
Reclamekiek 
Over de autonome werking van reclamefotografie.  
 

 Kim Roufs   studentnR: 0361216   RoeRmond      
 ma-thesis   modeRne-en hedendaagse Kunst   adi maRtis   univeRsiteit   utRecht  febRuaRi  2009   

  als   kunst



Foto titelpagina:
Reclamecampagne Rodenbach bier

Erwin Olaf

Titel:
Naar het artikel ‘Reclamekiek als kunst’ 

over de expositie ‘Solar Section one’, Fotomuseum Den Haag, 2003

01   



02                 reclamekiek als kunst 

Voorwoord         3

Inleiding         5

1. Hoge Kunst en Lage Cultuur       8
1.1 Het Modernisme        9
1.2 De ‘tussenfase’        11
1.3 Het Postmodernisme       14

 
2. Fotografie als autonome kunst      17
2.1 Definiëring         17
2.2 Autonome fotografie in Nederland      20
2.3 Hedendaagse fotografiepraktijk      24 
   
3. Fotografie als toegepaste fotografie: Reclamefotografie    26
3.1 De beginjaren        27
3.2 Illustratie of fotografie?       28
3.3 Ontwikkeling tot een echt vak      30  
3.4 Reclamefotografie in de postmoderne beeldcultuur    32
 3.4.1 Samenwerkingsverbanden      32
 3.4.2 Geënsceneerde reclamefotografie     34
 3.4.3 New Wave reclame      35 

4. Het schemergebied: tussen reclame en kunst     37
4.1 ‘Advertising is the greatest art form of the 20th century’   37
4.2 Thematiek en stijl van de fotograaf      38
4.3 Autonome werking        40
 4.3.1 Erwin Olaf       41
 4.3.2 Marcel van der Vlugt      44
 4.3.3 Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek     45
 4.3.4 Marnix Goossens       47 
 4.3.5 Viviane Sassen       48

5. Conclusie         50

Literatuurlijst         55

Bijlagen          59

 
Inhoudsopgave



03   

 

Voorwoord
Tijdens mijn Bachelor- opleiding Theater- Film en Tv- wetenschap leerde 
ik van alles over, de naam zegt het al, theater, film en televisie, maar 
ook over nieuwe media, games en cultuurbeleid. Echter, ikzelf stelde 
me vragen als: Hoe wordt de lectuur van het publiek gestuurd bij een 
mockumentaire (nep- documentaire)?, wat zijn de consequenties van de 
digitalisering van analoge schilderkunst voor de waarneming van de toe-
schouwer, of de vraagstelling voor mijn BA- Eindwerkstuk: hoe wordt de 
Holocaust gerepresenteerd in film en draagt hiermee als historiografisch 
document bij aan het collectieve geheugen van de maatschappij?
Ik heb verschillende kunstvormen altijd in een breder kader willen 
plaatsen. Omdat ik het liefst interdisciplinair te werk ging koos ik in mijn 
vrije ruimte voor de minor ‘Visuele Cultuur’ bij kunstgeschiedenis. Hier 
vond ik wat ik zocht. Ik heb altijd gedacht vanuit het zogeheten ‘post-
modernistisch perspectief’, het vervagen van grenzen, het incorporeren 
van de ene kunstuiting in de andere etc. Het heeft me mijn hele studie 
beziggehouden. Ik wilde de hedendaagse beeldcultuur bestuderen. Maar 
de zaken die nu om ons heen zijn, krijgen maar weinig aandacht, zonder 
veel systematiek. Ik raakte tijdens mijn studie enorm gefascineerd door 
Oliviero Toscani, de fotograaf en maker van de provocerende Benneton 
reclamecampagnes. Of de pakkende reclames van Dieselwaar onder  
andere Erwin Olad opdrachten voor heeft gedaan. Daarnaast had ik ook 
veel waardering voor Ansel Adams of Martin Parr. 
 Omdat ik zowel een achtergrond in de kunstgeschiedenis heb 
alsmede één in de mediawetenschappen kan voor mij de analyse van 
het beeld in relatie tot kunst een zeer interessant onderzoeksgebied vor-
men. Kunstwerken zijn geen neutrale afbeeldingen van de werkelijkheid, 
maar door tijd, plaats en cultuur gekleurde representaties; het zijn con-
structies van een wekelijkheid en daarmee ‘schuldig aan beeldvorming’. 
Volgens Kitty Zijlmans (1955) hoogleraar Hedendaagse Kunst aan de 
Universiteit Leiden, kan het onderzoek naar het proces van beeldvor- 
ming het inzicht verdiepen naar de plaats en werking van kunst in de maat- 
schappij1.  
Ik wil in dit voorwoord gebruik maken van de mogelijkheid om een  
aantal mensen te bedanken. Allereerst mijn begeleider Adi Martis, die 
ondanks zijn drukke schema toch tijd heeft weten vrij te maken om 
mij te begeleiden. Dank voor de inspiratie. Daarnaast wil ik mijn dank-
woord richten tot Camiel Rosbergen. Bedankt voor de vormgeving maar 
ook voor de kritische blik op mijn onderwerp. 
  

1 Kitty Zijlmans, ‘Het ene beeld is het andere niet’, in: Frits Gierstberg (red.), De plaatjes-
maatschappij, Rotterdam 2002, p. 79.
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Inleiding
De studie kunstgeschiedenis buigt zich al van oudsher over visuele 
kunst en de werking ervan. Wat onder deze kunst wordt verstaan is 
continue aan verandering onderhevig en verschilt per tijd en cultuur.  
Kunstgeschiedenis is echter is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Waar 
voorheen alleen de werken van grote meesters werden bestudeerd, wordt 
nu gekeken naar kunst in de breedte zin van het woord: de artistieke  
productie van een tijd in samenhang met de (kunst)instituties, distributie, 
receptie en vooral de werking ervan. Onze blik richt zich niet meer  
uitsluitend op het verleden, maar ook op het heden. Hoog en laag 
worden niet meer gezien als domeinen die elkaar uitsluiten, maar die  
elkaar wederzijds definiëren.2 Deze thesis is een onderzoek naar de  
betekenis van zowel het beeld als kunst als van het beeld als niet kunst 
in onze huidige beeldcultuur, toegespitst op fotografie en reclame. Het 
begrip beeldcultuur is de huidige tijd bijzonder actueel geworden. Maar 
wat precies met ‘beeldcultuur’ wordt bedoeld is niet altijd duidelijk. 
Dat we meer met beelden zijn gaan communiceren is ook nog niet 
aangetoond, maar waarschijnlijk is dit wel het geval. Alleen al wanneer we  
bedenken welke technologische- en digitale ontwikkelingen we de laatste  
decennia hebben doorgemaakt waarmee we beelden kunnen produceren,  
bekijken en communiceren. Denk hierbij aan grote computerschermen in 
de stad, of reclame via internet en de mobiele telefoon. Maar wat we dan  
communiceren en of dat een ander soort communicatie is dan voor-
heen, is nog nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. In de huidige 
postmoderne samenleving speelt het medium op zich een steeds klei-
nere rol. Welke betekenis krijgt fotografie in een samenleving waarin 
‘het visuele’ en het consumeren domineert. En hoe moeten we fotografie 

05   2 Zijlmans, p. 74.
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inzetten dan wel behandelen in een visuele cultuur? Wat maakt een foto 
tot kunst, en kan een reclamefoto ook kunst zijn? Zo ja, hoe heeft zich 
dit in de loop der tijd geëvolueerd? Ik ben benieuwd naar de grens tussen  
reclamefotografie en autonome fotografie. Is die grens aan te wijzen? 
Kun je met regels bepalen waar deze grens ligt, of is het meer een kwestie 
van gevoel? 
Kunst is een specifieke uitdrukkingsvorm en dus ook een product van 
een specifieke cultuur. Visuele cultuur en beeldende kunst hebben alles 
met elkaar te maken. Het verschil tussen beiden heeft te maken met 
het gehanteerde kunstbegrip. Met de huidige toename van beelden en 
de vele cross- overs tussen kunst en andere visuele uitdrukkingsvormen 
staat het kunstbegrip extra onder spanning. Het is opvallend dat veel 
hedendaagse kunst het inzicht geeft in de plaats en werking van kunst 
in de maatschappij. Ze gebruikt namelijk beeldstrategieën uit andere 
domeinen zoals reclame of de journalistiek. Echter, de uitkomst ervan is 
niet eens een advertentie, een documentaire of een reportage, maar een 
kunstwerk. En laat het probleem nou net in dat onderscheid zitten. Er 
wordt dan wel gebruik gemaakt van de reclamevorm, maar de uitkomst 
ervan overstijgt het oogmerk van deze anders puur toegepaste media, 
namelijk handelswaar aan de man brengen of verslag doen. Het gaat 
hier volgens Zijlmans ook wel degelijk om artistieke producten, maar 
dat wordt pas duidelijk wanneer we zien hoe ze zijn ingebed in de brede 
visuele cultuur van deze tijd.
Ik heb me tijdens mijn colloquium laten inspireren door James Elkins 
en zijn boek Visual Studies, a sceptical introduction uit 2003. In zijn 
boek staat interdisciplinariteit centraal en thema’s zoals de reproductie 
van het beeld en het verbeelden van ‘het andere’. Volgens Elkins is de  
hedendaagse formule van de visuele cultuur een opsomming van popu-
laire visuele praktijken en van de hedendaagse schone kunsten.3 
Deze studie gaat niet, in tegenstelling tot vele andere onderzoeken naar 
reclamefotografie, over de culturele normen en waarden in het beeld. In 
tegenstelling tot vele sociologische studies, waarbij vooral de nadruk ligt 
op bijvoorbeeld de alledaagse realiteit of rol- modellen, probeer ik me 
te concentreren op de beeldkwaliteiten zelf en de werking die ze op ons 
hebben.

In hoofdstuk 1 wil ik duidelijk maken hoe vormen van Hoge Kunst en 
Lage Cultuur elkaar wederzijds beïnvloed hebben en hoe het uiteindelijk 
tot de hedendaagse beeldcultuur gekomen is waarin het onderscheid  
tussen hoog en laag niet meer van belang is. Ik zet uiteen hoe de scheids-
lijn tussen Hoog en laag zich manifesteert, maar ook hoe deze tijdens het 
postmodernisme heel goed samengaan, zo niet al eerder. Na een korte 
voorgeschiedenis zal ik duidelijk maken hoe massacommunicatie zich in 
het gebied van de kunsten heeft genesteld. Maar natuurlijk ook anders-

3 James Elkins, Visual Studies, a sceptical introduction, New York 2003, p. 34. s, p. 74.



om: hoe de kunsten zich in de massacommunicatie nestelen. Mijn focus 
zal hierbij liggen op de afgelopen dertig jaar. 
Om in hoofdstuk vier alle aspecten goed te kunnen belichten wil ik 
mijn onderzoek over de autonome werking van reclamefotografie op-
splitsen in twee delen. Om mijn punt goed duidelijk te kunnen maken 
zijn beide keerzijdes van de munt even belangrijk. Aan de ‘autonome 
werking’ ligt natuurlijk de autonome fotografie ten grondslag. Om de 
hedendaagse toepassingen te kunnen begrijpen zal ik eerst een korte  
geschiedenis uiteen zetten met betrekking tot dit begrip. Anderzijds is 
een heldere geschiedenis van de reclamefotografie van belang. Nu wil 
het feit dat er nog zeer weinig onderzoek is gedaan naar de geschiedenis 
van de reclamefotografie in Nederland. In de traditionele geschiedenis 
van de fotografie wordt de reclamefotografie nogal genegeerd, ondanks  
het feit dat de foto’s die geproduceerd zijn voor reclames en commu-
nicatie- doeleinden de grootste kwantiteit van de hele fotografische  
productie hebben. Ik probeer de reclamefotografie te karakteriseren aan 
de hand van de toepassingen en intenties van de fotograaf. Vervolgens 
zal ik in hoofdstuk vier het schemergebied behandelen. Dit houdt in 
dat ik aan de hand van de voorafgaande hoofdstukken de hedendaagse  
reclamefotografie probeer te karakteriseren en te typeren. Naar 
mijn mening zijn er in de 21e eeuw geen grenzen meer en kunnen we  
reclame- en autonome fotografie nauwelijks nog van elkaar scheiden. Er 
treedt een autonome werking op in de reclamefotografie en ik probeer 
uit te vinden wat dit bekent voor de fotograaf of kunstenaar en voor de 
fotowereld zelf.
 Tot slot hoop ik een rode draad te vinden tussen de ontwikkeling van 
de autonome fotografie en die van de reclamefotografie en elkaars  
wederzijdse beïnvloeding. Het uiteindelijk doel van dit onderzoek is om 
het karakter en de werking van (reclame)fotografie, al dan niet als kunst, 
in de huidige beeldcultuur te kunnen typeren.

07   
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Tot ver in de Middeleeuwen worden de visuele kunsten gezien als  
ambacht en de kunstenaar werd gelijkwaardig bevonden met bi-
jvoorbeeld een kok of een schoenmaker. Belangrijk was dat de beel-
dende kunst  voor een bepaald doel gemaakt werd en een bepaalde  
(Christelijke) boodschap overbracht. Vanaf de Renaissance veranderde 
dit idee en ontstond het moderne systeem van de schone kunsten. Dit 
had te maken met het feit dat door bewondering en navolging van 
de antieke cultuur vele middeleeuwse, vooral christelijke, waarden in  
twijfel werden getrokken. De invloed van de Renaissance was vooral 
sterk daar waar deze het denken en voelen van de elite betrof. De  
intellectuele elite ontwikkelde een levenssfeer die zich aan het religieuze 
onttrok. De nieuwe levensstijl werd vooral zichtbaar gemaakt in de  
kunsten en de letteren. Centraal stonden vragen op het gebied van de 
moraal en de vraag naar de plaats van het individu in de samenleving. 
De toenemende aandacht voor het hier en nu ten koste van de nadruk 
op het eeuwige blijkt ook uit het toenemend realisme in de beeldende 
kunst. Vanaf de Renaissance werd van westerse visuele kunst ver- 
wacht dat deze de werkelijkheid op een objectieve manier vormgaf en als  
zodanig herkenbaar was. Binnen dit moderne systeem vallen  
schilderkunst, bouwkunst, beeldhouwkunst, poëzie en muziek, en het 
spreekt natuurlijk voor zich dat de eerste drie disciplines tot de visuele 
kunsten behoren. De voornaamste beeldproducenten uit het verleden 
waren dus de schilders, tekenaars, graveurs, beeldhouwers, lithografen 
etc., specialisten die nu de term kunstenaar dragen. Beelden kwamen 
vele eeuwen vooral in boekvorm tot het publiek.
 De term ‘schone’ of ‘hoge’ kunst impliceerde schoonheid,  
superioriteit, elegantie, perfectie en los van het praktisch doel. Dit stond 
in contrast met de kunst met een functie, de mechanische/toegepaste 
kunst en ambacht. Het is niet het materiaal dat het onderscheid maakt 

 

Hoge Kunst 

 

H1 
 

en
  

Lage Cultuur 
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tussen schone kunst en ambacht, maar het onderscheid werd gemaakt 
op de manier waarop het gebruikt werd en de sociale instituties waarin 
de kunstobjecten geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd 
werden. Zelfs het concept van kunst of niet-kunst werd bepaald door 
sociale instituties. Binnen deze hiërarchie wordt het onderscheid tussen  
schone- en toegepaste kunst gemaakt, het contrast tussen nutteloos en 
nuttig. Kunst werkt verdiepend en is rijk aan betekenis. Vanaf de uitvin-
ding van de fotografie is ook het massamedium ontstaan, een onderdeel 
van lage cultuur, welke armoedig en plat werd genoemd4. Simpel gezegd 
is lage cultuur een andere term voor populaire cultuur en betekent  
alles in de maatschappij dat een ‘massa’ karakter heeft. Vanaf medio 19e 
eeuw werden zowel fotografie als reclame bij de massamedia, de lage 
cultuur gerekend. Foto’s die gemaakt werden ten behoeve van reclames, 
drukwerk, was toegepast. Fotografie werd daarbij als mechanische kunst 
gezien. Ik zal in dit onderzoek de termen door elkaar gebruiken. Hoge 
kunst gebruik ik voor autonoom, vrij werk, dat meestal te vinden is in 
musea of andere culturele instellingen en lage kunst- of cultuur gebruik 
ik voor alle vormen die niet als zodanig worden gezien, bijvoorbeeld  
reclamefotografie als massamedium en als vorm van toegepaste  
fotografie.
 

