What was then and what is now
Nieuwe mogelijkheden voor analoge
fotografische afdruktechnieken
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1: Inleiding
Al heel lang ben ik gefascineerd door de analoge fototechnieken: het is een combinatie van mijn
voorliefde voor scheikunde en de magie van het ontstaan van een fotografisch beeld.
Namen als zilvergelatineprint en het lithium-palladiumprocede spreken enorm tot mijn verbeelding.
Deze interesse is in mijn jeugd gewekt doordat mijn vader, die soms voor de fotografische industrie
werkte en restanten fotopapier meenam. We legden er voorwerpen en planten op en zagen het lila
steeds donkerder paars worden. Helaas konden we de beelden niet fixeren en dus zijn deze
fotogrammen niet bewaard gebleven. Maar misschien werd daardoor wel het gevoel versterkt dat je
licht vangt.
Inmiddels is de fotografie een hele andere, digitale, weg ingeslagen, maar in een aantal grafische
technieken is deze directe wijze van beeldoverdracht nog wel terug te vinden. Ik denk hierbij aan het
belichten van een zeefdrukraam en etsen met gebruik van fotopolymeer.
Ook in materiaalgebruik zijn er veel overeenkomsten: zo wordt voor broomoliedruk gewerkt met
litho-inkt en heb ik in het verleden voor mijn gomdrukken heel wat heen en weer gelopen tussen de
doka en de belichtingstafel in het zeefdrukatelier.
Als grafisch kunstenaar zou ik de analoge afdruktechnieken dan ook in het verlengde van de grafiek
willen zien.
Net als voor analoge afdruktechnieken geldt voor grafische technieken, dat seriematige productie
geen doel meer is. Hierdoor ontstaat een nieuwe vrijheid voor kunstenaars, zoals Hans Andringa op
de site van de academie schrijft:
“In de techniek van de grafiek ging het aanvankelijk alleen om de reproduceerbaarheid van een voorstelling
om die onder een groot publiek te kunnen verspreiden. Deze functie, die enorm heeft bijgedragen aan
kennisdistributie en informatieverspreiding, is nu grotendeels overgenomen door de massamedia. Dat heeft de
grafiek bevrijd van haar beperkte doelstelling. Sindsdien hebben vele kunstenaars bijgedragen aan de
ontwikkeling van de grafiek tot een volwaardig artistiek medium met een grote variatie in verschijningsvorm en
techniek”.

Op deze wijze bevrijdt bieden grafiek en analoge fotografie volop ruimte om te experimenteren:
enerzijds bepaalt de techniek het beeld, aan de andere kant is het resultaat op veel manieren te
beïnvloeden. Dit sluit aan bij de manier waarop mijn werk ontstaat: uitgaande van techniek laat ik
door de materialen het beeld bepalen, en selecteer uit het -slechts deels voorspelbare- resultaat, dat
wat ik wil behouden.
In mijn onderzoek naar analoge afdruktechnieken is dan ook vooral gekeken naar de wijze waarop de
technieken het beeld bepalen: in hoeverre blijft het bronmateriaal herkenbaar? Wat is de invloed op
en van de kleur? Sommige technieken geven gelaagdheid aan het beeld, omdat er ook echt een
aantal lagen over elkaar worden gedrukt. Anderen hebben vooral invloed op helderheid en contrast
van het beeld. De resultaten van deze analyse geven aan, hoe de afdruktechnieken van toegevoegde
waarde voor mijn werk kunnen zijn. Daaraan voorafgaand is het echter van belang te weten welke
technieken relevant en haalbaar zijn.
Daarom heb ik allereerst een inventarisatie uitgevoerd van verschillende afdruktechnieken in hun
historische context (hoofdstuk 2). Hiervoor heb ik een aantal praktische handboeken geraadpleegd,
waarbij opvalt dat deze allemaal van Belgische of Amerikaanse herkomst zijn. Kennelijk zijn dat de
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landen waar op dit moment de alternatieve technieken het meest toegepast worden. Daarnaast zijn
er ook een aantal goede internetsites, waarvan www.alternativephotography.com verreweg de
grootste is.
Vervolgens heb ik aantal een aantal technieken onderzocht, waarbij ik heb geselecteerd op
praktische haalbaarheid en mogelijke relevantie voor en aansluiting op mijn huidige werk.
Dit praktijkonderzoek vormt hoofdstuk 3.
Aanvankelijk was het reguliere analoge afdrukken (zilveremulsie) slechts bedoeld als tussenstap om
verschillen in beeld en techniek vast te stellen, maar toen ik daar eenmaal mee aan het werk was
bleken de mogelijkheden zo ruim en de verschillen met digitale afdrukken zo groot, dat ik de
zilveremulsietechniek, hoewel binnen een kleine groep fotografen heel gangbaar, alsnog onder de
alternatieve technieken wil scharen.
De analoge afdrukken die ik heb gemaakt binnen mijn praktijkonderzoek, zijn vervaardigd in de doka
van de Willem de KooningAcademie, na instructie van Jeroen de Wijs.
Binnen dit hoofdstuk komen verder aan de orde: Van Dijcks bruindruk, kallitypie, olie- en
broomoliedruk en kooldruk.
Om praktische redenen heb ik hiervoor workshops gevolgd: het zou teveel tijd en geld kosten om zelf
alle materialen te verzamelen en met de instructies uit de handboeken aan de slag te gaan.
Verkrijgbaarheid van de vereiste chemicaliën wordt sowieso door de docenten als een probleem
ervaren.
Andere technieken, die logischerwijs onderzocht hadden kunnen worden zijn gomdruk en
cyanotypie, waarmee ik in een eerder stadium al gewerkt heb. Omdat de resultaten in de vergelijking
in hoofdstuk 4 aan de orde komen, zijn ze aan het eind van hoofdstuk 3 slechts kort beschreven.
Hoofdstuk 4 bestaat uit een reflectie op de verkregen beelden. Hier komt aan de orde op welke wijze
de technieken het beeld bepalen. Waarom heeft een techniek een gewenst effect c.q. maakt het
wezenlijk deel uit van het beeld of het onderwerp? In dit hoofdstuk stel ik mijzelf vragen over de
functionaliteit en herkenbaarheid van de verschillende technieken binnen mijn eigen werk, maar ook
over het belang van het proces zelf. In dit kader maak ik ook de vergelijking met digitale technieken.
In hoofdstuk 5 vindt vervolgens een algehele analyse plaats, waarin wordt stilgestaan bij de keuze
voor analoge technieken in een digitale wereld. In hoeverre is analoog een “alternatief” of kunnen
analoog en digitaal van elkaars voordelen profiteren?
Essentieel in deze scriptie is het verschil tussen analoog en digitaal. Daarom zijn de digitale
afbeeldingen in deze scriptie slechts bedoeld als indicatie en verwijzing.
De originele afdrukken die ik gemaakt heb bij de praktijkonderzoeken zijn als bijlagen opgenomen.
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2: Literatuur: geschiedenis en techniek
Fotografie is een samenvoeging van twee verschillende procedés: aan de ene kant de vorming van
beeld met behulp van een optisch instrument, anderzijds het vastleggen van dat beeld met behulp
van een chemisch proces.
Als jaar van de uitvinding van de fotografie wordt wel 1839 genoemd, maar zoals alle grote
uitvindingen kwam het niet uit de lucht vallen. Mogelijk Aristoteles, maar in ieder geval Leonardo da
Vinci beschreef in de vijftiende eeuw al een camera obscura: licht dat door en klein gaatje in een
donkere ruimte valt geeft op een tegenovergestelde wand een omgekeerd beeld van het tafereel
buiten (Kockaerts &Swinnen, blz. 41).
Vanaf de zestiende eeuw gebruikten schilders een camera obscura met een lens of bolle spiegel als
hulpmiddel. Overigens gebeurde dit volgens David Hockney al door Jan van Eijck (ca. 1390-1441). Hij
beschrijft zijn onderzoek hierover in “A Secret Knowledge”.
In het aloude streven naar het natuurgetrouw weergeven van de werkelijkheid is een logisch vervolg
dan om te proberen dit beeld vast te houden.
In de 18e eeuw leerde men de lichtgevoeligheid van zilverzouten kennen en vervaardigde daarmee
de eerste fotogrammen.
De eerste die erin slaagde om projectie van zijn omgeving te combineren met het fixeren van dat
beeld was Joseph Niépce, in Frankrijk rond 1825 (de diverse bronnen verschillen van mening over het
precieze jaar).

