
Londen	  Lensloos:	  een	  weekend	  trip	  met	  pinhole	  camera's	  
	  
Natuurlijk	  ben	  ik	  te	  vroeg	  op	  vliegveld	  Eindhoven.	  Ik	  heb	  al	  ingecheckt,	  de	  boardingpass	  
is	  thuis	  afgedrukt,	  en	  ik	  heb	  alleen	  handbagage.	  Dus	  die	  twee	  uur	  van	  te	  voren	  is	  
eigenlijk	  onnodig.	  Maar	  voor	  de	  zekerheid	  sta	  ik	  toch	  om	  07:00	  zaterdagochtend	  in	  de	  
hal.	  
Het	  doel	  voor	  dit	  weekend	  is	  een	  bezoek	  aan	  een	  foto	  expositie	  van	  Ansel	  Adams.	  Een	  
heel	  grote	  naam	  uit	  de	  klassieke	  zwartwit	  landschaps	  fotografie,	  en	  zijn	  werk	  komt	  
zelden	  naar	  Europa.	  Dus	  als	  het	  gebeurt,	  en	  je	  hebt	  de	  mogelijkheid:	  gaan!	  Het	  kan	  wel	  5	  
tot	  10	  jaar	  duren	  voor	  er	  weer	  een	  kans	  komt,	  en	  een	  reis	  naar	  San	  Fransisco	  is	  heel	  wat	  
lastiger.	  
En	  als	  je	  dan	  toch	  in	  je	  eentje	  naar	  Londen	  gaat	  en	  je	  bent	  hartstochtelijk	  pinhole	  
fotograaf...	  dan	  gaan	  er	  natuurlijk	  pinhole	  camera's	  mee.	  Ik	  ben	  van	  plan	  om	  de	  rest	  van	  
de	  dag	  wat	  plaatjes	  te	  schieten	  in	  Greenwich	  (de	  nul	  meridiaan,	  oude	  gebouwen),	  en	  
hopelijk	  de	  zondag	  van	  vertrek	  langs	  Abbey	  road	  te	  gaan	  via	  de	  metro.	  
Mee	  op	  reis	  gaan	  twee	  zelfgeknutselde	  rolfilm	  camera's:	  een	  6X6	  30mm	  f/150	  en	  een	  
6X9	  40mm	  F/160.	  Allebei	  gemaakt	  op	  basis	  van	  oude	  klapcamera's	  uit	  de	  jaren	  50/60.	  
Ze	  moeten	  gevuld	  worden	  met	  rolfilm,	  ouderwetse	  6	  cm	  brede	  film	  met	  schutpapier.	  
Gelukkig	  is	  dat	  nog	  volop	  te	  koop,	  bij	  de	  betere	  fotozaak	  of	  op	  internet.	  
	  
De	  reis	  gaat	  goed	  (afgezien	  van	  een	  kwartier	  opeengepakt	  wachten	  voor	  een	  onwillige	  
deur	  in	  de	  vertrekhal),	  en	  het	  blijkt	  verrassend	  eenvoudig	  te	  zijn	  om	  je	  weg	  te	  vinden	  op	  
Stansted	  airport,	  en	  de	  trein	  te	  pakken	  naar	  het	  centrum	  van	  Londen.	  
	  Dan	  door	  met	  Underground	  en	  DLR	  naar	  Greenwich.	  Eerst	  maar	  eens	  iets	  eten,	  en	  
veiligheidshalve	  duik	  ik	  de	  starbucks	  van	  Greenwich	  in.	  Het	  is	  nog	  iets	  te	  vroeg	  om	  me	  
aan	  het	  befaamde	  Engelse	  pub	  voedsel	  te	  wagen.	  
In	  de	  starbucks	  vul	  ik	  alvast	  de	  6X6	  camera	  met	  film,	  een	  maak	  een	  eerste	  opname	  
(foto1),	  belichtingstijd	  zo'n	  4	  minuten.	  Tja,	  pinhole	  vergt	  geduld,	  en	  je	  moet	  je	  niet	  
storen	  aan	  verbaasde	  of	  argwanende	  blikken.	  