1.1 Het Modernisme

Tot het einde van de 19e eeuw heeft het moderne systeem van hoge 
en lage visuele kunsten voortbestaan. Ten tijde van de eeuwwisseling 
trad er een verschuiving op tussen de twee vormen van kunst, maar 
gelijktijdig ook tussen vormen van toegepaste kunst en ambacht. Mede 
door de industrialisering van de maatschappij en onder andere de uit- 
vinding van de fotografie werden de mechanische kunsten en steeds 
meer toegepast en ontstonden de termen ‘kunstnijverheid’ en ‘toegepaste 
kunst’, een vorm van kunst die de maatschappij met al haar verander-
ingen verbeeldde. Er slaat namelijk een golf van veranderingen toe in het  
dagelijkse leven. De uitvinding van de telefoon, de auto, straten worden 
elektrisch verlicht, warenhuizen verkopen elektrische apparaten voor thuis.  
Overheden, ondernemers en ontwerpers raken geïnspireerd door de 
nieuwe uitda-gingen. Zij ontdekken de kracht van het beeld. Het  
modernisme in maatschappelijke zin impliceert dan ook een gerichtheid 
op vernieuwing en vooruitgang, naar het idee dat de geschiedenis steeds 
meer vrijheid, waarheid en menselijkheid tot stand zou brengen. Een  
belangrijk kenmerk van modernistische kunst is dan ook de zoek-
tocht naar een allesomvattende verklaring. De waarheid is kenbaar 
en maatschappelijke ontwikkeling wordt gezien als een doelgericht  
proces waarin kunst een functie vervult. Het modernisme maakte in de  
laatste decennia van de 19e eeuw een einde aan de beschrijvende en  

4 John A. Walker, Art in the age of mass media,  Londen 2001, pp. 1-14.                                   
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allegorische schilderkunst en betekende de geboorte van de subjectieve 
kunst. De kunstenaars van het modernisme zijn zich ervan bewust dat 
alle waarneming afhankelijk is van het ingenomen standpunt.5                                                                                                                                       
 Het modernisme heeft zich gevormd in een periode waarin een 
nieuwe, consumerende massa domineerde. Door zich af te zetten tegen 
deze massacultuur wilde het modernisme exclusiviteit neerzetten door 
grote nadruk te leggen op autonomie, originaliteit, authenticiteit en  
individuele ervaring. De traditionele kunsten zijn elitair, hun  
karakteristieke vorm is één enkel werk geproduceerd door één  
enkeling. Ze impliceren dat er een hiërarchie van onderwerpen 
bestaat waarbij sommigen als belangrijk of diepzinnig of edel worden  
beschouwd, en anderen als onbelangrijk. Met de komst van allerlei tech-
nische media nam de beeldproductie in de 20e enorm toe en daarmee ook 
het aantal beeldproducenten. De media zijn democratisch, ze verzwak-
ken de rol van de gespecialiseerde producent of auteur, ze beschouwen 
de wereld als materiaal. De traditionele schone kunsten steunen op het  
onderscheid tussen authentiek en vervalst, origineel en kopie en tussen 
goede en slechte smaak en de media verdoezelen die verschillen, als deze 
ze al niet openlijk afschaffen. De kloof tussen kunst en massacultuur 
werd zo feitelijk door het modernisme in stand gehouden. Autonome 
kunst en massacultuur zijn een dubbelproduct van de moderniteit, maar 
kunnen gegeven hun gemeenschappelijke sociale en historische wor-
tels, niet los van elkaar worden gezien. Maar hoe men het ook wend 
of keert, kunstenaars moeten het veld delen met andere professionele 
beeldproducenten zoals de pers en de wereld van de reclame. Evenals 
de fotografie behoorde ook reclame tijdens het modernisme tot de lage, 
toegepaste, ‘massacultuur’. Fotografie daarentegen werd voorheen tot de 
mechani-sche kunsten gerekend, maar sinds de verschuivingen op het ge-
bied van de toegepaste kunsten werd het niet meer alleen gezien als een  
beschrijvend middel van de realiteit, maar ook als expressiemiddel. De 
verschillen in toepassingen van foto’s leidde al vroeg tot meningsver-
schillen tussen de wetenschappelijke en artistieke gemeenschap over 
het toekomstige gebruik van het nieuwe medium. Was fotografie alleen  
bedoeld voor registratie en functionele doeleinden? Of kan het  
medium ook als kunst gezien worden? En moesten ze dat dan serieus 
nemen? Fotograaf, galerie directeur, schrijver en redacteur Alfred  
Stieglitz (1864-1946) heeft de positie van fotografie tijdens het  
modernisme bevochten. Hij wilde dat fotografie gelijk werd gesteld aan 
schilderkunst en wilde deze disciplines tegenover commerciële beelden zien. 
Stieglitz hield vast aan het idee dat fotografie speciaal is en niets van doen 
heeft met de commerciële rol van het medium. In het essay ‘Das Kunstwerk 
im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit’(1936) heeft Walter  
Benjamin daarentegen de effecten van technische reproductie op het be-
grijpen van kunst onderzocht en laat hierin het ‘massa’ karakter van de 
moderne cultuur zien. De ‘aura’ van een origineel werk ver-

5 Corine Lindenbergh, ‘Postmodern en vrij’, Kunstbeeld 32 (2007) nr. 5 (mei), p. 42.
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dwijnt volgens hem bij de reproductie ervan. Als er zoveel verschillende  
opvattingen bestaand, welke effecten heeft een massamedium als  
fotografie dan op de consumptiemaatschappij? 
 In de beeldende kunstwereld tijdens het modernisme diende 
het medium hoofdzakelijk als een instrument voor het reproduceren 
en registreren van verschillende kunstuitingen, ondergeschikt aan de  
traditionele kunstuitingen, zoals schilder- en beeldhouwkunst. Het doel 
van fotografie was volgens hen voornamelijk het beschrijven en vast-
leggen van de realiteit of het reproduceren en registreren van hoge kunst,  
zoals schilderkunst. Het idee dat fotografie beter dan welk  
reproductieve media dan ook kunst kon reproduceren ontstond door 
het geloof dat fotografie zelf geen kunst was, dat wil zeggen, geen  
medium voor verbeelding of subjectieve respons. Dit idee kwam van de 
meerderheid die vond dat fotografie objectief moest zijn en kunst als 
een expressie van de verbeelding van de mens.6 In de fotowereld wordt 
fotografie gezien als een specifiek medium met bepaalde kwaliteiten en 
uitrustingen. Men wilde vooral de mogelijkheden en kwaliteiten van de 
fotografie benadrukken. Het basisprincipe van reclame was het aan de 
man brengen van handelswaar, consumptiegoederen. Pas op het moment 
dat de foto gebruikt wordt in reclame door de reproduceerbaarheid van 
het beeld en door groei van kranten en tijdschriften wordt het pas echt een  
massamedium. 
 

1.2 De ‘tussenfase’

Een van de bekendste na- oorlogse modernistische stromingen heeft 
veel betekend voor deze vernieuwing en vooruitstrevendheid van het  
medium. De Pop art. De naam P op art is in 1954 gelanceerd door de 
Britse criticus Lawrence Alloway. Deze figuratieve stroming bood een 
grote verscheidenheid aan stijlen en technieken. Het gemeenschappelijke 
uitgangspunt was de interesse voor de hedendaagse populaire cultuur. 
Massaproducten uit het alledaagse leven, reclame, strips, films, massa-
media en idolen waren veel voorkomende onderwerpen. Meestal oogden 
de kunstwerken net als in de reclamewereld jeugdig, luchtig en speels. De 
Amerikaanse kunstenaars namen zelf veelvuldig elementen uit de beeld-
taal van de reclame over. De consumptiemaatschappij werd vaak posi-
tief belicht, hoewel er ook kritische pop art werken bestaan. Met onder  
andere de pop art in de jaren zestig ontstaat er langzaam een  
versmelting tussen hoge kunst en lage cultuur. Het begon met de nieuwe 
generatie kunstenaars die zich afzetten tegen het Amerikaans abstract  
expressionisme. Mede hierdoor werd er steeds meer aandacht geschonken 
aan foto’s, omdat men moe was van de geestelijke inspanning die  
abstracte kunst vereist, of die moeite graag wilden vermijden. De jonge 
kunstenaars richtten zich tegen het elitaire en afstandelijke imago van 

6 Mary Warner Marien, Photography. A Cultural History, Londen 2002, p. 153.                                              
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de Hoge kunst die feitelijk was gecreëerd door musea en critici. De  
klassieke modernistische schilderkunst vraagt namelijk een hoog ontwik-
keld talent in het zien, een zekere bekendheid met andere kunstvormen 
en bepaalde opvattingen over de kunstgeschiedenis. De esthetiek bleek 
niet meer te passen in de tijd en kunst was teveel geïncorporeerd door  
culturele instanties en politieke agenda’s.  In deze jaren worden een aan-
tal typische modernistische idealen van Hoge kunst onderuit gehaald 
zoals aura’s van de authenticiteit en exclusiviteit door middel van het  
reproduceren van Hoge kunst en het gebruik van beelden uit de  
populaire cultuur zoals consumptiemiddelen of pop idolen. Er werd  
afgerekend met het intellectuele, gewichtige en elitaire imago van de 
beeldende kunst. De beeldtaal sloot aan bij de veranderende smaak in de  
samenleving. In tegenstelling tot vele andere stromingen werd er dus 
niet gestreefd naar een universele stijl of eeuwigheidswaarde. Zowel 
pop art als fotografie heeft de toeschouwer een geruststellend gevoel dat 
kunst niet moeilijk is, ze lijkt meer te gaan over onderwerpen dan over 
kunst.7

 Marshall McLuhans’s(1911-1980) visie op de psychologische- 
en sociologische consequenties van de massamedia wordt in deze jaren 
erg toepasbaar. In zijn boek Understanding Media: The Extensions of 
Man, uit 1964 introduceert Mc Luhan zijn frase ‘The medium is the 
message’ wat erop neerkomt dat de media zelf het onderwerp van  
studie moet zijn, niet de inhoud die ze dragen. Volgens hem beïnvloed een  
medium de maatschappij door middel van zijn eigen eigenschappen.  
Kortom, wanneer men de huidige wereld wil begrijpen, dient men de  
media te begrijpen8. Het medium, in dit geval ook fotografie,  
transporteert niet alleen een boodschap, is niet alleen maar de vorm, 
maar is ook eigen thema of onderwerp. Het komt erop neer dat volgens 
Mc Luhan de massamedia alleen maar in zichzelf geïnteresseerd is. Ze 
zijn de motor van de cultuur. Kunstenaars als Andy Warhol(1928-1987) 
en Robert Rauschenberg(1925-2008) speelden met de context van  
fotografie en stelden de relatie met realisme en de realiteit op  
provocerende manier ter discussie. Ze gebruikten de foto om de esthetische 
ervaring te herdefiniëren en overtreden de categorieën die gebaseerd zijn op  
elitisme en modernisme.9 Deze zoektocht naar de verschillende rol-
len en contexten van de foto haalde de gevestigde normen en waarden 
waarop het modernisme heeft gebouwd onderuit. In tegenstelling tot 
Stieglitz zagen Warhol en Rauschenberg fotografie als een medium van  
anonimiteit en functie, eerder dan fotografie te zien als mooie  
objecten. Zij stonden voor de commerciële representaties van de populaire  
cultuur. Door de mechanische, massa en lage elementen van fotografie 
te gebruiken wilden ze een ruimte creëren waarin hybride kunst- 
praktijken en commercie heersen.10  Kortom: door fotografie te  

7 Susan Sontag, Over fotografie, Amsterdam 2008, p. 155.                  
8 Marshall Mc Luhan, Understanding Media, London 1964.    
9 Susan Bright, Art photography now, London 2006, p. 10   
10 Ibidem, p. 10. 
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gebruiken als middel om het medium zelf ter discussie te stellen en haar 
plaats in de maatschappij te onderzoeken hebben de Pop art kunste-
naars bijgedragen aan het feit dat fotografie een grote plaats is in gaan 
nemen in de hedendaagse kunstpraktijk, maar zagen fotografie niet als  
‘mooie’ objecten. Volgens Susan Sontag is fotografie het meest succesvolle  
middel om met zijn ijver de verheven cultuur aan de kaak te stellen, 
met zijn vertedering voor kitsch, met zijn talent om avant- gardistische 
ambities te verzoenen met de beloning van de commercialiteit en met 
zijn hebbelijkheid om kunst te veranderen in een cultureel document11. 
Tegelijkertijd heeft fotografie ook alle angsten en onzekerheden van de 
modernistische kunst overgenomen. Maar veel beroepsfotografen zijn 
bang dat de populistische strategie te ver wordt doorgevoerd en dat het 
publiek gaat vergeten dat fotografie een edele, verheven activiteit is,  
kortom een vorm van kunst. 
 De massavormen van communicatie hebben zodoende de status 
van kunst beïnvloed. Kunst gaat de richting op van de handelswaar en 
de entertainment industrie. De snelle communicatie tussen producten 
en consumenten heeft ook de snelheid beïnvloed waarin kunst wordt  
gedistribueerd en geproduceerd. Pop art heeft tevens de reclame en 
vormgeving beïnvloed. Deze vormen van massamedia werden gebruikt 
als thema in de kunst. Warhol verwerkte handelswaar in zijn kunst, maar 
ook andersom: conceptuele kunstenaars zoals Robert Morris plaatsten 
zichzelf in een ‘reclame’ en zagen dit als kunstwerk. Victor Burgin was 
een van de pioniers die zich de visuele methodes van modern reclame-
maken toe-eigende. ‘(…) I was recycling advertising imagery and repro-
ducing the rhetoric of advertising copy. Part of the intention was to de-
construct the ideological devision between the inside and the outside of 
the gallery. On the one hand, the work on the gallery walls looked like 
the sort of image- text constructions you encounter in the street, and in 
magazines. On the other hand, i did do work which was places actually 
in the street, and in magazines. I also treated advertisements for my ex-
hibitions as Works, so that the gallery wall dissolved into the page on the 
magazine. For example, my first solo show in new york was page ten of 
the january 1976 issue of artforum’.12

 In deze zin zijn de massamedia gericht op vooruitgang, zo ook de  
reclamefotografie. Meer dan elk ander beeld is reclamefotografie gegrift 
in ons cultureel geheugen. Het reflecteert wat en wie we zijn. Het voedt 
als het ware onze verbeelding. Voor vele is het de enige vorm van visuele 
‘kunst’ waar ze mee te maken krijgen. De pop art kunstenaars speelden 
in op deze veranderingen van mechanismen. Normaal gesproken werden 
kunstenaars door de massamedia buitengesloten, maar door de Pop art 
kunstenaars werd het klassieke systeem van waarden en normen die  
cultuur hebben onderverdeeld in hoog en laag aan de kaak gesteld. 

