Leyen

Clubavond
oktober 2006

Nu we toch bij de fotografie zijn: in de
loop de r jaren, zo onge vee r tot 2001,
blijk t de be langste lling op de club voor
ge wone fotografie stee ds ve rde r af te nemen; sle chts een enkeling neemt fotowe rk
mee op de clubavonden. De dee lname aan
video wordt in die tijd juist steeds grote r.
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Me t de opkomst van de digitale fotografie é n een aantal nieuwe le den
uit Breuke len (o.a. Carel de Groot, Maarten Ve rvoorn e n Maup Smits)
ve rande rt dit helemaal te n goede. He t is mede dankzij Care l dat de
fotose ctie wee r springle vend is: vanaf 2001 geeft hij een aantal
indruk wekkende demonstraties ove r Photoshop en blaast hij de
avonden nieuw le ve n in me t foto-opdrachten, waaraan de le den hee l
goed mee doe n. Late r volgt ook de fotolink : éé n van de cluble den
maak t een foto en iede re clubavond kom t een volgend clublid me t
een antwoord op de vorige foto.
Frappant is dat anno 2008 de situatie pre cies ande rsom lijk t: de
dee lname aan fotoavonden is nu fantastisch en he t kost nu moe ite
om de videomensen me t re sultate n naar de club te late n komen…

Sam enwerking op v ideogebied
Ook de videose ctie heeft samenwe rking ge vonden
me t ande re clubs. Sinds 2002 we rke n 5 videoclubs
samen onde r de naam Take Five . Naast onze club
zijn dat De Ronde Ve nen uit Vinke veen, de C inesjasten uit Uithoorn, VKF uit Haarlem e n O SO uit
Hilve rsum. Behalve door af en toe bij elkaar op bezoek te gaan of
samen ee n spreke r uit te nodigen, komt de samenwe rking vooral tot
uiting in he t Take -5 festival, dat jaarlijks in maart wordt gehouden.
Voor deze wedstrijd stuurt ie de re club films in (waarvan nu 1 ove r
een ve rplicht onde rwe rp) en ee n onafhanke lijke jury beslist we lke
club met de wisse lbeke r naar huis
mag en wie de beste film van he t
fe stival hee ft. De mense n in de
zaal bepale n wie de publieksprijs
k rijgt.
Jammer genoeg is de wisse lbeke r
nog nooit in Loe nen ge weest, maar
we l is de publieksprijs 2 kee r bij
leden van onze club te re cht gekomen. O p he t ee rste festival, in
2003, bij Ge rda Zwaanswijk voor
haar film “O ntroe rend Goed”.
Organisatie Take-5 festival 2007
Hie rin doe t ze ve rslag van de bev.l.n.r. W im Karmelk, Johan de Veer,
wone rs die hun huis moe ten ve rStephen van Santvoort, Evert Greefkes.
laten vanwege de uitbre iding van
Guus Postema ontbreekt op de foto.
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de spoorlijn in Abcoude.
In 2004, mag W im Karme lk de publieksprijs mee naar huis nemen
voor zijn film “Loe nens Groe n”, waarin hij ve rte lt hoe de donke rgroene ve rf, die nu in Loene n nog vee l voorkom t, al in de gouden
eeuw me t de be wone rs van de Amste rdamse He rengracht meegekomen is naar hun buitenplaatse n aan de Ve cht.
Op de vorige bladzijde heeft u kunnen le zen dat he t anno 2008
moeite kost lede n me t videowe rk naar de club te laten komen. Dat
wil nie t zeggen dat e r niemand film t, integendeel. Ee n vrij k le ine
groep mensen is (soms alleen, soms in groe pjes) zeer intensie f bezig
me t he t maken van videofilms e n DVD’s. Soms is dit mee r dan een
dagtaak . Zowe l Johan de Vee r als Eve rt Gree fkes hebbe n de afgelope n jaren vrijwe l iede re gebe urtenis in ’t Kampje ge filmd.
Ook vee l ande re e venementen, af e n toe een bruiloft, en ook de
je ugd worden ge filmd. Dat begint al bij de Peute rspee lzaal en als
lee rlingen na groe p 8 van school gaan, wordt hun afsche idsmusical
op DVD geze t, ge filmd me t 3 ve rschillende came ra’s en professionee l
gemontee rd. Corina de Waal doe t nu in Mijdre cht he tzelfde op school
en Johan Ve rburg heeft e rvaring met filmen op school in Abcoude.
Ve rmeldenswaard is ook de DVD van Jan Swinke ls ove r de (politieke)
voorbe reidingen e n de bouw van he t spooraquaduct onde r het rivie rtje ‘t Ge in in Abcoude . Samen me t een boek je “Sporen onde r Wate r”
is deze DVD uitge bracht bij de opening in april 2007 van de ve rnieuwde spoorlijn Amste rdam-Utre cht.
Ook onze creatie ve videoman W im Karme lk mag in dit rijtje nie t ontbreke n. Hij hee ft enke le malen op he t laatste moment we e r een
mooie film gele ve rd, waar de club goed mee voor de dag kon komen.
Als ik m ijn eigen video- en DVD-colle ctie bek ijk , staan daar ge lukk ig
hee l vee l tite ls bij, ve rvaardigd door lede n van onze videose ctie . Ik
schat dat alle lede n bij e lkaar de afge lopen jaren honde rden titels op
hun naam he bben staan.
Ik kan dus nie t ze ggen dat e r nie t gefilmd wordt, maar toch zou he t
leuk zijn wat mee r korte filmpjes van mee r lede n op de clubavonden
te zie n….
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Inform atiev oorziening
De informatie voorzie ning naar de le den is de laatste jare n ook ingrijpe nd ve rande rd.
Ee rst is W im Kuijpe r na 1998 nog jare n lang doorgegaan me t he t
maande lijks ve rvaardigen en rondbre ngen van ee n clubblad, in de
laatste pe riode voorzien van een mooie k leure nfoto op de voorkant.
In april 2002 ve rschijnt dit voor de laatste kee r en gaan we ove r op
een maande lijkse nieuwsbrief. Even late r draagt W im Kuijpe r deze
taak ove r en … dat is voor de lede n duide lijk te merke n. De ee rste
pe riode moe ten de weg en he t ritme nog e ven worde n ge vonden en
laat de nie uwsvoorzie ning he laas te wensen ove r. Vervolgens ste lt
Care l de Groot ee n tijdje de nieuwsbrie f samen, die in 2004
afge wisse ld wordt me t he t prachtige clubblad “Obje ctie f”, dat vrijwe l
ge heel door Wim Karme lk gemaakt wordt. He laas ve rschijnt dit maar
5 kee r. Langzaam aan gaan de tijden ook ve rande ren. Steeds mee r
leden k rijgen de beschikking ove r e -mail en soms wordt dat medium
gebruik t om medede lingen te ve rsturen. Vanaf e ind 2004 ste lt onde rge tekende een nieuwsbrief samen, die aanvankelijk nog grotendee ls
pe r post, maar inmiddels bij vrijwe l alle leden pe r e-mail wordt thuisbezorgd.

