
'De zrel'van Jan de Kiek staat in Tiel
WimVeerman

De stud.eerkamer wat praktischer inruimen, neen, niet opruimen, is ook voor

archivarissen soms een noodzaak. Al is het maar om weer eens t-e zíenwat er zoal

te vinden is. Ik ben als geboren en getogen GouweÍ7^ar al bijna dertig jaar inwoner

van Tiel en door mijn functie als directeur/streekarchivaris van het Regionaal

Archief Rivierenlaná, voelen ik en mijn gezin ons sterk met de Betuwe en haar

inwoners verbond.en. Dat betekent niet dat je eigen geboorteplaats vergeten wordt.

Daarbij helpt een lidmaatschap van die Gouda zeker. En als er \Mat over het

Goudsl in àe pers verschijnt, wordt dat toch het eerste gelezen. AIs dan ook de

nieuwe burgemeester van Culemborg, voor welke stad ik ook archivaris ben, uit

Gouda komi, komen er toch wat rnationale gevoelens' boven drijven!

Daarbij word.t ik op mijn werkkamer van de archiefdienst dagelijks herinnerd aan

mUn gèboott"stad door een collectie opgegraven Goudse pijpen en prenten met

b"ir"Ëkittg tot de Goudse Glazen en... een fototoestel van een straatfotograaf,

waaÍaarreen gekalligrafeerd kartonnen bordje hangt met de tekst 'Bij brand dit het

eerste redden'.

Ik heb dit toestel, van het merk 'Velophot' en een prachtig mahoniehouten studiostatief

ongeveer veertig jaar geleden via wrllen mUn broer Jan Veerman verkregen tegen b^et-

ating van een g.ting bldtag. Het wás geborgen in een grote vierkante tuigleren koffer'

Deze staat eï rrn orrá.t. Hoe kwam hij er aan? Indertrld was hrj namens de diaconie van

de Hervormde Gemeente belast met het uitruimen van een opslagplaats in een van de

huisjes van het Verbrande Erf brl de Groeneweg. Het huisje was in gebruik geweest bU

".r, -grrheer'Van Buuren, die iels met fotografie had gedaan.In ieder geval werd dat

toen dóor ons verondersteld, want er werden verschillende lenzen en andere fototoestel-

len aangetroffen, die door mUn broer al verkocht waren aan de Goudse fotoclub. Enkele

zinken íasteilen met kleine glasnegatieven bleken honderden pasfoto's van Gouwenaars

en vele Duitse militairen te bèvatten. Vermoedelijk waren deze opnamen bestemd voor

de door de Duitse overheid ingevoerde persoonskaarten. Helaas is de inhoud van deze

wasteilen op het binnenplaatsje omgekeerd en daardooï voor eeuwig verdwenen' Nu

zou ik daar anders mee omgaan.

Bij het hierboven genoemde praktischer inruimen van mrjn studeerkamer, kwam ik ook

"á ,rup.1 nog t..i.r*.rken krantenknipsels over Gouda tegen. En het heeft zo moeten

zlln daibo,renop de stapel enkele artikelen lagen uit 1991, waarin sprake was van een

*Lrkgroep'Gouda in Bèeld' met fotors vanJan de Kiek, ofwelJan Furrer enzrJ:n goede

vriend, Van Buuren. Het straatfototoestel dat eveneens op de krantenfotors voorkomt,

lijkt sprekend op het apparaat datin mijn werkk-amer staat van het Regionaal Archief

Rivierènland te ïel. Naar ik nu vermoed, heeft de heer Van Buuren het appara r- op een

gegeven moment van Jan de Kiek gekregen en later in zijn pakhuisje aan het Verbrande

Érf opg.borgen. Uit de rommel in dat huisje heb ik indertijd ook een houten vouwsta-

tief vàór ..r, klup. amera meegenomen. De grote cameÍa is eigenlijk een miniatuur don-

kere kam.r,rooihet ontwikkelen van de op straat gemaakte fotors, die zonder tussen-

komst van een negarief vaak op een met een gevoeiige laag bewerkt stukje blik spiegel-

beeldig werden afgedrukt. De verstelbare balgzrt aan de binnenkant. Aan de zijkanten

zijn kÁtjes mer kleppen aangebracht waarin het fotomaterraal lichtdicht bewaard kan

wtrden."onder de camera was een verschuifbare bak aangebracht voor ontwikkelaar,
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Foto: Jan Bouwhuis, TieI.

fixeer- en stopbad. Om het geheel te bedienen is aan de achterkant een houten deurtje
aangebracht met een opening, die lichtdicht afgesloten is door een leren mouw. Daarin
kon men een arm steken en van binnen de opname scherp stellen en de ontwikkeling
van de opname uitvoeren. Het ontwikkelproces werd gevolgd door een rood ruitje in de
bovenkant van het apparaat, terwijl door een eveneens bovenin aangebrachte koker
gekeken kan worden hoever het proces gevorderd was. Een extra toevoeging is een uit-
schuifsysteem dat voor op de camera is aangebracht, waarin de gemaakte foto kan wor-
den geplaatst om er weer een opname van te maken, want meerdere afdrukken konden
alleen gemaakt worden door ze telkens opnieuw te kopiëren wegens het ontbreken van
een negatief.

Het toestel was helaas niet compleet bleek achteraf. De originele doplens en de bak
onderaan de camera voor de benodigde chemicaliën ontbraken. Door er een andere lens
op aan te brengen heb ik jaren geleden toch nog fotors met het apparaat gemaakt en die
op mrjn 'zolder donkere kamertjer br; mr;n ouders thuis ontwikkeld. Ruim twintig jaar
siert Jan de Kieks toestel mrjn werkkamer en is altrjd een aandachtstrekker voor bezoe-
kers en vormt vaak een goede gespreksintroductie voordat het zakehjk gaat worden.
Voor mij is, toen het de camera van Jan de Kiek bleek te zijn, een extra dierbare èn tast-
bare herinneringen aan Gouda geworden.
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