Joseph Niépce: Gezicht vanuit de werkkamer van Niépce
op het domein Gras te Saint-Loup-de-Varenne, foto met
een belichtingstijd van 8 uur, 1826

William Fox Talbot en Louis Daguerre volgden hem op de voet en verbeterden de technieken
aanzienlijk.
Zo vond William Fox Talbot het negatief uit, waardoor afbeeldingen in meervoud konden worden
afgedrukt (Swinnen, hoofdstuk 1).
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William Fox Talbot, Oak Tree in Winter, calotype negatief en zoutdruk, ca. 1942

Vanaf de tijd van Niépce is er veel geëxperimenteerd met verschillende beelddragers en
lichtgevoelige stoffen in een streven naar efficiency, maar vooral ook realisme.
Op deze wijze zijn bijvoorbeeld de albuminedruk, het collodiumprocedé, de kallitypie, kooldruk en
gomdruk ontwikkeld.
Een groot deel van die technieken is al snel achterhaald gebleken, zeker na de uitvinding van de
kleurenfotografie, maar voor kunstenaars die realisme en dupliceerbaarheid van geen of onderschikt
belang vinden, zijn ze van grote waarde. Immers: iedere techniek leidt tot een heel eigen
eindresultaat. De analoge technieken zijn nu een alternatief ten opzichte van de huidige digitale
technieken.
Iemand die de artistieke mogelijkheid van de fotografie al vroeg inzag was László Moholy- Nagy
(1895-1946). Als docent aan het Bauhaus stond hij aan de basis van het ‘Neue sehen’, waarin
abstracte beeldelementen als licht, transparantie, perspectief en structuur van belang waren.
Hij gebruikt het fotogram als autonoom medium om het fenomeen licht te onderzoeken, maar ook
om beweging van vast te leggen. Moholy Nagy schrijft hierover: “ Het fotogram is de echte sleutel tot
fotografie… Het is de exploitatie van een puur medium van plastische expressie. Het is de creatie van
vorm. “ (Rubio et al.)

László Moholy-Nagy, z.t., fotogram, 1940

László Moholy-Nagy, dubbelportret, fotogram,1923
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Ook nu nog worden fotogrammen door kunstenaars gebruikt: de Britse kunstenaar Susan Derges
(geboren 1955) gebruikt ze om het intuïtieve en het voorbijgaande te benadrukken. Ze legt de
beweging van rivieren en zeewater vast door ’s avonds fotopapier onder het stromende water te
belichten. Soms plaats ze het licht boven takken en planten zodat ook deze een afbeelding geven. De
kleur van de prints wordt beïnvloed door de hoeveelheid licht van dorpen en steden in de omgeving,
maar ook door de temperatuur van het water en varieert dus door het jaar heen (Cotton, blz. 206).

Susan Derges: River Bovey May 07, photogram, 2007

Op een soortgelijke manier gaat Katayoun Pasban Dowlatshahi te werk: zij legt de reflecties van
glasrepen vast als kooldrukken. In haar proefschrift “Drawing with Light: the pencil of nature” geeft
ze een uitgebreid verslag van haar experimenten met zowel het vastleggen van het licht als het
proces van het kooldrukken.