11 Sontag, p 156.             
12 Victor Burgin, Between, Oxford and New York 1896, p.19.                                        
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1.3 Het Postmodernisme

Het postmodernisme dat naar mijn mening gepaard gaat met het ont-
staan van de beeldcultuur ontwikkelt zich in de loop van de jaren  
zeventig en tachtig en houdt zich met totaal andere vragen bezig dan 
het modernisme. We zullen ook zien dat het postmodernisme veel  
invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de fotografie als Hoge kunst.  
Postmodernistische kunst en theorie stelt vragen over de plaats 
van beelden in onze cultuur. Wie produceert ze, maar ook wie  
reproduceert ze. De postmodernisten beschouwen vorm, in dit geval  
fotografie, als de belichaming van de normen en waarden van een bepaalde  
maatschappij, niet als een neutrale drager van betekenis, zoals de  
modernisten dat zagen.13  

 Terwijl de jaren zestig nog een duidelijke eigen beeldtaal hadden in  
elkaar opvolgende stromingen, zien we in de jaren zeventig een taal  
ontstaan met beelden uit het modernisme, avant- garde, pre-  
moderne tijd en massacultuur. Hiermee kan ik stellen dat het onderscheid  
tussen hoog en laag niet langer relevant meer is. Beeldcultuur gaat  
volgens James Elkins over populair en elitair, over hoog en laag. High 
en low is naar zijn mening iets totaal verschillends; high gaat over  
genieten en low over consumeren, hoewel ik de combinatie liever  
‘ervaren’ noem. Elkins verwijst in zijn boek kort naar Frederic  
Jameson en zijn boek Transformations of the image waarin het post-
modernisme wordt omschreven als een opname van alles buiten de  
commerciële cultuur, de absorptie van alle vormen van high en 
low, samen met de beeldproductie zelf. Maar Elkins vindt dat deze  
vormen evengoed nog los van elkaar kunnen bestaan. Hij vraagt 
zich bijvoorbeeld af waarom we onderzoek doen naar de Benneton-  
reclames. Dit komt volgens hem omdat ze dubbelzinniger, innovatiever en  
creatiever zijn dan andere reclames. De samenkomst van kunst en politiek is  
interessanter aan de postmoderne theorie dan gewoon reclame  
maken, want als alle reclames gelijk zouden zijn, zouden ze het allemaal 
waard zijn te onderzoeken. Concluderend betoogt Elkins dat hij niet 
gelooft in een onderscheid tussen high en low, maar hij wil hier wel mee  
zeggen dat high en low gemixt zijn in een algemeen commerciële cultuur, 
maar ook high en low hebben verschillende discoursen die het discipline 
rangschikt.14

 Feitelijk is het precies in de tijd toen fotografen ophielden 
met de discussie over de vraag of fotografie een vorm van kunst is, de  
fotografie door het publiek werd uitgeroepen tot kunstvorm en toegang 
kreeg tot musea. Het postmodernisme heeft inderdaad wel degelijk grote 
invloed gehad op de fotografie (al dan niet als kunst). Het zette uiteen 
hoe fotografie gebruikt en begrepen werd als medium, als materiaal en 
als boodschap. De studie van grote meesters werd ineens onrelevant en 

13 Bright, p. 10.           
14 James Elkins, Visual Studies, New York 2003, pp. 61,62.                                        
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problematisch, sinds een werk niet langer meer een creatie was van een  
enkele auteur, maar als een product van een bepaalde context met heel veel 
verschillende soorten betekenissen. Barbara Kruger en Cindy Sherman 
gebruikten aspecten uit de massamedia door beelden die oorspronkelijk 
gebruikt werden in reclame te exposeren in galerieën. De verandering 
van context liet de vele manieren van kijken en mogelijke betekenis-
sen van het beeld zien.15 De scheidslijn tussen amateur en vakman, is 
bij fotografie niet alleen moeilijker te trekken, maar lijkt ook minder  
betekenis te hebben. Het is opvallend dat bij de loopbaan van fotografie 
in musea en kunstgaleries geen onderscheid wordt gemaakt tussen  
stijlen, de fotografie wordt er voorgesteld als een verzameling die, hoe 
verschillend ook, niet als iets tegenstrijdigs wordt beschouwd.16 Deze lijn 
wordt tot op heden doorgetrokken in de beeldcultuur. Tegenwoordig uit 
Kunst ( en niet- kunst) zich door heel veel verschillende technieken en  
media. Kunstenaars lijken hun medium ondergeschikt te maken aan wat ze  
willen uitdrukken. Het is kenmerkend voor het zogeheten ‘post- medium’ 
tijdperk waarin de media nog nauwelijks essentiële kenmerken bezitten 
die zich onderscheiden van anderen. Het medium was kenmerkend voor 
het modernisme en de Hoge kunst, maar dit geldt in dit tijdperk niet 
meer. Voor fotografie, film etc. wordt de term ‘media’ gebruikt.17 Het 
onderzoek kan het belangrijkste zijn en het resultaat kan in de vorm 
van een kunstwerk of als documentatie worden gepresenteerd. Of het 
nu gaat om commerciële of puur utilitaire fotografie, in haar soort is 
ze niet verschillend van de fotografie zoals die wordt beoefend door 
beroepsfotografen.  De alomtegenwoordigheid van zowel stilstaand als  
bewegend beeld leidt tot de notie dat de westerse wereld wordt g 
ekenmerkt tot een beeldcultuur. Ook de bloeiende tijdschriftenmarkt en 
de toename van de hoeveelheid reclamebeelden in de openbare ruimte 
dragen bij aan het idee dat communicatie via het beeld toeneemt.18 

De overvloed aan beelden in de gemedialiseerde maatschappij stelt 
bovendien hoge eisen aan creativiteit, flexibiliteit en het strategisch  
opereren van ‘beeldmakers’ op een snel veranderende markt. De kunst-
markt lonkt doordat foto’s soms voor extreem hoge bedragen verkocht 
worden, maar deze plek in zeker niet voor iedere fotograaf gemakkelijk  
toegankelijk. Wim van Sinderen, directeur van het fotomuseum Den Haag 
zegt hier het volgende over : ‘Autonome fotografen kunnen als ze willen vrij  
gemakkelijk aan de slag in de publiciteitswereld. Het verlangen is vaker 
andersom. Ik ken genoeg reclamefotografen die hopen dat hun vrije werk 
in een galerie wordt geëxposeerd. Maar dit is niet zo eenvoudig.’ 19

Autonome kunst en massacultuur zijn een dubbelproduct van de  
moderniteit, maar kunnen tegenwoordig niet meer los van elkaar worden 
gezien. Tegenwoordig wordt onze cultuur niet meer gedomineerd door 

15 Bright, p. 13.                  
16 Sontag, p. 157.    
17 Sven Lutticken, ‘Undead Media’, Afterimage 11 (2004) nr. 1 (januari), p. 1.   
18 F. Bool, F. Gierstberg (red.), Dutch Eyes. Nieuw geschiedenis van de fotografie in  
Nederland, Zwolle 2007, p. 13. 
19 Anoniem, ‘Reclamekiek als kunst’, Adformatie 30 (2003) nr. 6 (juni), p. 3. 
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de traditionele visuele kunsten, maar door de massamedia. Dit als 
gevolg van onder andere de industriële revolutie en technologische  
veranderingen. Binnen onze cultuur wordt nog steeds onderscheid  
gemaakt tussen hoog en laag aan de hand van hun esthetische waarde, 
maar het feit dat kunst rijk is aan betekenis en massacultuur armoedig en 
plat is, geldt al lang niet meer. Doorgaans worden de schone kunsten tot 
het hoge gerekend en de massamedia tot het lage, maar dit is naar mijn 
idee slechts een benaming, geen indicator voor slecht of goed werk. 
Zoals ik in de inleiding al aangaf, wordt tegenwoordig gekeken naar 
kunst in de breedste zin van het woord: de artistieke productie van een 
tijd in samenhang met de (kunst)instituties, distributie, receptie en met 
name de werking ervan. Onze blik is niet meer enkel op het verleden 
gericht, maar schenkt ook veel aandacht aan het heden. Het gangbare 
kunstbegrip lijkt achter te lopen bij de ontwikkeling van andere media. 
Kunstenaars gebruiken tegenwoordig allerlei nieuwe middelen, terwijl 
het kunstbegrip van de meesten van ons nog gebaseerd is op de tradi-
tionele kunstvormen, met stiekem nog noties die tijdens het modernisme 
gelden. Noties als oorspronkelijkheid, authenticiteit, individualiteit en 
de hand van de meester. We willen nog steeds meesterschap kunnen zien, 
en dat is erg moeilijk bij de nieuwere media zoals fotografie. Daarom 
kunnen we de verschillen beter uitdrukken in een andere waardering. 
Van kunst verwacht men namelijk iets anders, een andere werking, een 
ervaring, een andere betekenis of bezinning, een bepaalde kwaliteit. 
Hoe het werk ook geproduceerd is, deze kenmerken blijven van belang.  
Reclame is tegenwoordig juist op zoek naar deze authenticiteit; een reden 
waarom het ene product beter is dan het andere. Een eigen stijl en een  
eigen image (beeld) om de suggestie te wekken van verschil en  
uniciteit ten opzichte van de concurrent juist omdat het product van de  
concurrentie vrijwel identiek is. Is het vervolgens niet juist de (rec-
lame)fotograaf die meer maakt van zijn message dan zijn medium?20 En  
moeten we tegenwoordig niet vooral naar de eigenheid of stijl van de 
fotograaf kijken in plaats van naar de authenticiteit van het werk? 

20 Zijlmans, p. 81.             
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2.1 Definiëring

Het is het jaar 1859 en de fotografie is nog geen dertig jaar jong. In een 
artikel voor de Parijse Salon, een regelmatig terugkerende grote kunst-
tentoonstelling, protesteert Charles Baudelaire (1821- 1867), de Franse 
schrijver, dichter en kunstcriticus, over de fotografische portretten van 
Félix Nadar (1820-1910) die in de Salon geëxposeerd worden. Hij keert 
zich tegen de inmenging van de machine in het gebied van de kunst. Hij 
ziet fotografie als een ‘dienaar’ van de wetenschap en de kunst, doch wel 
een handige dienaar zoals typografie en stenografie, die net zo min de 
literatuur gecreëerd noch verbeterd hebben.22

 Fotografie heeft altijd al een zeer gevarieerd karakter gehad. 
Het heeft verschillende functies bekleed, en doet dit nog, al dan niet 
tegelijkertijd. De foto wordt gebruikt als familiekiekje, voor kranten, 
advertenties en de mode en worden zelfs geëxposeerd in musea. Voor 
Ansel Adams (1902-1984), één van de meeste invloedrijke Amerikaanse 
(landschaps) fotografen van de twintigste eeuw beweerde, is fotografie 
ook meer dan een medium voor de feitelijke communicatie van idee.  
Integendeel, het is een ‘creatieve kunst’. Daarbij noemt de ene beoefe-

 

H2  

als
   

autonome  

kunst 
Photography is more than a medium for factual  
communication of ideas. It is a creative art. – 
Ansel Adams21 

21 Foto uitwisselingssite <http://www.flickr.com > (14 januari 2009)   
22 Charles Baudelaire, ‘Salon de 1859’  in: Susan Bright, Art Photography Now, New 
York 2006, p.8.        
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naar zichzelf fotograaf en de ander kunstenaar of tegenwoordig zelfs 
‘visualizer’. Maar de grote vraag die hieruit voortvloeit is natuurlijk; wat 
wordt er bedoeld met fotografie als ‘creatieve kunst’? 
 Allereerst is het tegenwoordig achterhaald en onverstandig om 
een fotograaf  een portretfotograaf, landschapsfotograaf of reclame- 
fotograaf te noemen en al helemaal om hem of haar te bestempelen met 
‘kunstfotograaf’. Vroeger werden deze namen gebruikt om het beroep 
van een fotograaf aan te duiden zoals fotojournalist, portretfotograaf 
of reclamefotograaf.23 Bart Hofstede maakt een andere indeling in zijn  
essay ‘Dilemma’s van fotografen’ in Stilstaande beelden uit 1995. 
Hij construeert drie fotografiepraktijken: fotografie als informatief  
medium, als functioneel medium en fotografie als artistiek medium.  
Belangrijk is dat deze drie elkaar niet uitsluiten. Integendeel, de meeste 
fotografen beoefenen tegenwoordig meerdere praktijken. Fotografie 
als informatief medium, bijvoorbeeld de journalistieke fotografie, heeft 
tot doel onderwerpen af te beelden met een zekere actualiteitswaarde 
en met een bepaalde betekenis voor de doelgroep. Fotografie als  
functioneel medium is volgens Hofstede de meest beoefende  
praktijk in de jaren negentig. De naam zegt het al; de fotografie moet een  
functie, een praktisch nut hebben. Kortom; de fotografie moet toegepast 
zijn. De fotografen die deze praktijk uitvoeren worden door Hofstede 
ook wel vakfotografen genoemd. Reclamefotografie valt onder deze 
toegepaste praktijk. De opdrachtgever van de fotograaf bepaalt of de 
foto geslaagd is of niet. In de tijd waarin ‘Dilemma’s van fotografie’ is 
geschreven, medio jaren negentig, leverden de art- directors en grafische  
ontwerpers een kant en klaar beeld aan, waarna de fotograaf voor een 
technische uitvoering mocht zorgen. Het grote verschil met fotografie als  
informatief medium is de concurrentie waar fotografen mee te maken 
krijgen. Een willekeurige reclame- fotograaf weet dat als hij zijn opdracht 
binnen heeft, hij in alle rust aan de slag kan gaan. Toch ontwikkelen 
getalenteerde fotografen een eigen stijl. Dit brengt mij bij de fotografie 
als artistiek medium, of zoals ik het zelf liever noem; de autonome  
fotografie. In de eerste plaats is volgens Hofstede een fotograaf  
autonoom als hij aan niemand verantwoording schuldig is. Met andere 
woorden, als alleen hijzelf bepaalt hoe een foto eruit ziet. Autonomie  
veronderstelt dan een zekere onafhankelijkheid, de afwezigheid van 
anderen die invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van de  
fotograaf. Dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor fotografen met 
een zelfstandige beroepspraktijk. In Nederland in de jaren negentig zijn 
dat er circa 3.000 van de in totaal 7.000 geregistreerde professionele 
fotografen, waarvan de meesten daarbij overigens gewoon in opdracht 
werken. Hooguit 300 fotografen kunnen leven van hun vrije werk, en 
dat is slechts 4,3 procent van de hele beroepsgroep. Bovendien houdt 
autonomie in dat de fotograaf zelf zijn tarieven bepaalt, het aantal uren 

