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mijn Konica heb volgeschoten op begraaf-
plaats Oud Eik en Duin in DenHaag.

Als een alchemist uit deMiddeleeuwen
is Tom in de weermetmaatbekers en vloei-
stoffen. Het ontwikkelen van negatieven
is een precair proces. Niet alleen de juiste
verhoudingen zijn belangrijk, ook de juiste
temperatuur is essentieel. En elk filmtype
vraagt zijn eigen behandeling.
Tom heeft intussen ontwikkelaar en warm
water gemengd in eenmaatbeker en op de
gewenste temperatuur van 20 graden ge-
bracht. Ikmag hetmengsel voorzichtig in
het ontwikkeltankje gieten, waar het pre-
cies elf minuten inmoet blijven zitten. In-
tussenmoet ik elkeminuut het tankje een
beetje schudden en vervolgensmet een
harde klap op tafel zetten: dat haalt even-
tuele luchtbellen eruit.
Als de elf minuten zijn verstreken, gieten
we de ontwikkelaar – nu chemisch afval –
in een jerrycan en gieten het tankje vol
met een vloeistof die het ontwikkelproces
stopt. Daarna krijgen de films nog een
fixeerbadje en worden ze gespoeldmet li-
ters kraanwater. De toevoeging van enkele
druppels wetting agent – een soort zeep-
sop –moet voorkomen dat er kringen op de
negatieven ontstaan.
Tom is tevreden. “Keurige negatieven”,
zegt hij, als hij de lange stroken uit de ont-
wikkeltrommel haalt enmet wasknijpers
in een droogkast hangt. Terwijl wij elders
in de stad een halfuurtje koffiedrinken dro-
gen de negatieven daar in de warme lucht
op. Op aangeven van Tom knip ik ze in
stroken van zes en stop ze in doorzichtige
plastic vellen. De klok slaat één uur: het
ontwikkelen van twee filmpjes met in to-
taal 72 foto’s heeft me in totaal tweeënhalf
uur gekost. En dan zijn we nog niet eens
aan het afdrukken toegekomen. Hoe goed
de foto’s zijn geworden valt nog niet te
zeggen. Maar ik ben nu al zeldzaam trots
op het resultaat.

Meer informatie: www.cafu.nl

Cursus ontwikkelen

Het ontwikkelen van een belicht foto-
rolletje vraagt om het absolute duister; elk
lichtstraaltje kan het filmpje verpesten.
Maar het valt nog niet mee om in het pik-
kedonker een belicht filmpje uit het meta-
len kokertje te halen, af te knippen, op een
spoel te rollen, nog een keer af te knippen,
op een houder te krijgen, in de ontwikkel-
tank te plaatsen en deze vervolgens licht-
dicht af te sluiten.
TomKooijman (62), mijn docent, laat het
me daarom eerst een paar keer oefenen
met het licht aan, maar metmijn ogen
dicht. “Het is vooral belangrijk dat je alle
materialen in de goede volgorde klaarlegt”,
legt hij uit. “Het gaat alleen goed als je sys-
tematisch en rustig werkt.”
Dan gaan we aan de slag. Lichtwerende
gordijnen dicht, licht uit en ga je gang
maar. Slechts met de grootstemoeite slaag
ik erin de film op de spoel in het ontwik-
keltankje te plaatsen. Het tweede filmpje
gaat al iets beter. Deksel erop en het licht
kan weer aan. “Goed gedaan”, zegt mijn
vriendelijke leraar.
Tom is wel gewend aan het duister. Gedu-
rende 35 jaar was hij filmoperateur in de
Utrechtse bioscoopCamera, totdat de bios-
coop twee jaar geleden, als laatste in Ne-
derland, overschakelde op digitale
vertoning. Sindsdien is hij werkloos. “Mijn
beroep is verdwenen”, constateert hij zon-
der spijt. Als vrijwilliger bij het het Cen-
trum voor Analoge Fotografie in Utrecht
(Cafu) maakt hij zich nu nuttig. Daar pro-
beren hij en andere enthousiastelingen het
analoge ambacht levend te houden.
Ik volg vandaag de korte cursus ‘fotorolle-
tje ontwikkelen’. Dat heb ik een grijs verle-
den al eens gedaan, maar de details van
deze vaardigheid zijnme al lang ontgaan.
Omdat het Cafu zich alleen richt op zwart-
witfotografie (kleur ontwikkelen en af-
drukken is veel complexer) heb ik speciaal
voor deze cursus twee zwart-witrolletjes
van 125ASA van Ilford gekocht, die ikmet