Katayoun Pasban Dowlatshahi: drawing with light, kooldruk, 2004

Andere hedendaagse kunstenaars maken gebruik van de imperfectie van de techniek. Zo zegt Sally
Mann:
“Ik heb geen belichtingsmeter en geen sluiter. Ik hou, heel primitief, mijn hand voor de lens. Wat mis kan
gaan, gaat mis. Dat alles zorgt er voor dat mijn negatieven een eigen, onvoorspelbaar karakter hebben. Dat
wil ik zo. Ik ben als de dood dat ik deze techniek ooit leer te perfectioneren.” (bron: website “over fotografie”
van Pim Milo, geraadpleegd op 27 mei 2012)
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Sally Mann: Selfportraits, ambrotypes, 2010

Net als in de Verenigde Staten bestaat in België veel belangstelling voor de analoge technieken. Een
vertegenwoordiger van deze Belgische groep is Roger Kockaerts. Hij laat in zijn werk een fotografisch
surrealisme zien. Als co-auteur van 'De kunst van het foto-archief’ zegt hij over zijn eigen werk: “de
fotograaf is in staat een duplicaatwereld te scheppen die dramatischer is dan de natuurlijke wereld. Niet alleen
dramatischer, maar tegelijkertijd esthetischer, zeg maar mooier. De realiteit is meestal saai, gereglementeerd,
gebureaucratiseerd. Door deze werkelijkheid op een fragmentarische manier in beeld te brengen, suggereert
de fotograaf dat er behoefte is aan een tweede werkelijkheid, die altijd mooier, aangenamer is.”

Roger Kockaerts: Yosemite, gelatinezilverdruk, 1980

Dit esthetiseren van het onderwerp en het verheffen tot iets mysterieus noemt Susan Sontag het
surrealisme van de fotografie.
Ik denk dat het dit “surrealisme”, deze andere werkelijkheid, is dat de hiervoor genoemde
kunstenaars verbindt en misschien ook wel datgene wat ik in mijn werk wil laten zien.
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3: Praktijkonderzoek
Inleiding
In dit hoofdstuk bespreek ik mijn onderzoek naar de verschillende technieken, te weten:





Zilveremulsie
Kallitypie
Broomoliedruk
Kooldruk

Om de drie laatste technieken te bestuderen heb ik als gezegd workshops bezocht.
Het grote voordeel van een workshop is dat de kans op een goed resultaat groter is door de
begeleiding van een docent. Bovendien zijn alle, vaak lastig te verkrijgen materialen al aanwezig.
Een nadeel van workshops is de beperkte mogelijkheid om vrij te experimenteren.
Dit komt door de beperkte tijd, maar ook doordat de docenten veelal fotografen zijn, die bovendien
het effect van de techniek zoals dat uit het verleden bekend is willen nabootsen.
Zo werkten mijn medecursisten bij de workshop kallitypie met oude glasnegatieven die ze zo
historisch mogelijk wilden afdrukken.
Ik heb om te beginnen voor zilveremulsieafdrukken gekozen omdat dit de reguliere analoge
afdruktechniek is, die onder een beperkte groep fotografen nog heel gangbaar is. Het is de schakel
tussen digitale afdrukken en de oude alternatieve technieken. Mijn onderzoeksproces heeft zich
echter precies in de omgekeerde richting als het historische afgespeeld. In de discussie tussen
analoog en digitaal, waar ik in hoofdstuk 5 nog op terug kom, speelt de zilveremulsietechniek een
hoofdrol.
De andere technieken zijn gekozen om reden van technische haalbaarheid (kan ik het ook zelf thuis
doen?) en mijn verwachtingen van het resultaat.
Aan het eind van dit hoofdstuk bespreek ik de processen van cyanotypie en gomdruk, twee
technieken waarin ik eerder in mijn studie mee gewerkt heb.

Zilveremulsie, ontwikkelen en afdrukken
De analoge afdrukken heb ik gemaakt in de doka van de Willem de Kooning Academie, na instructie
van Jeroen de Wijs.
Allereerst heb ik een analoge camera geleend en daarmee een paar fotorolletjes volgeschoten.
Zwart-wit, om goed te kunnen vergelijken met de andere technieken, aangezien die ook veelal
monochroom zijn. Daarnaast vereist kleurenfotografie veel meer uitrusting en is het voor mijn doel
minder interessant.
Vervolgens heb ik de rolletjes ontwikkeld tot bruikbare negatieven.
De negatieven zijn zo klein dat een contactafdruk alleen dient of te beoordelen of een foto bruikbaar
is voor een vergroting. Dit in tegenstelling tot grote negatieven van (voorheen-)professionele
camera’s. Wel is het een optie om de negatieven in te scannen en digitaal te vergroten.
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Voor het afdrukken is een vergroter nodig een aantal baden met chemicaliën: ontwikkelaar, stopbad
en fixeer. En papier: hierin ontstaan de eerste verschillen, want de verschillende papiersoorten
hebben natuurlijk invloed op het resultaat. Echter, voor een eerste onderzoek zijn deze verschillen
nog gering.
Het maken van een vergroting is voornamelijk een spel met scherpte, belichtingstijd en contrast: een
klein verschil in deze variabelen geeft meteen een groot verschil in resultaat. Leuk is dat je direct de
verschillen kunt zien en dus ook beïnvloeden.
De chemicaliën zijn standaard en niet van invloed op het proces: het daadwerkelijk ontwikkelen gaat
ook heel snel. Hooguit kun je als Sally Mann vlekken en niet gefixeerde gedeelten laten ontstaan.