  

autonome  

kunst 

23 Rene van Nieuwenhuizen, De sociaal economische positie van kunstenaars,  Deventer 
1983, p.23. 
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werk dat hij dagelijks verricht en ook dat hij genoeg geld verdient om 
in zijn eigen onderhoud te voorzien. Deze vorm wordt beoefend door de 
scheppende kunstenaar die zijn legitimiteit niet ontleent aan het behoren 
tot een beroep, maar uitsluitend aan zijn eigen prestaties.24 Natuurlijk 
was deze klassieke artistieke fotografie traditioneel zwart- wit. Kleur 
was voor reclame of eventueel voor tijdschriften.25 Nu is het heel  
vanzelfsprekend dat we een foto zien als autonoom kunstwerk, dat  
fotomusea of foto-instituten veel geld betalen voor een foto en dat  
fotografen een ware kunstenaars- positie hebben ingenomen.
 In de Van Dale wordt het woord ‘autonoom’ omschreven als 
‘zelfstandig’ en ‘onafhankelijk’, de bevoegdheid om zichzelf wetten 
te geven. Dit zijn drie zeer belangrijke kerntermen die we nog vaak  
tegen zullen komen, ook bij de omschrijving van toegepaste fotografie. 
In Fotografen in Nederland uit 2002 staat autonome fotografie voor 
zelfstandige, vrije fotografie. Dit betekent dat de fotograaf niet in  
opdracht fotografeert, noch anderszins verbonden werkzaam is.26 In de 
autonome fotografie ziet een fotograaf zijn foto als een persoonlijke  
uiting van zijn wereld. De emoties staan hierbij voorop, niet de  
vormgeving, hoewel deze natuurlijk wel een rol speelt. Het begrip  
autonoom betekent in het Grieks ‘zelfregering’. Binnen de beeldende 
kunst is de term pas eind jaren zestig geïntroduceerd, en gek genoeg 
alleen in Nederland en niet in landen als Duitsland en Frankrijk of in 
Amerika. Autonoom verwijst dan naar de idealen van individualisme 
en persoonlijke vrijheid. Autonome kunstenaars wilden zich bevrijden 
van de functionele en dienstbare aspecten van hun beroeps- uitoefening. 
Bovendien was de term een handige verzamelnaam voor allerlei nieuwe 
artistieke disciplines die in de jaren zestig de schilder- en beeldhouwkunst 
verrijkten, zoals video, performance, land art en ook fotografie.27

         Liz Wells omschrijft autonome fotografie in haar boek  
Photography: a critical introduction, als een verwijzing naar praktijken 
van de schone kunst die een relatie hebben met de ‘Arts establishment’, 
een netwerk van galerieën, publiciteit, festivals, musea en sponsoren, 
maar ook daarbuiten op bijvoorbeeld billboards. Beelden uit een andere 
context, bijvoorbeeld modefotografie, worden veel later pas opgenomen 
in galerieën. Kenmerkend is dat het werk volledig ontstaat volgens de 
eigen inzichten en ideeën van de maker.
 Ten grondslag aan de discussie van fotografie als kunstvorm 
ligt de tegenstelling tussen fotografie als document en als persoonlijke  
expressie. In de eerste helft van de negentiende eeuw had men nog geen 
massacommunicatiemiddelen als nu, waardoor tentoonstellen de enige 
manier was om te communiceren over artistieke, wetenschappelijke en 

24 Bart Hofstede, ‘Dilemma’s van fotografen, professionalisering en autonomie’, in: Hans 
van Dulken (red.), Stilstaande beelden. Ondergang en opkomst van de fotografie, Amster-
dam 1995, pp. 55-80. 
25 Bool, Gierstberg (red.), p.506. 
26 Wim van Sinderen (red.), Fotografen in Nederland, Antwerpen 2002,  p.462. 
27 Rik Suermondt,’ Autonome fotografie: een korte geschiedenis’, De Fotograaf (1999) nr. 
2, pp. 4-5. 
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technologische innovaties. Visuele communicatie, fotografie, leende zich 
hier perfect voor.  Maar de geschiedenis van de fotografie als kunst gaat 
niet zozeer over fotografische communicatie als wel over de foto als  
object, geprezen door zijn esthetische kwaliteiten. Ook de politieke zak-
en en de sociale context spelen een grote rol.28

 In de negentiende eeuw werd fotografie gezien als een  
beschrijvend middel van de realiteit, maar ook als expressiemiddel. 
Het zo realistisch mogelijk weergeven van de zichtbare werkelijk-
heid was nog steeds het ideaal van de 19de eeuwse kunstenaar. Toch 
werd de natuurgetrouwe foto nog lang niet als kunstwerk beschouwd. 
In de beeldende kunst diende het medium nog hoofdzakelijk als een  
instrument voor het reproduceren en registreren van verschillende  
kunstuitingen, dat ondergeschikt was aan de traditionele kunst- 
uitingen, zoals schilder- en beeldhouwkunst. In modernistische fotografie-
kringen werd fotografie gezien als een specifiek medium met bepaalde  
kwaliteiten en uitrustingen. Tijdens het postmodernisme wordt de  
focus van het formele verplaatst naar het idee dat het fotografische 
een bepaalde taal was of een tekensysteem. Tegenwoordig wordt het  
medium ook als een op zichzelf staande kunstdiscipline serieus genomen, 
terwijl fotografie als toegepaste kunstvorm al lang haar plaats veroverd 
heeft als een van de meest beeldbepalende media van de twintigste eeuw. 
Fotografie wordt namelijk al meer dan een eeuw gebruikt voor de com-
municatie van talloze doeleinden.29  

2.2 Autonome fotografie in Nederland

Ook in Nederland heeft fotografie zich in de afgelopen decennia ont-
plooid tot een volwaardige kunstdiscipline. Net als in de rest van de 
wereld vinden we tegenwoordig de foto terug in musea en instituten en 
worden foto’s op waarde geschat en behouden. En ook voor het eerste 
wordt met nieuwe ogen gekeken naar een lange historie; archieven en 
collecties worden ontsloten, bestudeerd en gerestaureerd. Dit is wel eens 
anders geweest. In Nederland getuigt de oprichting van nieuwe musea 
voor fotografie van de algemeen toegenomen belangstelling voor het  
medium. De aandacht van de kunstmusea en instituten is op elke  
denkbare manier toegenomen. 

Rond 1900 streefden fotografen in Nederland al naar een erkenning 
van fotografie als beeldende kunst. Tot en met de jaren dertig was de 
Nederlandse fotografiewereld verdeeld in twee kampen, enerzijds 
de picturalisten en anderzijds de modernisten. Het picturalisme was  
destijds een controversiële kunstbeweging die veel discussie uitlok-

28 Liz Wells (ed.) Photography, a critical introduction, Londen 2004, p. 247. 
29 Colin Huizing, ‘Autonome en toegepaste fotografie in Nederland’,  Ons Erfdeel (2006) 
nr. 3 , p. 381.       
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te over de status van fotografie ten opzichte van de beeldende kun-
sten. Het doel van de picturalistische fotograaf was het maken van  
esthetische beelden met schilderachtige effecten die sfeer en persoonlijke 
indrukken gestalte moest geven. Daarom richtten ze zich op traditio-
nele kunstzinnige onderwerpen en gebruikten daarbij bijzondere afdruk- 
technieken die grafische en picturale effecten opleverden. Met de  
opkomst van de kleurenfotografie rond 1910 zag men opnieuw 
nieuwe mogelijkheden om fotografie dichter bij de schilderkunst te  
brengen. De modernisten daarentegen waren de beoefenaars van de Nieuwe  
Fotografie die door middel van formele experimenten, close-ups, beeldaf-
snijdingen en montage, de mogelijkheden en kwaliteiten van de fotografie 
wilden benadrukken. Ethisch gezien werd deze tweede stroming sterk 
beïnvloed door de functionalistische stijl van het Bauhaus30.
 Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleken beide stromingen van 
geen enkele waarde meer te zijn. De camera moeste worden ingezet 
om de waarheid in beeld te brengen en moest een objectieve getuigenis  
leveren, zonder experiment en esthetiek. Na de Tweede Wereldoorlog 
kende de creatieve fotografie opnieuw een enorme bloei. Men stelde 
zich niet langer tevreden met het enkel afbeelden van de realiteit. De 
expressieve mogelijkheden van de fotografische techniek zelf (contrast, 
korrel, bewegingsonscherpte, fotogram, dubbeldruk) werden nu aan- 
gewend om beelden te creëren die een individuele werkelijkheid oproepen. 
Dr. Otto Steinert, tentoonstellingsorganisator en publicist hanteerde 
daarvoor de term “Subjectieve Fotografie”.
Een ander genre dat niet meteen de intentie had om creatief bezig te 
zijn of om fotografie naar het ‘niveau’ van de beeldende kunst te tillen, 
maar wel een belangrijke stroming is geweest voor het ‘vrij’ maken van  
fotografie was de op de mens gerichte fotografie. De fotografen die 
tijdens de bezetting actief waren in het verzet hebben in de jaren  
vijftig de toon gezet met hun maatschappelijk geëngageerde en sociale  
fotografie met fotografen als Cas Oorthuys (1908-1975) en Eva Besnyo 
(1910-2003). In het GKf- manifest van de Gobonden Kunstfederatie  
fotografen, een vakvereniging die in 1945 werd opgericht, staat de 
breuk omschreven met de vooroorlogse avant- garde. De fotografie gaat  
volgens deze federatie over alledaagse dingen, de hele gewone  
werkelijkheid. De tweede generatie van dit genre, de jonge fotografen 
als Ed van Elsken(1925-1990) en Johan van der Keuken (1938-2001) 
publiceren hun documentair werk ook in samenwerking met grafisch 
vormgevers in fotoboeken. 
 Eind jaren zestig raakten in Nederland beeldende kunst en  
fotografie pas echt met elkaar met elkaar verweven en realiseerde de 
fotografie haar doorbraak op de kunstmarkt. De aanzet werd gegeven in 
Amerika maar Europa volgde snel. De geschiedenis van de jaren zestig 
is daarom ook vaak beschreven vanuit een Amerikaans perspectief. 
De situatie was in Europa echter niet identiek aan die in de Verenigde  

30 Van Sinderen(red.),  p. 465.   
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Staten, hoofdzakelijk doordat de Tweede Wereldoorlog  had geleid tot 
de breuk in de ontwikkeling van de experimenteel- artistieke vormen 
van fotografie in de jaren twintig en dertig. Deze evolutie betekende de  
bevrijding van de fotografie van haar toegepaste opdrachten. De fo-
tograaf werd een vrij scheppend kunstenaar, die vanuit zijn verbeeld-
ingskracht vorm geeft aan de eigen gevoels- en ideeënwereld.31 Mede 
dankzij GFK ontstond een onderscheid tussen de gebonden, toegepaste 
fotografie en de vrije fotografie. De term autonoom doet zijn intrede 
en staat vooral voor ‘niet in dienst van’. Hoewel dit genre al sinds het 
begin van de fotografie bestaat, wordt het vanaf de jaren zestig specifiek 
gebruikt ter onderscheiding van foto’s die voor bepaalde doeleinden in  
opdracht gemaakt worden. De autonoom werkende fotograaf kiest zelf de  
onderwerpen en thematiek, waarbij foto’s tot stand komen die  
gebaseerd zijn op individuele creativiteit en ideeën.32 Onder de toegepaste 
kunsten op het gebied van reclame worden in de jaren zestig en zeventig  
bijvoorbeeld de reclame- verpakkingen gerekend, maar ook de  
fotografie, die voorheen  bij de mechanische kunsten werd gerekend. 
In deze jaren betstond er een splitsing van de kunstwereld en de foto 
wereld. In de kunstwereld ging het vooral om het medium fotografie, 
een medium voor het registeren van kunstuitingen. Er zijn hierbij genoeg  
Nederlandse kunstenaars die foto’s hebben toegepast in hun beeldende 
werk zoals Jan Dibbets en Ger van Elk. Maar de zuivere fotografie, dat 
wil zeggen, geen ensceneringen, montages en manipulaties die als high 
art erkend worden, zal tot op heden zeldzaam zijn in de kunstwereld. 
Dit komt mede door de behoefte na de Tweede Wereldoorlog aan 
krachtige beelden van de werkelijkheid, aan afbeeldingen van eenvoud. 
De fotowereld daarentegen stond voor de esthetisering van fotografie. 
Ze wilden ook besliste geen vakfotograaf genoemd worden, want deze 
maakte vooral pasfoto’s. Tevens was volgens hen de foto niet voor het  
museum, maar voor de maatschappij. De beweging zette zich af tegen de vak 
fotograaf. De reclamefotografie werd een apart genre binnen de 
toegepaste fotografie, samen met mode, productie etc.
 Fotografie kampt nog steeds met legitimiteitproblemen, die 
vooral te maken hebben met de verhouding tot de beeldende kunst.  
Foto’s kunnen een vorm van beeldende kunst zijn, en de fotografie heeft 
zelfs een eigen esthetische traditie ontwikkeld. Maar niet alle foto’s zijn 
kunst en het woord ‘kunstfoto’ is helaas ook nooit ingeburgerd. Het 
zou goed zijn als er een woord bestond om fotografie als kunst van het 
bredere begrip fotografie te onderscheiden, net zoals dit met literatuur 
het geval is. In de jaren zeventig werden er op de meeste Nederlandse 
academies een afdeling Autonome beeldende kunst opgericht. Zo ook 
bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht waar het begrip vandaag in 
het studieprogramma staat omschreven als ‘wet zijn voor zichzelf’. Hier-
mee wordt bedoeld dat “een beeldend kunstenaar uitgaat van zijn eigen  

31 Bool, Gierstberg, p. 488.  
32 Van Sinderen,  p. 462.   
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criteria, eisen en wetten om zijn artistieke visie in de door hem  
ontwikkelde beeldtaal uit te drukken”. Want, zo gaat het verder,  
“Misschien is het wel zo, dat het belangrijkste wat je kunt zeggen, dat-
gene is wat je tegen jezelf zegt. Vanuit deze echokamer van het zelf kan 
er een intrinsiek zuivere beeldende communicatie ontstaan, waarbij de 
kern van individualiteit gewaarborgd wordt. Een met anderen gedeelde 
eenzaamheid.”33

