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Opmaak en vormgeving: Paul Korving.
Fotoselectie: Fred Brekelmans en Jan Markus.
Samenstelling: Wil Vrancken en Fred Wichard.
Research: Bob Molenaar, met dank aan het Haags Gemeente Archief en  
Tom Meerman (SBA).

Foto omslag: Vuurwerk op Scheveningen, Mike Teeuwisse (blz 37).
Foto binnenzijde voorblad: Adriaan Boer (zittend, 2e van links) houdt, in 
de winter 1910-1911, een cursus voor de Haagsche Amateurfotografen 
Vereeniging.

De foto’s in dit jubileumboek zijn van de tentoonstelling “Haagse Fotografen 
van Nu”, die werd gehouden van 4 t/m 28 januari 2007 in de Centrale 
Openbare Bibliotheek in Den Haag. De tentoonstelling werd geopend door de 
burgemeester van de gemeente ’s-Gravenhage, drs. W.J. Deetman.
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“Fotograferen is niet het natekenen van de 
natuur, maar een natuurkundig proces dat 

de natuur helpt zichzelf af te beelden”

Louis Daguerre





Voorwoord van de voorzitter

Het is 2007. De Haagsche Amateurfotografen Vereeniging (HAFV) viert haar 
honderdjarig jubileum. Het is nauwelijks te bevatten wat er in die honderd jaar op 
het gebied van de fotografie is veranderd.
In het blad Focus, het officieel orgaan van de Haagsche A.F.V. en de Rotterdamsche 
A.F.V., is in 1914 te lezen: “de gevoeligheid onzer tegenwoordige platen, de 
snelheid der moderne lenzen en ook de werkzame kracht van het kunstlicht van 
onzen tijd, maken heel wat mogelijk ’t welk vroeger was uitgesloten”.  Dit soort 
ontwikkelingen hebben zich na 1914 in een steeds sneller tempo voorgedaan.
Traditioneel hebben leden van fotoclubs zoals de HAFV zich altijd bezig 
gehouden met twee aspecten van de fotografie. Allereerst is daar de techniek: 
apparatuur, materiaal, processen. Daarbij speelt de onderlinge hulp van de leden 
een belangrijke rol, de technisch meer begaafde leden helpen de beginners over 
moeilijke hobbels.
Daarnaast wordt er, zeker bij de HAFV, veel aandacht en tijd besteed aan de inhoud 
van de foto’s en dia’s van de leden. De basis daarvoor zijn de bijeenkomsten met 
fotobesprekingen, tijdens vrije discussies krijgt iedereen de kans zijn of haar 
mening over de, op zo’n bijeenkomst getoonde foto’s, te geven. In de afgelopen 
honderd jaar HAFV zijn tienduizenden foto’s getoond en besproken, want discussie 
hoort erbij. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Haagsche A.F.V. heel groot en 
telde toen zo’n honderd leden. 

De HAFV is lid van de Fotobond en heeft in de loop der jaren steeds actief 
deelgenomen aan de bondsactiviteiten, onder andere door het leveren van 
bestuursleden, coördinatoren en juryleden. Ook werd altijd meegedaan met de 
bondswedstrijden.

De afgelopen jaren heeft zich een enorme omwenteling voltrokken, namelijk 



de digitale fotografie. De fotoclubs hebben zich dit keer wel heel snel moeten 
aanpassen aan nieuwe technieken. Op de fotobesprekingen komen de leden nu niet 
alleen met fotowerk op papier of als dia in een raampje, maar ook met foto’s op een 
stick of een CD.
We zullen weer moeten leren goed om te gaan met deze nieuwe mogelijkheden 
en ontdekken hoe de invloed van de nieuwe technieken is op de inhoud van onze 
beelden. Maar ja, al die veranderingen houden de fotografie wel levend. 
Waar de fotografie vroeger alleen was weggelegd voor de elite, staat zij nu open 
voor alle liefhebbers!

Veel dank is verschuldigd aan al die vrijwilligers, die in de loop van het bestaan 
van onze vereniging hebben gefungeerd als bestuurslid, commissielid, of op 
andere wijze de HAFV hebben gemaakt tot een fantastische vereniging voor al die 
enthousiaste fotografen.

De HAFV en AmFo Fotogroep KPN delen al zo’n vijftien jaar dezelfde locatie en 
organiseren gezamenlijk activiteiten. In 2001 werd een samenwerkingscontract 
afgesloten, wat leidde tot een nog intensievere samenwerking onder de naam  
“De Haagse”.

“Haagse Fotografen van Nu”, is de titel van de tentoonstelling in januari 2007, 
waarmee wij, onder andere, het 100-jarig jubileum van onze vereniging vieren en 
waaraan ook AmFo-leden deelnemen. De foto’s van deze tentoonstelling vindt u in 
dit fotoboek.

Wij danken onze fotovrienden van AmFo Fotogroep KPN, die ons dit boek hebben 
aangeboden.

Wil Vrancken



Wil Vrancken overhandigt het eerste exemplaar van  
het jubileumboek aan de heer Deetman.

foto: Ton van der Woude
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Clubtocht van de Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging in de Wassenaarse duinen.  
Alle, meestal 9x12, platencamera’s, keurig op metalen statieven (ca. 1920).



De Haagsche Amateur Fotografen Vereeniging gaat in 1920 op clubtocht onder leiding van Adriaan Boer.
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