Duivenhok in afwachting van de verbouwing, analoge vergrotingen van analoog negatief, originelen in de
bijlagen (3 verschillende belichtingstijden van hetzelfde negatief)

Workshop Kallitypie
De workshop werd gegeven in het Fotomuseum door Herman Maes.
Er werd gewerkt met twee verschillende technieken: Van Dijcks bruindruk en de daadwerkelijke
Kallitypie.
Het eerste vertoont qua uitvoering grote overeenkomsten met cyanotype, alleen zijn de kleurtonen
bruin of zwart in plaats van blauw. Daardoor ziet de afdruk er minder spectaculair uit, maar gaat het
wel meer over het beeld: in een boek vol cyanotypes ben je snel uitgekeken.
De techniek is globaal als volgt: de drager wordt voorzien van een lichtgevoelige emulsie, waarna er
een contactafdruk gemaakt wordt. In tegenstelling tot cyanotypie moet de afdruk wel gestopt en
gefixeerd worden. Bij de kallitypie is het beeld na de belichting nog niet zichtbaar, je kunt dan ook
niet beoordelen en eventueel wat langer belichten. Er is dus ook een ontwikkelbad nodig.
Variabel en van invloed op het beeld is allereerst de drager: er kan gedrukt voor op verschillende
soorten papier, maar ook op gladde materialen als glas, maar dan wel voorzien van een eiwit- of
gelatinelaag. Verder is ook de belichtingstijd van invloed: hoe langer belicht, hoe donkerder en
contrastrijker het resultaat.
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In tegenstelling tot de reguliere afdruktechniek kun je hier wel spelen met de verschillende baden,
ook omdat het een langzamer proces is. Zo geeft langer fixeren een beter contrast in de donkere
delen.

Bulls, Van Dijcksbruindruk, origineel in de bijlagen

z.t., Kallitypie, origineel in de bijlagen

Workshop Broomoliedruk
Deze workshop volgde ik bij Kees Brandenburg in zijn atelier in Middelburg.
Ook bij deze workshop leerde ik twee technieken: oliedruk gaat uit van een lichtgevoelige laag in
gelatine, broomoliedruk van een regulier analoge fotoafdruk.
Bij beide technieken wordt het uiteindelijke beeld gevormd door het papier te inkten met litho-inkt
en berust op het principe van het afstoten van water en olie. De overeenkomst met het maken van
een litho is daardoor groot.
Bij de oliedruk wordt een papier gecoat met gelatine, lichtgevoelig gemaakt met kaliumdichromaat
en belicht met een negatief. Dit komt overeen met de techniek van een gomdruk.
Maar vervolgens wordt het papier geinkt met een tamponneerkwast of roller en litho-inkt.
Het beeld komt dan langzaam te voorschijn omdat de inkt alleen hecht aan de niet belichte delen
waar zich geen waterhoudende gelatine bevindt.
Helaas waren de resultaten maar matig, ondanks de ruime ervaring van Kees Brandenburg.
Waarschijnlijk waren er van de verschillende papiersoorten maar weinig echt geschikt. Helaas ging
Kees hier niet verder op in.
Het inkten is eigenlijk datgene waarmee je het beeld kunt bepalen: door aan de inkt wat lijnolie toe
te voegen geen zachtere contrasten en de hoeveelheid inkt is ook sterk van invloed. De inkt
aanbrengen met aan kwast geeft een onregelmatiger resultaat dan met een rollertje.
Daarnaast kun je ook met kleur werken.
Het kwasten was best lastig: er gaan snel delen van het beeld verloren en de gelatinelaag gaat snel
kapot. Wel wordt het beeld veel levendiger, korreliger.
Broomoliedruk is een wel heel wonderlijke combinatie van een reguliere foto en litho.
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De afdruk wordt gemaakt op fotopapier, waarbij een ontwikkelaar wordt gebruikt die de bovenlaag
niet uithard.
Vervolgens wordt de foto gebleekt en gefixeerd.
Na opnieuw in water weken wordt het papier op dezelfde manier geïnkt als bij de oliedruk.
Het beeld wordt langzaam opgebouwd door de inkt dun aan te brengen en vervolgens door
tamponneren of rollen de inkt over te brengen van de lichte naar de donkere delen te brengen, waar
het zich hecht.
Nadat we doorhadden hoe de inkt werkt waren er maar weinig mislukkingen. Wel is het fotopapier
vrij dun, waardoor het een beetje flodderige indruk geeft.

z.t., oliedruk, origineel in de
bijlagen

z.t., broomoliedruk, origineel
in de bijlagen

Workshop Kooldruk
Enthousiast gemaakt door Kees Brandenburg voor een van zijn favoriete technieken, volgde ik bij
hem ook de workshop kooldruk (carbon printing).
Gelatine en kaliumdichromaat zijn inmiddels goede bekenden, maar het grote onderscheid met
hiervoor beschreven technieken is dat er niet rechtstreeks op de uiteindelijke drager gewerkt wordt:
het belichte beeld wordt losgeweekt en als een transfer van gelatine op de drager aangebracht.
De transfer bestaat uit een dikke laag gepigmenteerde gelatine. Deze wordt na droging lichtgevoelig
gemaakt met kaliumdichromaat en belicht. Het belichten gebeurt met UV licht en een (digitaal)
negatief op ware grootte.
Daarna wordt de transfer onder water overgebracht op een drager. Dit kan papier zijn met een laag
gelatine, gefixeerd fotopapier, kunststoffen, glas, metaal. Het geheel moet even rusten om te
hechten aan de drager en daarna wordt het transfer voorzichtig losgeweekt van de ondergrond en
gespoeld om de niet belichte gedeelten van de transfer te verwijderen.
Op het moment dat de gelatinelaag overgebracht wordt is het een dun, kwetsbaar vlies. In sommige
afdrukken zijn dan ook beschadigingen, losse hoekjes, luchtbelletjes etc. te zien. Maar juist de
beelden waarop je aan plooien en gescheurde hoekjes kunt zien dat het een dun velletje op een
ondergrond is, maakt het boeiend.
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Als ondergrond heb ik naast aquarelpapier ook glas, koper en glanzend fotopapier gebruikt.
Het overbrengen op glas en koper leverde geen problemen op, wel goed ontvetten natuurlijk.
Een van de bedrukte koperplaten ga ik verder gebruiken om te etsen. Voor de zekerheid zal ik het
fotografische beeld deels afdekken met transparante lak, maar volgens de literatuur zou het moeten
kunnen.
Eigenlijk was het afdrukken op papier nog het lastigste, omdat het natte papier kwetsbaar was en af
en toe scheurde als de gelatine te sterk hechtte.
Hoewel de kooldruk oorspronkelijk met zwart pigment (carbon black) werd gedaan, kunnen eigenlijk
alle pigmenten gebruikt worden. Ik heb bruinachtige tinten vermeden, om geen idee van “oude
foto’s “ te wekken, naar het verleden van de techniek te verwijzen. Een volgende keer zou ik wit
pigment op een zwarte drager wil proberen, omdat een aantal van de nu gebruikte beelden al
negatieven zijn of juist over de omkering van positief/negatief gaan.