	  
	  
Dan	  naar	  de	  expositie,	  in	  het	  Greenwich	  Maritime	  museum,,	  waar	  ik	  eventjes	  in	  rij	  moet	  
staan,	  omdat	  er	  maar	  mondjesmaat	  mensen	  worden	  toegelaten.	  Een	  fenomenale	  
tentoonstelling,	  veel	  van	  zijn	  beroemdste	  foto's	  zie	  ik	  voor	  het	  eerst	  echt,	  als	  enorme	  
vergrotingen,	  in	  plaats	  van	  in	  boeken	  of	  op	  internet.	  En	  het	  maakt	  een	  enorm	  verschil	  als	  
je	  voor	  een	  sublieme	  analoge	  zwartwit	  vergroting	  van	  100X75	  cm	  staat!	  



Als	  ik	  na	  ruim	  twee	  uur	  de	  tentoonstelling	  uit	  loop,	  is	  de	  rij	  aangegroeid	  tot	  een	  
slingerende	  slang	  die	  een	  heel	  eind	  door	  het	  museum	  heen	  slingert.	  
Ik	  heb	  geen	  belangstelling	  voor	  de	  rest	  van	  het	  museum,	  gewijd	  aan	  de	  Britse	  maritieme	  
geschiedenis,	  en	  ga	  door	  het	  Greenwich	  park	  wandelen.	  Eerst	  nog	  even	  een	  foto	  van	  de	  
tentoonstellingsvlag,	  die	  natuurlijk	  naar	  zwartwit	  moet	  worden	  omgezet.	  

	  
Omdat	  het	  zonnig	  weer	  is,	  is	  de	  belichtingstijd	  lekker	  kort:	  zo'n	  2-‐3	  seconden.	  
In	  het	  park	  is	  het	  "royal	  observatory",	  waar	  ik	  net	  als	  alle	  toeristen	  even	  op	  de	  foto	  ga	  op	  
de	  nul	  meridiaan	  (en	  daarna	  een	  pinhole	  foto	  maak	  van	  die	  zilveren	  lijn).	  
	  
En	  dan	  ontdek	  ik	  in	  een	  hoekje	  van	  het	  complex	  iets	  heel	  bijzonders:	  een	  levensgrote	  
camera	  obscura,	  open	  voor	  publiek!	  Daar	  moet	  ik	  natuurlijk	  naar	  binnen,	  om	  zelf	  het	  
bijzondere	  effect	  te	  ervaren,	  dat	  ik	  met	  mijn	  camera's	  vastleg.	  Natuurlijk	  maak	  ik	  er	  een	  
foto	  van	  met	  de	  pinhole	  camera,	  je	  zou	  kunnen	  zeggen	  "C02:	  camera	  obscura	  fotografeert	  
camera	  obscura".	  Deze	  foto	  maak	  ik	  met	  de	  6X9,	  die	  is	  lekker	  zwaar	  en	  staat	  stevig	  op	  de	  
ballustrade	  zonder	  last	  van	  de	  wind.	  Met	  het	  ministatiefje	  (joby800)	  is	  'ie	  goed	  te	  
positioneren,	  al	  weet	  het	  nooit	  helemaal	  zeker	  bij	  pinhole,	  er	  is	  immers	  geen	  zoeker...	  
Belichtingstijd	  is	  drie	  minuten,	  omdat	  het	  nogal	  in	  de	  schaduw	  ligt.	  In	  die	  tussentijd	  gaan	  
er	  wat	  mensen	  het	  gebouwtje	  in	  en	  uit,	  maar	  het	  voordeel	  van	  zo'n	  lange	  tijd	  is	  dat	  ze	  
allemaal	  oplossen...	  

	  
	  



Dan	  nog	  wat	  lopen	  door	  het	  park	  en	  de	  aanpalende	  gebouwen,	  vol	  met	  zuilengalerijen	  
en	  doorkijkjes.	  	  

	  
Onder	  andere	  vanaf	  het	  "Queen's	  house"	  richting	  de	  rivier	  de	  Theems.	  
Het	  schijnt	  dat	  de	  militaire	  academie	  in	  twee	  gebouwen	  is	  gesplitst,	  om	  het	  uitzicht	  van	  
de	  koningin	  niet	  te	  bederven...	  

	  
Vervolgens	  is	  er	  nog	  de	  overdekte	  Greenwich	  market,	  waar	  ik	  over	  heb	  gelezen,	  en	  waar	  
ik	  naar	  toe	  ga	  om	  misschien	  ook	  wat	  foto's	  te	  nemen.	  Maar	  dat	  valt	  tegen,	  te	  druk	  en	  te	  
donker,	  weinig	  plek	  om	  even	  een	  camera	  te	  plaatsen	  met	  een	  mini	  statiefje.	  
	  