 De ontwikkeling van, en museale aandacht voor, nieuwe  
vormen van fotografie in de jaren tachtig gaf opnieuw een belangrijke en 
doorslaggevende impuls aan de acceptatie van fotografie als kunstvorm. 
In deze jaren ontstaat in de beeldende kunstwereld het begrip ‘staged 
photography’ ofwel geënsceneerde fotografie. Deze vorm van fotografie 
is geïnspireerd op een aantal uitingen van de beeldende kunst, zoals 
het surrealisme, de conceptuele kunst en de pop art. De werkwijze is  
gebaseerd op het eigenhandig en naar eigen inzicht in scene zetten van 
de voorstellingen om daarbij zo min mogelijk over te laten aan het  
toeval. Feitelijk vind men uitingen van deze geënsceneerde fotografie 
in musea en galeries. Het eindproduct, de foto, is een autonome  
kunstvorm met een eigen emotionaliteit, die uitdrukkelijk niet is gemaakt 
om te fungeren als onderdeel van een toegepaste vormgeving.34 Kunst- 
historicus Colin Huizing beweert in zijn artikel ‘Autonome en Toegepaste  
fotografie in Nederland’ dat het tonen van foto’s in musea als zodanig, in 
belangrijke mate het kunstenaarschap autoriseerde. In 1986 was in het 
Groninger Museum de tentoonstelling Fotografia Buffa, geënsceneerde 
fotografie in Nederland’’ georganiseerd. In deze tentoonstelling werd  
fotografie getoond die bedoeld was als persoonlijke expressie. De meeste  
deelnemers zoals bijvoorbeeld Gerard van der Kaap, hanteerden de  
fotografie in de eerste plaats als autonoom beeldend medium.35 Het was 
overigens een centraal aandachtspunt in het beleid van het Groninger 
museum onder directeur Frans Haks om de bestaande kloof tussen  
beeldende kunst en commerciële visuele uitingen aan de kaak te stellen, 
een beleid dat nu nog steeds wordt voortgezet.
 In 1985 vond er een confrontatie plaats tussen ‘fotograaf’ Ed 
van der Elsken (1925-1990) en ‘beeldend kunstenaar’ Jan Dibbets, die 
in zijn werk veelvuldig gebruik maakt van fotografische technieken. 
Het was tijdens de opening van La Grande Parade, de grote afscheids- 
tentoonstelling van Edy de Wilde als directeur van het Stedelijk  
Museum. Van der Elsken was snapshots aan het maken van de  
aanwezige jetset uit de kunstwereld. Brutaal vroeg hij aan de  
bezoekers: ‘are you famous?’, waarna hij hun verbaasde reacties en 
verwaande blikken registreerde door ze recht in het gezicht te kieken. 
Aanbeland bij Jan Dibbets, een van de uitverkoren exposanten, voegde 
Van der Elsken er nog aan toe: “is dat nou moeilijk Jan, echte kunst-
fotografie?”. Dit voorval, terug te vinden in Van der Elsken’s publicatie 
‘Are you famous?’, zegt veel over het geringe aanzien van fotografie 
in verhouding tot de schilder- en beeldhouwkunst anno 1985. Deze  
traditionele kunst- disciplines waren ‘vrije kunsten’. Fotografie, die vanaf 

33 Suermondt, p. 4-5.  
34 Dik vd. Pol, Grafisch Nederland 1984: Foto in vorm, Amsterdam 1984, p. 58.  
35 Huizing, p.381. 
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haar uitvinding door velen als slechts een ‘mechanische’ kunst werd  
beschouwd, was die autonome status nog aan het bevechten. Dit 
bleek ook op La Grande Parade waar grote fotografen als Man Ray,  
Brassaï, Penn, Mapplethorpe en Van der Elsken slechts een figurantenrol  
vervulden in tegenstelling tot de kunstenaars-portretten van  
Picasso, Braque, Appel, Giaccometti en Matisse - de echte sterren van de  
tentoonstelling. Van der Elsken voelde zich op zijn minst gelijkwaardig 
aan Jan Dibbets.36 

2.3 Hedendaagse Fotografiepraktijk  

In de daaropvolgende vijftien jaar heeft de fotografie in Nederland, 
mede door toedoen van fotografen als Ed van der Elsken, een enorme 
inhaalslag gemaakt en is het medium zelfs uitgegroeid tot een van de 
meest geliefde kunstdisciplines. Overal in musea, academies en kunst- 
en fotobladen worden haar autonome kwaliteiten bezongen. Alleen al 
het veelvuldig gebruik van de term autonoom bevestigt haar gestegen  
status. De picturalisten in de eerste decennia van de 20e eeuw,  
‘subjektieve fotografie’ in de jaren vijftig en ‘geënsceneerde fotografie’ 
in de jaren tachtig, het zijn allemaal benamingen die de behoefte van 
fotografen reflecteren om hun vak erkend te krijgen als beeldende kunst; 
een streven dat als een rode draad door de geschiedenis van de fotografie 
loopt. Een jonge generatie fotografen in Nederland begon zich in de 
jaren negentig te interesseren voor het fotografen met een groot- formaat  
camera. Rineke Dijkstra, Celine van balen en Hellen van Meene 
studeerden allemaal aan de Gerrit Rietveld academie. Dit succes wordt 
in Dutch Eyes deels verklaard vanuit een onuitgesproken behoefte aan 
een tegenwicht tegen de vluchtige consumptie van beelden in onze beeld-
cultuur. De groot- formaat foto’s dwingen tot langzaam kijken. Ook 
werken de hedendaagse fotografen veel op locatie en in kleur. Maar 
ze verdraaien ook de werkelijkheid door middel van subtiele ingrepen, 
zowel ter plekke als achteraf in de studio.37

  Een verschijning die minstens zo opvallend is, is de  
probleemloze menging van verschillende genres in het ‘autonome’ 
werken van verschillende jongen fotografen zoals Vivianne Sassen en 
Martine Stig. In de hedendaagse fotografie- praktijk bestaan de genres 
portret, landschap en stilleven nog steeds, maar de jongere generatie van 
Nederlandse fotografen hebben duidelijk moeite met de blijkbare tradi- 
tionele scheidslijn van fotografische genres en praktijken. Wat voor eerdere  
generaties nog bestond, de specialisaties in fotografie, lijkt iets te zijn van 
het verleden.  De term ‘autonoom’ raakt begin jaren negentig in zwang 
als de aanduiding van werk dat niet in opdracht is gemaakt. Echter, 
de term werd naast ‘vrij werk’ al langer gebruikt, maar werd in deze  
periode belangrijker en vaker gebruikt. Opmerkelijk is dat met  
‘autonome fotografie’ een voor de fotografie artistieke ruimte wordt 
opgeëist naast de beeldende kunst. Zonder twijfel betekent het  
succes op de internationale kunst- en fotografie markt een stimulans voor  

36 Suermondt, p. 4-5. 
37 Bool, Gierstberg, p. 26. 
                                       



jongen fotografen om naast toegepast ook autonoom werk te maken. Zo  
presenteren ze ook opdrachtenwerk als kunst in het museum of de  
galerie.
  Nu we eindelijk een scheiding hebben kunnen maken tussen  
fotografie als kunst en als niet- kunst, is de scheidslijn tussen  
‘autonome’ en ‘toegepaste’ fotografie de afgelopen jaren in toenemende 
mate aan het verdwijnen. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is in  
Nederland een generatie fotografen aan het werk die moeiteloos en met  
behoud van hun eigen identiteit en stijl overschakelt van het maken van 
foto’s voor musea naar het maken van foto’s voor modetijdschriften,  
bedrijven en reclamecampagnes. Veel van deze fotografen zijn op dit  
moment erg succesvol in deze cross-over van de fotografie. Het hebben van een  
eigen herkenbare stijl is voor hen derhalve het belangrijkst.  Het is tevens  
typerend voor het kunst- en fotografie klimaat in Nederland van de jaren 
negentig dat het debat over fotografie als kunstvorm nauwelijks op gang 
komt, maar vooral indirect wordt gevoerd. De overlap en wisselwerking 
tussen de werelden van beeldende kunst groeit, zo ook de kunstenaren 
die zich beeldend kunstenaar noemen.38

 Hedendaagse fotografen voegen genres als portret samen met 
landschapsfotografie, maar presenteren hun werk ook, commercieel 
of niet, als kunstfotografie in musea en galerieën. Volgens Gierstberg  
hebben art-directors en foto- redacteuren deze nieuwe generatie fotografen  
aangemoedigd door middel van geavanceerdere publicatie  
mogelijkheden. Ze zullen zichzelf niet snel een etiket opplakken,  
buiten misschien beeldend kunstenaar, en kunnen op een dag reclame-
fotograaf, kunstfotograaf of portretfotograaf zijn, afhankelijk van de  
opdrachtgever of de situatie. Het naast elkaar bestaan van artistieke en  
commerciële praktijken leidt soms tot uitgesproken ergernis onder  
Nederlandse kunstcritici, die meestal onbekend zijn met de rijke  
geschiedenis van het medium op dit punt. Zij kunnen de fotografie als 
nieuw-komer in de beeldende kunst maar moeilijk accepteren, zeker 
wanneer de commerciële en artistieke uitingen elkaar wederzijds be- 
ïnvloeden. Echter, het debat wordt vaak moeilijk gemaakt door gebrek 
aan kennis over elkaars geschiedenis.

Maar tegenwoordig, anno 2009, is de ‘handige dienaar’ van Charles 
Baudelaire, een van de belangrijkste media in de hedendaagse kunst 
geworden. Het veelvuldig gebruik van de term autonoom bevestigt 
deze status. De rode draad die door de geschiedenis van de fotografie 
loopt is de behoefte van fotografen om hun vak erkend te krijgen als  
beeldende kunst. De ontwikkeling van de geënsceneerde fotografie is een  
belangrijke, maar vooral doorslaggevende impuls geweest aan de  
acceptatie van fotografie als kunstvorm. Sterker nog, uitgaande van de 
grondprin-cipes van de geënsceneerde fotografie is een aantal reclame-
makers bezig geweest met het begrip te introduceren binnen de toegepaste 
wereld. Deze nieuwe ontwikkeling zal tevens een grote rol gaan spelen 
bij de autonome werking van reclamefotografie. Blijkbaar maakt het feit 
dat fotografie zoveel raakvlakken heeft met andere velden zoals reclame 
en visuele communicatie het medium zo aantrekkelijk. 

25   38 Bool, Gierstberg (red.), p. 27. 
 
                                       



Reclamefotografie is naast onder andere portretfotografie, journa-
listieke fotografie en modefotografie een genre binnen de toegepaste  
fotografie, een vorm van lage massacultuur. Werk met een functie, dat 
wordt gemaakt volgens instructies van de opdrachtgever. De functie 
van de reclamefoto is eigenlijk al vanaf het begin het aan de man bren-
gen van consumptiegoederen, handelswaar. Foto’s voor deze doelein-
den duiken vanaf het begin van de 20e eeuw vooral op in tijdschriften. 
Reclamefotografie wordt niet alleen gekenmerkt door het commer-
ciële karakter, maar ook door de hoeveelheid mensen die er vanuit 
hun diverse taken invloed op uitoefenen.39    
 Robert Sobieszek deed eind jaren tachtig uitgebreid onderzoek 
naar reclamefotografie tussen 1865 en 1987. Overigens een van de  
weinige werken waarin fotografie in reclame centraal staat en uiterst 
serieus genomen wordt. Volgens hem is reclamefotografie net als reclame 
in drukvorm zelf een vorm van toegepaste kunst ontworpen om te infor 
meren en te verleiden. De basis is natuurlijk om  handelswaar te verko-
pen, of dit nu een product, een merknaam, een publieke service, een idee 
of identiteit is. Het centrale doel van de beelden is communicatie en  
associatie. Na het trekken van de aandacht moet er een associatie worden 
gecreëerd tussen wat verkocht moet worden en wat afgebeeld staat, in de 
hoop dat de herinnering aan het beeld tevens ook de herinnering aan het 
product of de service is.40 In tegenstelling tot de bijna idealistische visie 
van Sobieszek noemt Paul Mertz reclamefotografie in zijn artikel ‘Van 
matglas tot netvlies’ simpelweg ‘een methode om contact op te nemen 
en te onderhouden met mensen – niet meer en niet minder’. Eigenlijk is 
reclamefotografie volgens hem een vervanger van persoonlijke (verkoop) 
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40 Robert Sobieszek, The art of persuation, New York 1988. 
                                       



gesprekken en dient een wezenlijk aandeel te leveren aan het commu-
nicatieve effect. De inbreng is dus gerelateerd aan de doelstellingen en 
aan de gehanteerde media. Allesoverheersend is het concept, het vooraf 
bepaalde reclame- idee. Fotografie is daarbij een perfect instrument om 
een primaire affectieve reactie te genereren, een goed gevoel. Ook vindt 
Mertz fotografie een krachtig wapen in de strijd om aandacht. Het bevat 
de nodige, in zijn eigen woorden, ‘stopping power’, de kracht om mensen 
te laten stoppen om naar de foto te blijven kijken. Jammer genoeg vindt 
hij dat een grootste deel van de reclamefotografie binnen nauwere mar- 
ges opereert. Het gaat dan om een feitelijke, beschrijvende weergave. 
Voor hem is het heel duidelijke dat reclamefotografie de nodige beperkin-
gen bezit. Reclamefotografie is dienstbaar, aan het concept en aan de 
taakstelling. Hij ziet de reclamefotograaf als een lijdzame volger. Maar 
deze vorm van fotografie is wel een ambacht. Het is volgens hem een 
kwestie van karakter, instelling en mentaliteit; wil je je schikken of niet? 
Autonome fotografen, of zoals hij ze noemt; ‘vrije fotografen’, doen dat 
niet. Reclamefotografen wel.41