Alleen maar schaduw, kooldruk op
fotopapier, origineel in de bijlagen

Alleen maar schaduw, kooldruk op
koper

Gomdruk en cyanotypie
Tot slot wil ik in dit hoofdstuk heel kort aandacht besteden aan te de twee alternatieve technieken
waar ik al eerder tijdens mijn studie mee gewerkt heb: gomdruk en cyanotypie.

Macrolandschap, cyanotypie, 2010

Over anatomie, gomdruk, 2011
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Hoewel ze nu in een adem genoemd worden zijn deze technieken erg verschillend:
Cyanotypie of blauwdruk is een directe belichtingstechniek die erg veel lijkt op het fotogram.
Op een drager als papier of stof wordt een mengsel van ijzerammoniumcitraat en kaliferrycyanide
aangebracht. Na droging wordt belicht in de zon of onder een UV-lamp en vervolgens uitgespoeld
met water. Heel kenmerkend zijn natuurlijk de intense blauwe kleuren.
Gomdruk is een techniek die veel meer tijd in beslag neemt doordat het beeld laag over laag
opgebouwd wordt. Een oplossing van Arabische gom wordt vermengd met een pigment en
lichtgevoelig gemaakt met kaliumbichromaat. Na droging wordt belicht als een contactafdruk.
Voor iedere toe te voegen kleur wordt dit proces herhaald. Het hierboven afgebeelde voorbeeld
“Over anatomie “ is gebaseerd op een tekening, maar uiteraard is het ook mogelijk fotografische
beelden te gebruiken. In Photoshop is het mogelijk om van een foto per kleur (CMYK) een negatief te
maken. Als vervolgens ook deze kleuren gebruikt worden als pigment, ontstaat een heel “realistisch”
beeld.
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4: Reflectie op de verkregen beelden
Nu de resultaten van alle technische onderzoeken op tafel liggen, zal ik in dit hoofdstuk een
vergelijking hier tussen maken. Hierbij zal ik eerst een antwoord zoeken op de vraag: hoe bepaalt de
techniek het beeld? Daarna zal ik nagaan wat van toegevoegde waarde kan zijn voor mijn werk.
In de vergelijking zijn voor mij de volgende aspecten van belang:






contrast, behoud van detaillering en grijswaarden
zichtbare gelaagdheid en eigenheid van de techniek
uitstraling
de mogelijkheid tot beïnvloeding
herhaalbaarheid

Het gevaar bestaat hierbij wel dat ik mijn oordeel baseer op eerste pogingen om een techniek onder
de knie te krijgen, terwijl dit duidelijk nog niet de meest perfecte afdrukken zijn. Bijvoorbeeld: kan ik
wel oordelen dat een Van Dijcksbruindruk te weinig witten kent als ik niet eerst geprobeerd heb deze
witten zo maximaal mogelijk te krijgen?
Dit probleem heb ik enigszins ingeperkt door naast mijn eigen afdrukken steeds een afbeelding uit de
literatuur te bestuderen (m.u.v. zilveremulsie afdrukken, daar heb ik het resultaat bekend
verondersteld).
Zilveremulsie ontwikkelen en afdrukken

Slaapkamer, analoge afdruk,
origineel in de bijlagen

,
Eva en Eva in het paradijs, analoge afdruk van meerdere
negatieven, origineel in de bijlagen

Het maken van een vergroting is voornamelijk een spel met scherpte, belichtingstijd en contrast: een
klein verschil in deze variabelen geeft meteen een groot verschil in resultaat. Leuk is dat je direct de
verschillen kunt zien en dus ook beïnvloeden.
De chemicaliën zijn standaard en nauwelijks van invloed op het proces, hooguit kun je als Sally Mann
vlekken en niet gefixeerde gedeelten laten ontstaan. Het daadwerkelijk belichten gaat ook heel snel,
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in zo’n drie tot tien seconden. Daardoor heb je echt het gevoel dat je licht vangt dat er maar heel
even is.
De belangrijkste conclusie is echter dat het verschil tussen een analoge en digitale print veel groter is
dan ik gedacht had, zelfs bij het gebruik van digitale negatieven.
Omdat de techniek eenvoudiger is dan bij alle volgende, en daarom ook zelfstandig uit te voeren,
was er meer ruimte om te experimenteren met de techniek. Op deze wijze zijn afdrukken ontstaan
van meerdere negatieven over elkaar, zoals “Eva en Eva in het paradijs”.
Bij het gebruik van meerdere negatieven ontstaat een echt uniek resultaat doordat de zwarte delen
op het negatief ook de lichte delen op de andere negatieven afdekken. Dat is dus heel anders dan
half transparante beelden digitaal samenvoegen: daarbij is alles doorschijnend.
Tegelijk is dit ook echt leuk om te doen: je moet terwijl je aan het werk bent steeds denken in lagen
die het licht tegenhouden. Daarmee kom je eigenlijk tot de essentie van fotografie: een spel met
licht, zoals Moholy-Nagy dat ook speelde (zie blz. 6).