	  De	  rest	  van	  de	  avond	  nog	  wat	  lopen,	  en	  een	  klassieke	  fish&chips	  eten	  in	  een	  pub.	  
Terug	  door	  het	  park	  naar	  het	  adres	  waar	  ik	  vannacht	  een	  bed&breakfast	  heb	  kunnen	  
reserveren.	  Dat	  viel	  nog	  een	  beetje	  tegen,	  want	  juist	  dit	  weekend	  is	  de	  LondonMarathon,	  



en	  alle	  hotels	  etc.	  waren	  volgeboekt.	  Maar	  via-‐via	  heb	  ik	  gelukkig	  een	  B&B	  kunnen	  
bemachtigen,	  en	  ook	  nog	  eens	  pal	  aan	  het	  Greenwich	  park.	  
	  
De	  volgende	  ochtend	  terug	  met	  de	  DLR,	  en	  dan	  tussendoor	  overstappen	  voor	  een	  
omweg	  langs	  Abbey	  road,	  waar	  iedere	  rechtgeaarde	  beatles	  fan	  alles	  van	  weet.	  
OK,	  dit	  is	  meer	  een	  ding	  voor	  oudere	  jongeren,	  maar	  het	  is	  wel	  zo'n	  beetje	  het	  
beroemdste	  zebrapad	  ter	  wereld.	  
Het	  valt	  even	  tegen	  om	  naar	  de	  DLR	  te	  komen,	  want	  de	  straten	  zijn	  inmiddels	  afgezet	  
voor	  de	  marathon,	  en	  ik	  denk	  niet	  dat	  het	  een	  goed	  idee	  is	  om	  over	  het	  hek	  te	  klimmen	  
en	  over	  te	  steken.	  Een	  agent	  wijst	  me	  de	  weg	  naar	  een	  station	  wat	  verderop,	  dat	  wel	  te	  
bereiken	  is.	  
	  
Twee	  overstappen	  en	  een	  wandelingetje	  van	  5	  minuten	  later	  sta	  ik	  er	  dan:	  Abbey	  road,	  
de	  studio	  en	  het	  zebra	  pad.	  Voortdurend	  komen	  er	  mensen	  langs	  die	  zich	  laten	  
fotografen	  bij	  het	  oversteken,	  net	  als	  de	  Beatles	  in	  1969.	  Het	  is	  waarempel	  alweer	  
zonnig,	  en	  ik	  schiet	  een	  rolletje	  vol	  met	  de	  6X6,	  en	  maak	  daarna	  twee	  foto's	  met	  de	  6X9,	  
dan	  is	  ook	  dat	  rolletje	  vol.	  De	  belichtingstijd	  is	  twee	  seconden,	  waardoor	  de	  mensen	  als	  
vage	  figuren	  zichtbaar	  zullen	  zijn,	  en	  er	  zelfs	  van	  voorbijrijdende	  auto's	  nog	  wat	  
glimmende	  strepen	  overblijven	  

	  
Overigens:	  in	  de	  huidige	  tijd	  van	  geheugenkaartjes	  werk	  ik	  heel	  erg	  minimaal:	  met	  de	  
6X6	  camera	  kunnen	  er	  12	  opnames	  op	  een	  rolltje,	  en	  met	  de	  6X9	  zijn	  dat	  er	  8.	  
Als	  ik	  mijn	  6X12	  panorama	  pinhole	  gebruik,	  is	  het	  zelfs	  beperkt	  tot	  6	  opnames	  per	  
rolletje.	  Dus	  een	  rolletje	  schieten	  is	  heel	  wat	  dan	  anders	  dan	  een	  geheugenkaartje	  
volmaken!	  
Dan	  terug	  naar	  de	  metro,	  en	  via	  Baker	  street	  (alweer	  een	  popmuziek	  naam)	  naar	  
Liverpool	  street	  station,	  waar	  de	  stansted	  express	  trein	  elk	  kwartier	  vertrekt	  naar	  de	  
luchthaven.	  De	  vlucht	  terug	  naar	  Eindhoven	  is	  keurig	  op	  tijd,	  en	  om	  4	  uur	  's	  middags	  sta	  
ik	  weer	  op	  Nederlandse	  bodem.	  
Een	  geslaagd	  fotografisch	  weekend,	  met	  inspirerende	  foto's	  van	  een	  een	  oude	  meester,	  
pinhole	  fotografie	  op	  straat,	  en	  een	  levengrote	  camera	  obscura	  als	  bonus!	  
	  
Danny	  Kalkhoven	  