3.1 De Beginjaren

Reclamefotografie wordt al meer dan een eeuw gebruikt voor com-
municatie- doeleinden. Tot zeker honderd jaar na de uitvinding van de  
fotografie speelde het medium een zeer kleine rol in de reclamewereld. 
Tot voor de eeuwwisseling werd fotografie voornamelijk gezien als een 
mechanisch middel om de realiteit vast te leggen. In de traditionele  
geschiedenis van de fotografie wordt de reclamefotografie nogal gene-
geerd, ondanks het feit dat de foto’s die geproduceerd zijn voor reclames en 
communicatie- doeleinden de grootste kwantiteit van de hele fotografische 
productie hebben. Een reden hiervoor kan zijn dat de reclamefotografie 
voor het grootste deel niet geprobeerd heeft het medium naar een hoger 
niveau te brengen maar vooral gekenmerkt wordt door parasitisme. Het 
wordt lange tijd niet gezien als een genre binnen de fotografie, maar het 
heeft vooral bestaande fotografie geïmiteerd om betekenis te geven aan  
levenloze objecten, handelswaar. Halverwege de negentiende eeuw zorgde 
de Franse fotograaf André-Adolphe-Eugène Disderi (1819-1889) ervoor 
dat de kracht van fotografie voor advertenties werd ingezien dankzij een 
artikel voor deelnemers aan de Wereldtentoonstelling in Parijs waarin 
hij snelheid en accuraatheid van het fotografische beeld benadrukte, 
maar ook het belang van de economie van fotografische reproducties.42 
 Volgens Anandi Ramamurthy, docent aan de Universiteit van 
Central Lancashire, is het duidelijke dat wanneer vormen van massa 
productie zich gaan ontwikkelen, de foto, ook wordt gezien als medium 
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waarmee de handelswaar aan de man kan worden gebracht en popu-
lair gemaakt kan worden. Hiermee zegt ze dat vanaf het begin foto’s 
als worden gebruikt om producten onder de aandacht te brengen.43  
 In de laatste vijfentwintig jaar van de negentiende eeuw komt 
in Nederland deze moderne massareclame tot ontwikkeling. Door de 
industrialisatie verschijnen er steeds meer en goedkope massaproducten 
op de markt. Concurrentie, herkenbaarheid van de waren en distributie 
op grotere schaal noodzaken tot een nieuwe manier van reclame maken. 
Bovendien moet de consument met veel zaken nog vertrouwd worden 
gemaakt, zoals de auto en verpakte koffie of thee. In Rotterdam en  
Amsterdam vestigen zich de eerste advertentiebureaus. Gaandeweg 
beperken deze bureaus zich niet meer tot het regelen van de plaatsing van de  
advertenties, maar adviseren ze ook over tekst, opmaak en keuze van 
de media. In 1897 wordt in Amsterdam een ‘Internationale Tentoon-
stelling van Reclame- Middelen’ gehouden. Reclame is ook steeds meer 
aanwezig in het stadsbeeld. Regelmatig zijn de affiches gemaakt door 
kunstschilders en uitgevoerd in een decoratieve stijl. Een affiche uit 1894 
voor NOF- slaolie van de schilder Jan Toorop verwerft zelfs internation-
ale faam. Het is uitgevoerd in de krullende lijnvoering van de jugendstil; 
reden waarom deze stijl in Nederland in de volksmond ‘slaoliestijl’ is 
gaan heten. Hoewel kunst al vrij vroeg betrokken werd bij het maken 
van reclame, speelde fotografie in tegenstelling tot wat Ramamurthy  
beweert, in deze tijd nog helemaal niet mee in de reclamewereld. Dit had 
voornamelijk ermee te maken dat er nog geen geavanceerde reproduc-
tie-technieken op grote schaal voor handen waren. Voordat fotografie 
fotomechanisch werd, konden prints niet worden gereproduceerd om-
dat het proces gewoonweg te duur was. Foto’s moesten apart afgedrukt 
worden en konden daarna pas gecombineerd worden met de adverten-
tie. Pas na de eeuwwisseling, vlak na de uitvinding van het half- toon 
 proces in 1880 (een proces waarbij een gerasterde kopie wordt gemaakt 
van het negatief met meer kleurschakeringen) wordt de fotografische  
afbeelding economisch vergelijkbaar met het drukwerk van bijvoorbeeld 
letters en kan het worden toegepast in reclame. Deze vroege reclame- 
fotografie heeft nog veel weg van de oudere traditie van productfotografie 
van onder andere William Henry Fox Talbot en zijn boek The Pencil of 
Nature uit 1844-1846, waarin al deze foto’s staan afgedrukt. Product- 
fotografie is een vorm van fotografie waarbij de camera een perfect  
middel was om voorwerpen vast te leggen.44

 
3.2 Illustraties of fotografie?

In 1916 verschijnt in Nederland het eerste nummer van het vakblad De 
Bedrijfsreklame. Officieel Orgaan van de Vereeniging ter bevordering 
der Bedrijfsreclame. Het doel van het vakblad was om het peil van de 
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reclame in Nederland op te schroeven. De redactie pleitte voor eerli-
jke, opvoedende reclame en toont zich een warm voorstander van een 
samenwerking tussen reclame en kunst. Kunst in de reclame zou een 
beroep doen op iets beters in de mens dan op sensatie- lust. Zij dwingt de  
aandacht van de kijker op een andere manier tegenover het banale, vul-
gaire, onbeschaafde effect van het ‘tonen’ en aandacht vragen. De eigen-
tijdse kunstenaar die in de toegepaste kunst actief was bleef gevrijwaard 
voor al die persoonlijke vaagheden waarin een schilderij verdronk. Het 
was voor de kunstenaar een soort belofte, een mogelijkheid voor de  
kunstenaar om bij te dragen aan een andere wereld. Echter, ze werden 
slecht betaald en voelden zich artistiek niet serieus genomen. De  
opdrachtgever verweet de kunstenaars op zijn beurt dat ze zich niet 
zakelijk opstelden en niet openstonden voor goede raad.  Het moeili-
jke punt zou zijn dat ze een hoge dunk van hun kennis van het ‘in-
nerlijke’ zouden hebben45. In feite ontstaat hier de eerste flirt tussen 
autonome kunst en reclame, maar deze ontwikkeling zal de komende 
decennia niet doorzetten. De fotografie daarentegen heeft inmiddels 
dankzij de groei van kranten en tijdschriften een heel ander niveau be-
reikt. Deze enorme groei van massamedia heeft grote invloed op de re-
productie van beelden46. Foto’s werden steeds meer gebruikt in reclame 
want het medium fotografie stond namelijk synoniem voor vernieuwing 
en vooruitstrevendheid en weerspiegelende daarmee de maatschap-
pij. In 1923 organiseert de reclamewereld zich in de ‘Vereeniging voor  
Reclame’ (in 1927 omgedoopt in Genootschap voor Reclame) die een eigen  
vakblad laat verschijnen. Hierbij lag het initiatief niet bij de amateur- en 
beroepsfotograaf, maar bij de toegepaste kunstenaars, ofwel de grafis-
che ontwerpers. Het gebruik van fotografie in reclame was een eerste 
stap in de ontdekking van de brede en maatschappelijke potentieel van 
het medium47. De discussie laait op of er geschilderde- of fotografische  
illustraties gebruikt moeten worden in advertenties. Het komt erop 
neer dat de kunstenaar, de schilder, de goederen gebruikt om zijn  
verbeelding de stimuleren en vooral essentieel is wanneer de lezer op zijn onder 
bewustzijn aangesproken moet worden. De fotograaf daarentegen  
gebruikt zijn verbeelding om de goederen te openbaren en is inzetbaar 
wanneer de lezer aangesproken moet worden op zijn bewustzijn.48 De 
fotograaf kan hiermee behoeftes en verlangens creëren. Fotografie heeft 
op dat gebied dus een voordeel. Maar dit houdt niet in dat de fotograaf 
hiermee een nieuwe vorm van fotografie creëert, maar ontleent de vorm 
van fotografie die populair is geworden door onder andere de film  
industrie. Het duurt dan ook nog een tijdje voordat fotografie een  
prominente plaats inneemt binnen de reclame. Illustraties lieten zich 
makkelijker naar de hand zetten en brachten minder risico’s met zich 
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mee. Toch waren de grootste taken weggelegd voor tekstschrijvers. Deze 
persoon bedacht en schreef, hij gaf door aan een studio hoe een reclame 
er uit moest zien. Het nadeel hiervan was dat zijn ideeën voorkwamen 
uit de taal en niet bijzonder visueel waren.

3.3 Ontwikkeling tot een echte vak
 
Op het moment dat Nederland zich in crisistijd bevindt ontwikkelt  
reclamemaken zich intussen meer en meer tot een vak. Vlak voor 
en na de oorlog was de plek van fotografie in reclame doorgaans  
bescheiden. Er werd voornamelijk geïllustreerd. Daar waar sprake was 
van fotografie overheersten nog steeds de productiefoto’s, sfeer werd 
nauwelijks toegepast en kleur voornamelijk in het voordeel van de tekst. 
Toch schieten in deze tijd ook de gespecialiseerde fototijdschriften uit 
de grond. In tegenstelling tot de carte- de- visite en de familiealbums 
werden foto’s in tijdschriften geselecteerd door fotoredacteuren en  
reclameontwerpers. Experimentele fotografen in Europa, en in  
mindere mate ook Amerika, pastten hun grafische technieken en theorieën 
toe op de commercie, zij het dat de druktechnieken nog erg gebrekkig  
waren. In 1944 komt veel economisch leven min of meer tot stilstand. De  
kranten worden dunner, er valt weinig te adverteren en affiches zijn steeds 
vaker verordeningen en waarschuwingen. De eerste jaren na de oorlog 
heerst er schaarste op allerlei gebieden. Veel is nog op de bon. Ook voor 
de reclame zijn het moeilijke tijden. Adverteren in kranten is wegens  
papiertekort beperkt. 
 Na de komst van de Marshallhulp in 1948 gaat het beter met 
de economie en kan er meer reclame gemaakt worden. Vooral reclame 
voor merkartikelen neemt een grote vlucht, niet in de laatste plaats door 
de opkomst van zelfbedieningswinkels. De reclame in de jaren veertig 
en vijftig wordt nog steeds voornamelijk geregeerd door tekstschrijvers, 
gemaakt door tal van nieuwe reclamebureaus. Minder dan de helft van 
deze teksten is geïllustreerd en foto’s zijn zeldzaam. Er is weinig sprake 
van creativiteit, laat staan van interessante fotografie, er is sprake van 
vervlakking in de reclamewereld. Spraakmakend is wel het bureau Prad 
opgericht door Maurits Aronson. Samen met Smith’s, Palm, Van Maanen, 
DelaMar en Lintas staat het jarenlang aan de top van de Nederlandse 
reclamewereld.. Via de Marshallhulp maken Nederlandse reclamema-
kers kennis met het fenomeen marketing. Daarin staat niet het produc-
tie-proces centraal, maar de consument en zijn behoeften. Vooralsnog 
vindt deze benadering nog weinig weerklank en gaan fabrikanten en 
reclamemakers veelal op de oude voet verder. Pas vanaf de jaren vijftig 
neemt het aantal illustraties en foto’s toe, maar zowel de kwaliteit als 
de reproductiekwaliteit is erg slecht.49 Veel foto’s kwamen in die tijd uit 

   30          
49 Suzanne Corthals, De geschiedenis van de reclamefotografie 1945-2000, Utrecht 2001, 
p.14. 



stock, bijvoorbeeld het Nationaal Fotopersbureau Stevens en Machiels-
en en bij hoge uitzondering werd een ‘vrije’ fotograaf ingeschakeld. De 
keuze van reclamebureau Prad om een vrij fotograaf in te huren is een 
eerste stap geweest in de richting van de inmenging van vrij werk in rec-
lamewerk. Paul Huf (1924-2002), een Nederlandse reclame- en portretfo-
tograaf, werd ingezet voor complete campagnes. Het thema in Paul Hufs  
fotografie is de mens. Hij benadert het onderwerp altijd als het ware 
een portret.  Huf is een specialist in het herscheppen van de werkelijk-
heid in zijn beelden, zodanig dat ondanks de zichtbare enscenering de  
suggestie van ‘echt bestaan hebben’ de overhand heeft. Huf wordt ook 
wel de beeldhouwer onder de fotografen genoemd vanwege de kracht van 
het stille, alsof tijdens de opname een onderkoeling optreedt, de beweg-
ing verstijft en de adem ingehouden wordt. Vanaf de jaren vijftig heeft 
Huf met zijn ideeën over vormgeving een eigen plaats ingenomen in de  
Nederlandse fotografie. Lange tijd is Huf met deze wijze van fotograferen 
een eenling geweest in Nederland, maar de generatie van de jaren tachtig 
zullen zich tot deze stijl aangetrokken gaan voelen.50    
 In 1957 start Huf zijn befaamde reeks advertenties voor het 
biermerk Grolsch onder het motto ‘Vakmanschap is meesterschap’, 
een campagne die dertig jaar lang zou worden voorgezet (bijlage 1).  
Ambachtslieden poseerden te midden van hun gereedschappen en producten,  
allemaal als portret en de kracht van het stille wordt duidelijk benadrukt.51 

Reclameopdrachten bedenkt Huf vooral alleen en werkt deze zelfstandig 
uit, zonder tussenkomst van een art- director. In deze beginjaren bestond 
dit begrip nog niet en was hij op zijn eigen inventiviteit en creativiteit 
aangewezen. Hij was tevens de eerste reclamefotograaf die zijn naam 
onder zijn werk vermeld wilde hebben. Hiermee werd de eigenheid van 
de fotograaf benadrukt. Toen de reclamebureaus in de jaren zestig de 
art- director introduceerden, had Huf zich al zodanig waargemaakt in 
het reclamevak, dat zijn opdrachtgevers alle vertrouwen in zijn capa-
citeiten hadden en hem geheel volgens eigen inzicht lieten werken. Zijn 
commerciële instelling en professionele aanpak hebben bijgedragen aan 
een betere waardering voor de vakbekwaamheid van beroepsfotografen 
in het algemeen en mede daardoor is de positie van reclamefotografen 
in de naoorlogse decennia verbeterd. Ook zijn fotografische stijl is van 
belang geweest in de waardering van zowel zijn reclamewerk als zijn 
vrij werk. In 2001 kocht het Rijksmuseum Amsterdam nog een ruime  
selectie  van de serie ‘Vakmanschap is meesterschap’ voor in de foto-
collectie van het museum. Deze reclamefoto’s worden nu in het Rijks-
museum geëxposeerd.
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3.4 Reclamefotografie in de postmoderne beeldcultuur
3.4.1 Samenwerkingsverbanden 

Vanaf de jaren zestig begon zich langzaam een consumptiemaat 
schappij te ontwikkelen. De wederopbouw was achter de rug en langzaam  
groeide ook weer de welvaart. Naarmate de producten meer op  
elkaar gingen lijken, werd het belangrijk dat de reclame zich onder-
scheidde. De combinatie tussen beeld en tekst moest de consument  
onbewust aanspreken. De foto werd ondersteund door de typografie, die  
informatie gaf over de inhoud van het aangeprezen product.52 Het waren 
in het begin van dit decennium met name foto’s waarop het product in 
zijn verpakking te zien is. De afbeelding sloot aan bij de vetgedrukte  
typografie van de advertentie, maar met de opkomst van de art-  
directors zal deze verhouding tussen foto en tekst verschuiven. De door-
braak van de reclamefoto voltrok zich in Nederland geleidelijk en later 
dan elders. Twee belangrijke personen die onze Nederlandse blik naar  
Engeland en de Verenigde Staten verlegden waren Bob McLaren voor 
het bureau DelaMar en Nico Hey. Zij introduceerden het teamverband  
tussen art director en copywriter in de Nederlandse reclamewereld, en 
het is niet voor niks dat deze begrippen dan ook Engelstalig zijn geble- 
ven. Deze nauwe samenwerking bij reclamecampagnes is misschien wel de  
grootste impact geweest in de wereld van reclamefotografie. Onze gesloten  
Nederlandse ogen werden geopend voor conceptuele kwaliteit,  
verzorgde typografie en de betekenis van beeldmiddelen.53 In tegenstelling 
tot de jaren vijftig ontwikkelt de reclamewereld in Nederland zich tijdens 
de jaren zestig gelijk met Amerika. Met de lange traditie van grafische  
illustratie en vormgeving verschuift de aandacht in Europa steeds meer 
naar fotografie in reclame. Henry Wolf (1925-2005), een invloedrijke  
Amerikaanse art- director en fotograaf bekend van onder andere  
Harper’s Bazaar, heeft vanaf de jaren zestig gepleit voor een persoonlijke  
creativiteit en individualiteit van de fotograaf als basis voor goede rec-
lame. ‘…for a photographer to be great, the photographer himself has 
to be part of the picture. I mean by this that the more himself, his views, 
his prejudices, his nostalgia, his love life, his background shows through, 
and the more the photographer is committed, the more the picture will 
have a change of being unique and beautiful. As all good novels, so 
all good photographers must be partly autobiographical; a photograph 
from which one gets no image of the photographer is al failure, even if 
it is a commercial still life; even if the bridge back to the artist is only 
the quality of the light around the glass of soda water he was assigned 
to photograph.’ 54