Van Dijcks bruindruk en Kallitypie

Bulls, Van Dijcksbruindruk, origineel in de bijlagen

Jalo Porkkala: Thunderstorm rising, Van
Dijcksbruindruk, jaartal onbekend

Van Dijcks bruindruk legt door de bruine kleur en de onregelmatige randen direct de connectie met
“oude foto’s “.
Daarnaast gaat er veel contrast en detaillering verloren, en zijn echte witten niet in het beeld
aanwezig. De techniek is daarom voor mij alleen bruikbaar in combinatie met een nadrukkelijk
hedendaags beeld, zodat toepassing tot vervreemding leidt. Dit is zichtbaar in de foto “Bulls”.
In het Handboek Monochrome van Worobiec en Spence wordt echter vermeld dat Van Dijcks
bruindruk ook werd gebruikt voor technische tekeningen. Ik denk dan ook dat met meer ervaring en
wellicht betere digitale negatieven een betere detaillering wel haalbaar moet zijn.
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z.t., Kallitypie, origineel in de
bijlagen

Thomas Hager, Live Oak Acorn
kallitypie,2009

Bij Kallitypie is het wel goed mogelijk om details te behouden, maar is het contrast vrij klein.
Vooral door de korreligheid van het beeld wijkt het af van een digitale afdruk.
Het portret krijgt wel een mooie zachte uitdrukking, maar de plooien in de donkere jas zijn niet meer
zichtbaar.
Dat is ook precies wat de literatuur (wederom Handboek Monochrome) erover vermeld: kallitype
betekend ‘mooie afdruk’ en werd gebruikt als goedkoop alternatief voor het platinaproces. Beide
processen waren er op gericht om ‘kunstzinnige’ afdrukken te maken.
Voor het afdrukken van een deel van mijn fotografisch werk is het zeker bruikbaar, maar het verlies
van detaillering in de donkere delen is wel een groot nadeel.

Oliedruk en broomoliedruk

z.t., oliedruk, origineel in de
bijlagen

Artur Jonauskas, Carnival,
oliedruk, jaartal onbekend
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De oliedruk is sterk beïnvloed door structuren in de drager en de bewerkingen. Dit heeft deels goed
uitgepakt: het is net alsof de vrouw door een beregend raam gefotografeerd is. Ik vind het mooi: het
geeft een extra laag aan het beeld, en dat is iets wat elders in mijn werk ook terug te vinden is.
Het is echter nog maar de vraag of ik dit nog een keer zou kunnen herhalen.

z.t., broomoliedruk, origineel
in de bijlagen

Kim Engels, z.t., broomoliedruk,
jaartal onbekend

Bij de broomoliedruk is behalve in techniek ook in het resultaat de overeenkomst met lithografie
onmiskenbaar. Dat komt door ongenuanceerde witten, een groot grijsbereik en moeizame zwarten.
Wel is het verschil tussen de afwerking met roller of kwast heel groot: de roller geeft een vrij glad en
vlak resultaat.
Het tamponneren met een kwast is moeilijker maar geeft wel veel maar ruimte voor eigen
bewerking. Zo heeft de lucht in de afdruk van het “Macrolandschap” een textuur gekregen die er in
de blauwe, gerolde, versie en in het negatief niet was. Daarnaast kun je de inkt ook zo dik
aanbrengen dat er een mengvorm tussen foto en schilderij ontstaat.
Voor beiden geldt dat je kunt spelen met de kleur van de inkt, de scherpte en de structuur en dat
maakt het aantrekkelijk om foto’s op deze manier te bewerken.
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Kooldruk

Alleen maar schaduw, kooldruk,
origineel in de bijlagen

Margret Hall, Emmaline, kooldruk,
2007

Het resultaat van de kooldrukken wijkt sterk af van de kallitype en de broomoliedruk: door een lange
toonschaal blijven details goed behouden. De negatieven hoeven dan ook niet extreem contrastrijk
te zijn. En verder lijkt het wel of scherpe delen scherper worden en onscherpte onscherper,
waardoor een soms een opmerkelijke scheiding tussen voor- en achtergrond ontstaat.
Daarnaast is het prettig dat de technieken ook op andere dragers dan papier te gebruiken is en dat
ook hier met alle kleuren gewerkt kan worden.
De afdruk ”Alleen maar schaduw” die ik maakte op het fotopapier had juist in de hoeken een groot
contrast, waardoor twee hoeken loslieten, en geplooid zijn overgekomen. Dit combineert opvallend
goed met het glanzend papier en de lijnen van de foto, waardoor het een van de beste resultaten van
de workshop is geworden.
Hoewel bewerkelijk, is kooldruk wel een van de favoriete technieken van zowel Kees Brandenburg als
van mijzelf: de mooie grijzen en de lange toonschaal geven subtiele beelden met een bepaalde
verstilling, heel geschikt voor bijvoorbeeld verlaten landschappen en stillevens. In deze techniek
komt ook mijn foto’s van verlaten, “wachtende” gebouwen goed tot uitdrukking:

Wachtend gebouw 1, kooldruk,
origineel in de bijlagen

Wachtend gebouw 2, kooldruk, origineel
in de bijlagen
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Maar ook kan door de indirecte beeldoverdracht het transfer gemanipuleerd worden, waardoor het
nadrukkelijk als extra laag aanwezig is, zoals te zien is op de afdruk “alleen maar schaduw” op
glanzend papier.
Tot slot is het prettig dat kooldruk ook op materialen als metaal en glas gebruikt kan worden.
Vanuit mijn achtergrond als grafisch kunstenaar werk ik veel met koper, vooral lang geëtste
koperplaten vormen dan mijn werk. Ik kan me een combinatie voorstellen van geëtste platen waarop
een kooldruk gedrukt wordt, of een plaat met een kooldruk, waarvan een deel weggeëtst wordt. Het
laatste heb ik geprobeerd, maar het is me daarbij niet gelukt (een deel van) de kooldruk te
behouden.
Cyanotypie

Volgende patiënt, cyanotypie, 2010

Detroit Fotografie Co, New York from Brooklyn,
gomdruk, ca. 1901

Cyanotypie vertoont grote overeenkomsten met Van Dijcks bruindruk en heeft dan ook dezelfde
nadelen: weinig contrast en detaillering. Het blauw is heel aantrekkelijk, maar wordt al snel heel
overheersend, zodat het eigenlijke onderwerp van de foto op de achtergrond raakt. Dat is veel
minder storend als in de foto veel wit voorkomt of, zoals op de foto “New York from Brooklyn” een
groot deel van de foto het blauw ook de natuurlijke kleur zou kunnen zijn. Een andere toepassing ligt
voor de hand als het onderwerp niet belangrijk is, maar het blauw als zodanig wel.
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Gomdruk