www.fotovideoclubloenen.nl

Clubbladen en nieuwsbrieven
door de jaren heen

1965

Ee n ande re noviteit is de eigen
we bsite , die sinds septembe r
2003 in de lucht is. Maarten
Ve rvoorn wordt onze webmaste r. Vanaf de ee rste opzet tot
de dag van vandaag heeft hij de
site uitstekend vormgege ven.
Behalve nieuws e n he t programma zijn op de website ook
foto’s en ve rslage n van clubavonden te vinde n en foto’s en
filmpje s van lede n. We me rken
aan reacties dat mense n ook
dank zij de we bsite de we g naar
de club we ten te vinde n. Tien
jaar gele den ondenk baar, nu
nie t mee r weg te de nken.

2004

1998

2001
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En hoe nu v erder?
We zijn in februari 2008 aanbe land e n het 50-jarig jubileum staat
voor de deur. Als je nu de geschiede nis te rug k ijk t, had geen van de
oprichte rs in 1958 kunnen voorspe llen hoe de we reld é n de club anno
2008 ge worde n zijn. In de toekomst k ijken blijft ook nu koffie dik k ijken. Zeke r is dat de ontwikkelingen op bee ldgebied zulle n blijven en
te lkens we e r ongekende nieuwe m ogelijkheden zullen ge ven. Wat
minde r zeke r is, is hoe ee n club als de onze daar mee zal omgaan en
ve rde r zal draaie n. Veel zal afhange n van een aantal enthousiaste
leden die de nieuwe moge lijkhede n be nutten en de club draaie nde
we ten te houde n. Dat is 50 jaar lang hee l goe d ge luk t, dus waarom
zou dat nu nie t mee r lukken? Me t die gedachte we ns in de club een
goede , sprankele nde toekomst toe!
Stephen van Santvoort

Clubtocht per fiets naar
Ankeveen - juni 2006

Vergelijk deze foto’s
eens met blz.6:
de clubtocht uit 1958.
Is er veel veranderd?

Evert Greefkes

Maarten Vervoorn
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www.fotovideoclubloenen.nl
Wil van Wageningen
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