 Paul Mertz werkt in die tijd bij bureau Prad en zoekt voor het 
Nederlands Zuivelbureau naar nieuwe wegen om Nederland aan de 
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melk te krijgen. De campagne bestaat uit een serie advertenties in zwart- 
wit waarin telkens gereageerd wordt op de actualiteit (bijlage 2). Het 
zijn menselijke, herkenbare situaties, die humoristisch en relativerend 
in beeld worden gebracht en aansluiten bij de tijdgeest. Peter Ruting 
(1938), de Nederlandse ‘mensenfotograaf’ wordt ingeschakeld voor 
deze opdracht. Jarenlang fotografeert Ruting misschien wel honderd 
derge-lijke advertenties. Volgens Mertz is Ruting de meeste ‘onbelem-
merde’ fotograaf geweest die ooit voor het bedrijf gewerkt heeft. Ze  
praatten over wederzijdse ideeën, Ruting ging aan de slag en de opdracht- 
gever lag zelden dwars. Volgens Merts kon het wel eens anders  
uitpakken dan de bedoeling was, maar zolang het resultaat beter was dan  
oorspronkelijk de bedoeling was, was er geen probleem.55 Na deze  
campagnes krijgt Ruting veel eigen vrijheid en inbreng, maar met de groei 
en profes-sionalisering van het reclamevak in de jaren zeventig neemt de 
greep van het bureau op de fotografie toe en weet Ruting niet meer hoe 
hij met zijn creativiteit om moet gaan. Ruting voelde zich steeds vaker 
uitvoerder van andermans ideeën en kreeg de behoefte eigen, autonoom 
werk te maken. Maar voor Ruting liet het autonoom- en toegepast werk 
zich moeilijk combineren en neemt alleen nog commercieel werk aan om 
het isolement van het vrije kunstenaarschap te doorbreken.56  
 De komst van de Ster- reclame in 1967 heeft veel invloed  
gehad op de reclamefotografie. Omdat de gedrukte reclame ineens veel  
concurrentie kreeg van andere reclamebeelden, werd fotografie in reclame 
ineens erg belangrijk. Beelden gaan in elke denkbare vorm domineren, 
ook. De toon voor wat we nu ‘visuele cultuur’ noemen werd feitelijk 
in deze jaren gezet. De kleurenfoto’s nemen toe en gaan voor zichzelf  
spreken in plaats van louter het illustreren van de tekst. Er treedt een 
nieuwe generatie reclamemakers aan, die nieuwe bureaus oprichten (FHV, 
KVH) en nieuwe wegen inslaan: brutaler, onorthodoxer, eigentijds. De  
samenwerking tussen art- director en de copywriter werkt bevorderend 
en fungeren als creatief team. De fotograaf maakt niet gewoon een foto als 
illustratie van de tekst, maar is creatiever en autonomer bezig. Het geeft 
de indruk het idee van massaproductie te willen verbloemen, en door-
voor in de plaats wordt het traditionele en het ambachtelijke benadrukt. 
De Nederlandse reclame put uit een rijke verzameling fotografen en  
specialismen ontstaan. Het is dan ook de Amerikaanse Morton Kirsch-
ner die werd aangetrokken door reclamebureau Prad en ontwikkelde 
zich tot hoofdpersoon van de fotografie. Paul Mertz noemt hem ‘Het 
paard van Troje’ in de illustratieminnende gemeenschap. Daarnaast 
brengt de toename van multinationals, ook in Nederland zelf (AKZO, 
Philips, Shell, Unilever) een ware invasie van Amerikaanse reclamebu-
reaus naar Amsterdam op gang: JWT, Bates, McCann-Erickson, Olgilvy 
& Mather, BBDO, McCann. En tal van Nederlandse bureaus fuseren 
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in de loop der jaren met de Amerikanen. Door de grotere reclame- en 
marketing-expertise bij fabrikanten en bedrijven ontstaat er tevens een 
kritischere blik op de prestaties van de reclamebureaus.

 
3.4.2 Geënsceneerde reclamefotografie

Naast de ontwikkeling van Amerikaanse reclamebureaus past de  
opkomst van mediabureaus. Door de inkoop van advertentieruimte voor 
meerdere adverteerders tegelijk bedingen zij hogere kortingen bij de  
uitgevers. In deze tijd is de foto de blikvanger van de advertentie  
geworden, zowel in kleur als in zwart- wit. Hoewel dat laatste hoofdzakelijk  
gebruikt wordt voor de esthetiek. Het kan de foto de uitstraling 
geven dat bij het product past. In de jaren tachtig is er een geweldige  
productie geweest van krachtige beelden gecreëerd door zowel gevestigde  
namen als jonge fotografen. In tegenstelling tot eind jaren zeventig, waar 
de herkenbaarheid van het product nog erg belangrijk was, worden de  
reclamefoto’s in de jaren tachtig steeds creatiever. Advertenties gaan 
ook letterlijk en figuurlijk steeds meer ruimte innemen. Het is niet meer  
effectief om af te beelden wat geadverteerd wordt, hoe mooi belicht 
of gecomposteerd of hoe humoristisch dan ook. Directe afbeeldingen 
worden vervangen door indirecte beelden die de blik van de kijker  
moeten vangen. De beeldtaal van reclame verandert fundamenteel.  
In plaats van illustraties waarin vooral het product centraal staat, worden  
sfeerbeelden geschapen die bepaalde doelgroepen 
moeten aanspreken en productkwaliteiten in termen van 
 smaak en levensgevoel claimen.57    

 In de jaren tachtig ontstaat in de beeldende kunstwereld het 
begrip ‘staged photography.’ In Nederland is reclamefotografie in deze 
jaren vooral nog dienstbaar en onderhevig aan tal van beperkingen. In 
deze jaren moet de fotograaf vooral voldoen aan het concept,  overeen-
komen met de opdrachtgever en gedachten en bedoelingen overbrengen. 
Nog veel bepaalt de art- director tot in de kleinste details hoe een foto 
eruit moet komen te zien. De schets is heilig en afwijkingen worden 
nauwelijks getolereerd.58 Uitgaande van de grondprincipes van  de 
geënsceneerde fotografie is een aantal reclamemakers bezig geweest me 
t het begrip te introduceren binnen de toegepaste wereld. Paul Huf’s  
‘verstilde’ fotografie staat hier model voor de jongere generatie  
fotografen. Het is in deze tijd een nieuwe ontwikkeling en zal een grote 
rol spelen bij de autonome werking van reclamefotografie. Fotografie 
heeft een groot aandeel gekregen aan het communicatieve effect. De  
inbreng is gerelateerd aan de doelstelling en aan het soort medium. Het 
vooraf bepaalde idee, het concept, overheerst. De meeste ruimte voor de 
fotograaf om zijn inventiviteit, creativiteit, expressie en onderscheid te 
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laten zien zijn de thematische campagnes in tijdschriften. Fotografie is 
een perfect instrument om op deze manier een affectieve reactie te be-
werkstelligen, en evenzeer om aandacht te trekken, een ontwikkeling die 
in de jaren negentig verder doorgevoerd zal worden.

3.4.3 New Wave Reclame

Paul Meijer, artdirector bij onder andere commercials voor Philips wilde 
in dit laatste decennia van de twintigste eeuw een nieuwe weg bewande-
len. In een interview met ‘Quote’ in 1990 vertelde hij: ‘De jaren tachtig 
waren optima forma in uitvoering. Een goed idee, keurig uitgevoerd. 
Een goed product, een goed pack shot, een leuke regel, dat was de jaren 
tachtig. De jaren negentig is een stap verder. We kennen het nu wel, we 
weten wel dat het gelikt in elkaar zit. Nu moeten we eens gaan kijken 
waar je de mensen echt mee kan raken’ 59  
 De consument ondergaat een overvloed aan reclameprikkels.  
Begin jaren negentig raakt reclame mede door nieuwe impulsen vanuit de 
fotografiewereld in de ban van vernieuwing. Dankzij de snelle, dynami-
sche cultuur ‘zapt’ de consument steeds vaker reclame weg.  De overkill 
aan reclameprikkels vraagt om een andere manier van reclamemaken. 
In dit klimaat verlangen adverteerders meer dan ooit naar reclame die 
de consument raakt en weet te binden aan hun merken. De impact van 
de reclame moet zo groot mogelijk zijn. Omdat kunstenaars, fotografen 
zulke impact heel goed kunnen bewerkstelligen, worden reclame- 
foto’s worden steeds meer vrijstaand, als zijnde een kunstobject. In de  
beeldende kunstwereld zien we steeds meer foto’s in kleur, op groot  
formaat, realistisch met een twist. Omdat deze trends steeds vaker worden 
doorgevoerd binnen de reclame- wereld is digitale manipulatie niet  
nodig. Met digitale manipulatie begeef je je op het vlak van image  
making, beelden maken. Niet meer puur fotografie. Deze ‘simpele’  
visuals zijn het gevolg van de marktverschuiving richting billboards 
en abri’s, reclame in bushokjes en dergelijke. Genuanceerde stillevens 
van producten hebben hierop geen enkel effect. Een goed voorbeeld  
hiervan zijn de reclames van Benneton. In de jaren tachtig lanceerde het  
bedrijf een nieuwe campagne, United Colors of Benneton. Creatief  
verantwoordelijk was de Italiaanse fotograaf Oliviero Toscani, die tot 
eind jaren negentig de reclamekoers van Benneton zou bepalen. Het 
werden voornamelijk uitingen die bedoeld waren om reacties uit te  
lokken. Toscani maakte campagnes met bijvoorbeeld een kussende non 
en priester of een bebloede pasgeboren baby die nog aan de navelstreng 
hing. Begin jaren negentig gebruikte hij een foto van de Amerikaanse 
fotografe Theresa Frare waarop een aids patiënt te zien is. De foto had 
eerder bij de World Press Photo 1991 de tweede prijs ontvangen en werd 
nu toegepast in reclame zodat gevoelige ethische onderwerpen aan de 
orde konden worden gesteld. De enige bewerking van deze autonome 
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foto was de toevoeging van het Benneton- logo. De campagne confron-
teerde het publiek en het was ook de bedoeling om de discussie over de 
rol van de reclame in de samenleving op gang te brengen.60 De relatie 
tussen reclame en samenleving en de functie van reclame wordt ter  
discussie gesteld. Deze instelling is belangrijk voor reclamefotografie in 
de toekomst. Daarbij kunnen we ook stilstaan bij de werking van het 
gebruik van autonome fotografie in reclamecampagnes. Komt het door 
deze autonome werking dat de impact zo groot is, of kunnen we ook 
gewoon doormiddel van opdrachtenwerk deze werking genereren? 
 Er lijkt sprake te zijn van een nieuwe manier van reclamemaken. 
Als antwoord op de aanhoudende groei van reclameprikkels ontstaat 
de zogeheten new- wave reclame die zich kenmerkt door campagnes die 
vaak provocerend van inhoud en vervreemdend van stijl waren. Deze 
manier van reclamemaken zet zich af tegen de gelikte lifestyle reclame 
van de jaren tachtig. Als reclamefotograaf kun je in deze tijd blijkbaar 
nog alleen opvallen als je de ratio links laat liggen en rechtstreeks op de 
emotie speelt, net als een kunstenaar dat doet. Evenals bij kunst, voelt 
de consument dat reclame dichterbij komt in hunlevenssfeer. Reclame-
bureaus spelen hierop in door zich vrijwel volledig te concentreren op 
het creatieve proces. Joeri Bakker, voorzitter van de Art Directors Club 
Nederland (ADCN) vindt dat als er iets verandert in de reclamewereld, 
dat is het wel dat reclamebureaus steeds vaker geneigd zijn min of meer 
vrije opdrachten aan kunstenaars te verstrekken. Een goed voorbeeld 
hiervan is het reclamebureau, of zoals ze zichzelf liever noemen, de  
‘creatieve cel’, KesselsKramer. De naam is een samentrekking van de na-
men van de twee oprichters; art- director Erik Kessels en copywriter 
Johan Kramer. Het bureau wilde een andere invulling geven aan het 
bureaumodel door niet met accountmensen te werken en de scheiding 
tussen ‘hoge’ en ‘lage’ rangen te vermijden. Ze vonden dat creatieven 
gewoon rechtsreeks met de klant moesten werken en geen concessies  
moesten doen aan zichzelf of aan hun werk. Volgens Kessels- 
Kramer wordt het merendeel van de Nederlandse reclame op de  
automatische piloot gemaakt en kan weinig mensen boeien. Het bureau  
ontwikkelde eigenzinnige reclamecampagnes voor bijvoorbeeld Levi’s, Die-
sel en Audi. Het bureau gebruikte bijvoorbeeld voor een Diesel campagne op  
billboards modellen met merkwaardig levenloze gezichten. Ze zijn  
onmiddellijk te herkennen als kunstwerken, zelfs als je nog nooit van 
de maker hebt gehoord (Jean Pierre Khazem, een Franse kunstenaar die  
altijd met latex maskers werkt). Disciplines als design, interactieve me-
dia en film waren volgens KesselsKramer minstens zo belangrijk en het 
bureau werk dan ook regelmatig samen met mensen uit andere sectoren. 
Maar ook in omgekeerde richting; voor fotografen was het allang niet 
meer taboe om zich met reclame bezig te houden. Sterker nog, adver-
teerders lijken de komst van zulke bureaus op prijs te stellen. De grootte 
van het bureau doet er steeds minder toe, creativiteit is veel belangrijker. 
61
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4.1  ‘Advertising is the greatest art form of the 20th century’62  