Ideale maten, gomdruk, 2011

Hans de Bruijn,Cathedral Burgos
gomdruk, jaartal onbekend

Gomdruk is een veelzijdige techniek als kleur belangrijk is. Er zijn zowel heel “realistische”, zoals het
werk van Hans de Bruijn laat zien, als juist heel schilderachtige resultaten mee te behalen.
Christopher James noemt het “ the photographic ambassador to the graphic and fine arts”, vanwege
het feit dat de hand van de artiest te herkennen zou zijn. In de omschrijving ben ik het wel met hem
eens, maar ik zie de hand van de kunstenaar meer in de keuze van de pigmenten en dragers dan in
de penseelstreek.
Ook zie ik in het beeld wel overeenkomsten met Hipstamatic en Instagram, al dan niet als app, die op
dit moment erg populair zijn onder kunstenaars en alternatieve fotografen: de kleuren zijn een
beetje vervormd maar heel beeldbepalend, meer dan scherpte en contrast.
Hipstamatic en Instagram, maar ook Lomography streven een retro-effect na en ontlenen dit aan de
fotografie uit de jaren 50, met goedkope en eenvoudige camera’s en lenzen. Behalve de kleuren is
dat ook herkenbaar aan het vierkante formaat en de donkere hoeken van de foto, zoals hieronder
duidelijk te zien is.

Daniel Ganestam, z.t., via de site van Hipstamatic,
hipstamatic, jaartal onbekend

Georges van Wensveen, z.t., hipstamatic-app
2012
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Vergelijking met digitale processen
De hierboven genoemde en getoonde hipstamatic-app is niet meer dan een vooraf ingestelde
bewerking van de digitaal gemaakte “normale” foto.
Na een heel hoofdstuk met praktijkonderzoeken komt dan ook de vraag naar voren of ik dezelfde
resultaten niet veel eenvoudiger digitaal kan bereiken, door foto’s te bewerken in een programma
als Adobe’s Photoshop. Zou ik niet veel tijd en materiaalkosten kunnen besparen als ik het beeld op
de computer zou samenstellen en pas als ik het gewenste resultaat heb bereikt, dat proberen op een
analoge manier na te maken? Misschien is dat laatste zelfs niet meer nodig omdat het te weinig
toevoegt.
Misschien kan ik de vraag beantwoorden door na te gaan in hoeverre ik de resultaten van de
workshops van te voren verwacht had. Ik heb tenslotte de negatieven bewust zo uitgekozen dat ze
het meest bij mijn verwachtingen zouden aansluiten: subtiele zwarttinten voor de kooldruk, grote
contrasten voor Van Dijcks bruindruk.
Zo heb ik in de workshop kallitypie een contrast gebruikt tussen een moderne afbeelding vs. een oud
uitziende techniek, in die zin voldoet de Van Dijcks bruindruk meer aan mijn verwachtingen dan de
kallitypie zelf: het ziet er onmiskenbaar ouder uit.
Kooldruk was niet toevallig de laatste workshop: in de loop van de tijd kreeg ik meer inzicht in de
verschillende technieken en hun resultaten, en kooldruk heb ik daarom ook bewust uitgekozen
vanwege mijn idee dat deze techniek het meest aansluit bij mijn werk. Dat bleek ook zo te zijn.
Tegelijk moet ik toegeven dat ik in alle workshops meer oog heb gehad voor de techniek en de
uitvoering dan voor het behalen van een beoogd resultaat. Daarnaast is voor mij het experiment
heel belangrijk: op het moment dat je het ene resultaat ziet, komen er al weer talloze mogelijke
vervolgstappen in je op: making is thinking.
In “De Ambachtsman“ citeert Richard Sennett de architect Renzo Piano, die dit proces als volgt
omschrijft: “Je denkt en doet op hetzelfde moment. Je tekent en je maakt. Je keert terug naar (…) de
tekening. Je maakt het, je doet het over en je doet het nog een keer over”. Daarnaast speelt in de
alternatieve fotografie de materialiteit een rol: als je een slap velletje gelatine probeert vast te
pakken bedenk je andere dingen die je ermee kunt doen.
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5: Conclusie
Het hedendaagse gebruik van analoge afdruktechnieken vormt de kern van mijn onderzoek. Enerzijds
is van belang in hoeverre deze relevant zijn voor mijn werk, maar ook hoe ze zich verhouden tot hun
voornamelijk digitale omgeving.
Daarbij zijn verschillende vragen gesteld: wat is de historische context en voor welke kunstenaars in
verleden en heden zijn de analoge technieken essentieel? Van welke technieken verwacht ik dat ze
interessant zijn voor mijn werk en kan ik onderzoeken? Wat is de invloed op het beeld en in hoeverre
zijn ze ook daadwerkelijk van belang? Hoe ziet de digitale omgeving er uit? Hoe kunnen analoge
technieken hierin een rol spelen?
Om deze vragen te beantwoorden heb ik allereerst, in hoofdstuk 2, onderzoek gedaan naar de
geschiedenis van de fotografie met de nadruk op de momenten waarop geëxperimenteerd werd met
verschillende afdrukmethoden. Ook heb ik een aantal kunstenaars gezocht die nu met analoge
technieken werken. Naast Sally Mann zijn Susan Derges, Katayoun Pasban Dowlatshahi en Roger
Kockaerts aan de orde gekomen. De laatste drie zijn weliswaar niet wereldberoemd, maar daarom
niet minder inspirerend. Vooral bij Susan Derges en Katayoun Pasban Dowlatshahi is het werk niet
alleen beinvloed door de techniek, maar is het beeld dat ontstaat het resultaat van die techniek.
In hoofdstuk 3 zijn de verslagen van de praktijkonderzoeken opgenomen: de zilveremulsieafdrukken
in de doka van de Willem de Kooning Academie, de workshops kallitypie, broomoliedruk en kooldruk
en tot slot de gomdrukken en de cyanotypie. Hierbij zijn er verschillen te onderkennen in het
aanbrengen van de lichtgevoelige laag, het belichten en het fixeren van het beeld. Tegelijk zijn de
overeenkomsten groot, maar levert iedere techniek een heel eigen beeld op.
Hoe dat beeld er uit ziet en waardoor dat mogelijk veroorzaakt wordt is geanalyseerd in hoofdstuk 4.
Ook is hier terug te vinden in hoeverre de technieken iets toevoegen aan mijn werk. Het gaat daarbij
aan de ene kant om het benadrukken van wat ik met de foto wil uitdrukken en de sfeer die het beeld
daarom moet uitstralen. Maar daarnaast, nog belangrijker, om het proces zelf dat noodzakelijk is als
denkproces over het resultaat.
Vandaar dat dit hoofdstuk eindigt met een vergelijking met digitale processen.
Zou ik immers mijn werk eerst op een digitale manier tot stand laten komen en het eventueel later
analoog namaken, dan zou ik misschien wel efficienter kunnen werken, maar de essentie van het
denkproces tijdens het doen zou verloren gaan. Daardoor zal ik dan ook niet tot dezelfde resultaten
komen. Daarnaast vind ik het werken in de doka en met de materialen erg prettig. Ook het spel met
licht, positief en negatief, denken in verschillende lagen, het is gewoon leuk om te doen.
Zo gaat het werken met vergroter, ook al gebruik je alleen het licht voor een contactraam, erg snel,
zo’n 3 tot 30 seconden. Daardoor heb je echt het gevoel dat je licht vangt dat er maar heel even is.
Voor een deel sluit dat al aan bij mijn werk, maar ik wil dat in toekomst ook nog meer gaan
benadrukken. Zo sluit de techniek aan bij de thematische inhoud, over tijdelijkheid, verlaten
gebouwen, met figuren die daar maar heel even waren. Onlangs heb ik daar een begin mee gemaakt,
wat de volgende foto’s opleverde:

23

What was then and what is now 1, zilveremulsieafdruk van
meerdere negatieven, 2012

What was then and what is now 3,
zilveremulsieafdruk van meerdere
negatieven, 2012

Maar ook door alleen eenmalige afdrukken te maken en dus af te zien van reproductie.
Dit vergt wel een eigenzinnige houding in een digitale wereld. Zo is er, ook op de academie, de vraag
naar groot, groter, grootst werk, terwijl de technieken zo hun beperkingen kennen qua formaat.
Daarnaast zal ook dit werk deels digitaal gezien worden: op mijn website, misschien in een digitaal
samengesteld boek, of toch als digitale vergroting. Hoe consequent kan ik daarin zijn?
Alleen al in deze scriptie moet ik de nodige concessies doen: hij is immers digitaal geschreven, en
voor de afbeeldingen van mijn eigen werk in deze tekst zijn de analoge afdrukken gescand en dus
digitaal gemaakt. Daarmee gaat een deel van wat ik wil laten zien verloren. Vandaar dat de originele
afdrukken als bijlagen bij deze scriptie zijn gevoegd.
In de afgelopen jaren is volop discussie gevoerd over analoge versus digitale fotografie: daarin
speelden argumenten als beeldkwaliteit (grotere scherptediepte, eenduidigere kleuren en een
mooiere want onregelmatiger korrelstructuur), en beter kijken voordat je afdrukt omdat je het beeld
niet direct terug kunt zien een rol aan de zijde van de analoge fotografen. De allernieuwste
ontwikkeling is dat camera’s niet meer één beeld vastleggen, maar een filmpje maken waaruit
achteraf een still als “beste” foto kan worden gekozen.
De redenen voor digitale fotografen zijn de tijdswinst en de grotere verspreidingsmogelijkheden.
Ik ben zelf zo gewend aan digitaal fotograferen dat ik ook op mijn analoge camera automatisch op de
achterkant het resultaat van de opname wil terugzien: eerst afdrukken , dan beoordelen.
Inmiddels lijken beide partijen van elkaars bestaansrecht overtuigd, en is de analoge fotografie niet
meer en niet minder dan een alternatief voor digitaal.
Het onderscheid gaat eigenlijk niet zozeer over verschillen in technieken, maar meer over algemene
tendensen die in de maatschappij terug te zien zijn: kwantiteit versus kwaliteit.
Aan de ene kant is er de grote massa beelden die snel geschoten wordt en direct via de social media
aan de wereld verkondigd wordt. Aan de andere zijde zien we een terugkerende aandacht voor
kwalitatieve elementen en ambachtelijkheid.

24

Zo zal in 2013 in Museum Boymans van Beuningen de tentoonstelling “Hand Made: lang leve het
ambacht” te zien te zijn. Het museum kondigt dit op haar website met de volgende tekst aan:
“De hernieuwde interesse voor ambachten past perfect in de huidige tijdsgeest, waarin duurzaamheid, en
authenticiteit meer aandacht krijgen. Bovendien sluit het doe-het-zelven, -het concreet met je handen bezig
zijn, aan bij de huidige trend van ontstressen en zingeving. Maar ook vooruitstrevende ontwerpers laten zich
inspireren door het handgemaakte product en ambachtelijke technieken. Zoals de trui gemaakt uit één schaap,
waarmee ontwerpster Christien Meindertsma het productieproces van a tot z blootlegt. Of een met moderne
technieken ingelegd kamerscherm door Studio Job, dat al jarenlang samenwerkt met gespecialiseerde
vakmensen. Ook economen en politici realiseren zich sinds enkele jaren dat de Nederlandse economie meer
ambachtslieden nodig heeft en stimuleren jongeren een vakopleiding te volgen. Kortom, het vakmanschap
wordt weer gerespecteerd.”

Het zal dan ook voor het (kunst-)onderwijs noodzakelijk zijn om bij de deze tendens aan te sluiten: de
werkplaatsen en doka’s, op veel academies al gesloten, kunnen weer open!

Monique van Wensveen
Februari 2013
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