 De uitvinding van de fotografie in de jaren dertig van de 19e eeuw had 
in eerste instantie weinig effect op de wereld van de reclame. Integen- 
deel, fotografie speelde zeker tot 100 jaar na de uitvinding maar een zeer 
kleine rol in deze wereld. Nu is het medium een van de belangrijkste 
media in de hedendaagse kunst geworden. Tot voor de eeuwwisseling 
werd fotografie voornamelijk gezien als een mechanisch middel om de 
realiteit vast te leggen, niet meer en niet minder. De eerste reclamefoto’s 
hebben veel weg van productfotografie, maar wanneer de maatschappij 
verandert en wanneer vormen van massaproductie zich gaan ontwik-
kelen, wordt de foto enerzijds gezien als medium waarmee handelswaar 
aan de man kan worden gebracht, maar anderzijds ook als medium 
dat bij de beeldende kunst zou kunnen behoren. Toch duurt het nog  
zeker tot in de jaren zestig voordat fotografie gezien wordt als vorm van   
beeldende kunst en de foto echt belangrijk wordt in de wereld van  
reclame. De samenwerking tussen art- director en copywriter zorgt voor 
een creatieve boost in de reclame, men gaat meer in de foto zien dan 
enkel een illustratie bij de tekst. De introductie van de geënsceneerde 
fotografie in de reclamewereld is een keerpunt in de reclamefotografie, 
maar ook een belangrijke impuls voor de acceptatie van fotografie als 
kunstvorm. Opvallend is dat deze vorm van kunst, zoals het werd ge-
noemd, uitdrukkelijk niet is gemaakt als onderdeel van een toegepaste 
vormgeving, maar wel als zodanig gebruikt werd in de reclamewereld. 
In de huidige beeldcultuur zien we dit terug in het werk van Erwin 
Olaf en Marcel van der Vlugt. De fotograaf gaat een dubbelrol spelen, 
regelmatig vermengd hij zij toegepast- en autonoom werk en krijgt hij 
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opdrachten vanuit de reclamewereld. Deze ontwikkeling is naar mijn 
idee te verklaren vanuit de manier waarmee tijdgeest, maatschappijvisie, 
economische omstandigheden en artistieke vrijheid zijn samengevallen.  
Opvallend in dat vanaf de jaren zeventig en tachtig een duidelijk onder- 
scheid ontstaat tussen autonome fotografie en toegepaste fotografie,  
maar dat tegelijkertijd ook de grenzen hiertussen vervagen.
 Volgens de schrijver Robert Sobieszek worden deze twee 
werelden al tijden gecombineerd, en bestaat volgens hem ook al sinds 
het modernisme de splitsing tussen commercie en kunst. Sterker: hij 
noemt deze onlogische splitsing wat betreft fotografie ‘het falen van 
het modernisme’. Vanaf het begin van de twintigste eeuw worden  
commerciële foto’s, zoals modefoto’s , industriële documentaire foto’s, 
studio portret foto’s en vooral reclamefoto’s nauwelijks als ‘puur’ gezien 
om opgenomen te worden in de geschiedenis of musea. Toch bereiken 
een aantal commerciële fotografen de tentoonstellingen en musea zoals 
Timothy O’Sullivan en Gustave Le Gray. Sobieszek durft zelfs te stellen 
dat alle grote fotografen van de afgelopen eeuw commercieel werkzaam 
waren, en dan met name in de reclamefotografie. Volgens hem maak-
ten professionele fotografen in de afgelopen eeuw zelden onderscheid  
tussen foto’s als kunst en foto’s gemaakt voor reclame. Ze produceerden 
gewoon goede foto’s die de waarden van die periode representeerden. 
Deze fotografen wonnen prijzen en worden tegenwoordig gekoesterd 
als belangrijke kunstobjecten.63 Paul Mertz noemt de discussie over 
het onderscheid tussen vrije fotografie en reclamefotografie een acade- 
mische. Reclamefotografie is volgens hem resultaatgericht. Het heeft 
eigen taken, eigen wetten, een eigen idioom en een eigen beeldtaal. Ik 
impliceer hieruit dat vrije fotografie dit allemaal niet heeft. Dat het geen 
eigentaken, wetten, idioom en beeldtaal heeft. Dit is natuurlijk deels 
ook zo, want een kunstenaar put uit zijn eigen verbeelding, zonder dat  
iemand hem wetten oplegt. Maar in de 21e eeuw waarin onze cultuur 
wordt gedomineerd door het beeld zullen we toch op zoek moeten gaan 
naar een middenweg. We moeten het niet zo zwart/ wit zien, maar ook 
erkennen dat kunst net zo goed kan bestaan als het aan wetten en regels 
onderhevig is. Kijk maar naar de grote meesters. Sinds midden jaren 
negentig is een nieuwe generatie fotografen opgestaan die moeiteloos 
switchen van de galeriewand naar tijdschriften, de krantenpagina, de 
advertentie en het jaarverslag, moodbook en billboard.64

4.2 Thematiek en stijl van de fotograaf

Beeld heeft de functie van tekst overgenomen, hetzij het op een totaal 
andere manier. Alles moet snel, ook de commerciële visuele communi-
catie. We zijn geen tekstconsumenten meer, maar beeldconsumenten. 
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De advertentie is de foto. Reclamefotografie is hoe dan ook een vorm 
van toegepaste kunst, bedoeld om mensen te informeren, over te halen 
en te verleiden. Hoe minder tekst er in een advertentie staat, hoe meer 
men moet terugvallen op creatieve foto’s die alles zeggen, een beeld zegt 
immers meer dan duizend woorden! De intentie van de reclamemakers 
in de visuele cultuur is dat het publiek gaat associëren tussen hetgeen 
dat wordt afgebeeld en dat wat moet worden verkocht. Directe beelden 
worden vervangen door indirecte beelden die de aandacht van de  
toeschouwer trekken. Alleen het afbeelden van het product is tegen-
woordig niet meer voldoende. We moeten steeds weer opnieuw worden 
geprikkeld in deze ‘zapcultuur’. Ook hebben het afgebeelde vaak niks 
meer met het product te maken, maar eerder met een gevoel, de ervaring. 
Een merk wordt een beleving, reclamefotografie is niet meer gericht op 
het product, maar op de consument. Misschien is daarom wel een toe-
name aan de behoefte aan de inbreng van kunstenaars, juist omdat deze 
niet rationeel denken en werken, maar met hun gevoel en verbeelding.
Kennelijk is het in onze huidige beeldmaatschappij helemaal niet 
meer zo makkelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen  
vormen van high en low, tussen autonome fotografie en reclamefotografie 
als toegepaste kunstvorm. Voor de ene fotograaf is reclamewerk een  
extra inkomen, voor de ander is het een verlenging van zijn  
autonoom werk. Daarbij wordt een reclamecampagne een soort van 
nieuw podium dat de weg kan vrijmaken naar het museum en de galerie en  
andersom. Maar waar moeten we dan de grens trekken? En willen we wel 
een onderscheid maken tussen autonoom werk en werk in opdracht als 
de ‘handtekening’, de stijl van de fotograaf hetzelfde is? Maar vooral erg  
belangrijk; hoe denken de fotografen er zelf over en hoe komt dit tot 
uiting in hun werk?
 Dertig jaar geleden was de kunstenaar nog volledig gecommit-
teerd aan kunst en de reclamefotograaf aan reclame. Nu worden twee 
werelden zonder probleem gecombineerd. In de eenentwintigste eeuw 
ondergaat niet alleen de Nederlandse fotografie een wedergeboorte, maar 
ook de Nederlandse reclamewereld maakt een bijzondere bloeiperiode 
door. Beide worden getypeerd als nieuw, fris, modern en significant.65 

Vooral niet te ingewikkeld of te dik aangezet, gewoon met veel humor en 
fantasie. Zonder al te geavanceerde, met betrekkelijk eenvoudige mid-
delen gemaakt. 
 Reclamebureaus zien fotografen graag komen, kunstenaars die 
zich inzetten voor hun commerciële boodschap. Het wordt vaak als 
‘chic’ of vrijzinnig bevonden. Kunst heeft toch een nobelere uitstraling. 
Fotografen zelf hebben er ook steeds minder moeite mee. Vaak betekent 
een vet betaalde opdracht dat de fotograaf weer een tijdje vooruit kan 
met zijn autonome werk. Kan de kunstenaar hier niet net zozeer zijn 
ideeën kwijt? En bovendien is het netwerk breder en heb je een groter  
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bereik.66 Hoe reclamefotografie ook heel goed autonoom blijkt te werken, 
zonder headings, pay-offs, logo’s en andere vormen van copy eromheen 
wordt pas echt zichtbaar in het afgelopen decennium. 
 Hoewel vroeger evenzeer fotografen bestonden die zowel  
reclamewerk als autonoom werk maakten, lijkt er nu minder issue van 
gemaakt te worden. Een fotograaf kan het allemaal tegelijk zijn en 
noemt zichzelf eerder een ‘visualizer’. Deze term sluit natuurlijk prima 
aan op de huidige ‘visuele cultuur’.Je zou de hedendaagse fotograaf een 
‘intermediair’ kunnen noemen. Het is veel belangrijker om een eigen 
herkenbare stijl of visuele strategie te hebben, tot frustratie van vele 
critici. Maar volgens Susan Sontag schijnt juist de aanwezigheid van een  
coherente fotografische stijl eenheid van thematiek te impliceren. En 
juist deze thematiek lijkt het grootste aandeel te hebben bij de vorming 
van de voorkeuren van de kijker. Zelfs wanneer een foto losstaat van de  
oorspronkelijke context waarin hij is genomen, al dan niet als kunstwerk, 
betekent het verkiezen van de ene foto boven de andere  zelden alleen 
maar dat de foto formeel als superieur wordt beschouwd, bijna altijd 
betekent het dat de kijker juist de stemming prefereert, of juist voor 
die bedoeling respect heeft.67 Het is achterhaald om te zeggen dat de 
inmenging van commercie de onafhankelijkheid en eigenheid van een  
kunstenaar aantast. Reclamefotografie staat niet langer tegenover kunst. 
De foto wijken in stijl en sfeer nauwelijks af van de reclamecampagnes, 
en die worden vervolgens weer in musea getoond.  Fotografie in de visuele 
kunsten bestaat uit commerciële en artistieke vormen naast elkaar. In de 
hedendaagse beeldcultuur moeten we naar mijn mening van het idee 
afstappen dat we de eigenheid of het uitzonderlijke van een kunstenaar 
moeten negeren als er een opdrachtgever in het spel is. Hoe sterk het idee 
of de inmenging van de opdrachtgever, de art- director ook is, we moeten 
in het huidige tijdperk niet vergeten dat het nog altijd de verbeelding 
en de artistieke vaardigheden van de kunstenaar of fotograaf is dat het 
beeld zo krachtig maakt.  

4.3 Autonome werking

Thematiek, stijl, verbeelding en artistieke vaardigheden bepalen in grote 
mate de autonome werking van een foto. Hoe volbrengt dit gegeven zich 
in de hedendaagse kunstpraktijk?
De selectie ‘visualizers’ of ‘intermediairs’  die ik heb gemaakt zijn in 
de eerste plaats fotografen die zowel vrij/autonoom werk als toegepast/
reclame werk maken al dan niet aangesloten bij een agentschap. Je kunt 
ze fotograaf noemen, maar ook kunstenaar. Hun foto’s worden gezien 
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als kunst en worden geëxposeerd in musea. Toch wijden ze ook vaak uit 
naar het gebied van de toegepaste kunst, het reclamewerk. Ondanks dit 
verschijnsel hebben alle werken van de betreffende fotograaf een beeld-
merk, een ‘handtekening’, of dit vrij werk is of werk in opdracht. Er 
zijn verschillende vormen die zich voordoen bij het werken aan vrije,  
autonome fotografie en fotografen in opdracht, reclamefotografie.  
Reclamefotografie kan een voorwaarde zijn voor het maken van auto-
noom werk en kan stimulerend werken. Soms is er een minder duidelijk 
verschil tussen opdrachten- en vrij werk waarbij er geen onderscheid 
wordt gemaakt in de waardering ervan. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij Erwin Olaf en Marcel van der Vlugt. Marnix Goossens en Vivianne  
Sassen werken dan voor een agentschap, maar dit wil niet zeggen dat hun 
autonome werk daardoor in het geding komt. Integendeel, dat hun visie 
en stijl over verschillende takken wordt uitgezet is juist een criterium 
om voor het bureau te kunnen werken. Ten slotte zien commerciële op-
drachtgevers achteraf ook mogelijkheden in vrij werk voor commerciële 
toepassingen zoals het geval is bij Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek. 

 
4.3.1 Erwin Olaf
 
Erwin Olaf (1959) voluit Erwin Olaf Springveld, volgde de School voor 
de Journalistiek in Utrecht waar hij zich initieerde in de fotojournalistiek 
en afstudeert als schrijvend journalist in 1981. Na zijn studie loopt hij 
stage bij fotograaf André Ruigrok. Deze leert hem alles over nieuws- 
en studiofotografie. In 1982 begon hij als zelfstandig fotograaf. Zeer  
bepalend voor zijn ontwikkeling was choreograaf/fotograaf Hans van 
Manen, met wie hij in contact kwam toen hij hem voor het COC- blad 
moest portretteren. Hans van Manen helpt hem bij het opzetten van een 
eigen studio en brengt hem in aanraking met het werk van fotografie- 
gigant Robert Mapplethorp. De beslissing om, naast zijn werk in op-
dracht, ook met grote regelmaat tijd vrij te maken om samenhangende, 
vrije series te maken, nam hij al vroeg in zijn carrière. Sinds 1986  
combineert de fotograaf commerciële opdrachten voor mode en 
pers met zijn vrij werk, dat bestaat uit geënsceneerde portretreeksen. 
Olaf is een duidelijk voorbeeld van een fotograaf beïnvloed door de  
geënsceneerde fotografie. Door zijn voorstelling geheel in scene te zetten 
en weinig over te laten aan het toeval worden zijn foto’s interessant voor 
zowel de kunstwereld als de reclamewereld. 
 Erwin Olaf werd vooral bekend met zijn werk waarin hij mensen 
neerzet die niet voldoen aan het schoonheidsideaal. De foto’s, met per-
sonen in fantasievolle ensceneringen, hadden vaak een tegelijkertijd hu-
morvol en erotisch effect. Belangrijke en bekende reeksen uit die peri-
ode zijn Chessmen en Blacks.68 Zijn vrije werk vormt de kern van zijn 
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oeuvre. Daarnaast moet men zijn reclameopdrachten zien als lucratieve 
intermezzo’s, waarbij hij op basis van zijn reputatie alle ruimte krijgt om 
een zo ‘Olafiaans’69 mogelijke advertentiereeks te maken.
 De reclame- inkomsten investeert Olaf rechtstreeks in zijn eigen 
werk. De verhouding tussen commercieel en vrij werk is in de afgelopen 
jaren verschoven van 90-10 naar 60-40. Sinds ‘Royal Blood’ met de  
bekende foto van Lady Di met de bloederige Mercedes- ster in haar 
arm kan hij zich dat veroorloven, omdat dit de definitieve internationale 
doorbraak van zijn vrije werk betekende.
Als reclamefotograaf had hij die doorbraak al in 1996, onder andere 
door een groot interview in Lurzer’s Archive. Daarna volgden grote op-
drachten voor Nokia en Diesel. ‘Ik ben echt voorvechter van het combi-
neren van commerciële opdrachten met vrij werk. Ik geloof niet in “kun-
stenaars”. Ik loop zo vaak in musea en dan zie ik foto’s waarvan ik denk: 
Ja het zal wel. Aan de andere kant zie ik in toegepaste fotografie vaak 
mooie dingen die diepgang missen. Daarom is die balans zo belangrijk.’
 Deze balans zien we terug in ‘Mature’ een autonome serie en 
het reclamewerk ‘Dirty Denim’ van Diesel (bijlage 3). In de serie ‘Ma-
ture’ uit 1999, maakte hij tien glamourfoto’s van vrouwen over de zestig. 
De modellen poseren in de stijl van pin-up girls uit de jaren vijftig. Hij 
heeft ze namen meegegeven van supermodellen die we overal zien en die 
glamour en perfectie belichamen. Hiermee wil hij laten zien dat er meer 
is dan mooi, jong en slank. De campagne ‘Dirty Denim’ die Erwin Olaf 
in 1998 maakte voor modelabel Diesel werd zelfs in Cannes bekroond 
met een Zilveren Leeuw. Deze campagne toont onder andere bejaarden 
in jeans die hun seksuele drive weer gevonden hebben. De serie heeft een 
grauwe sfeer maar er zitten humorvolle situaties in, ook op deze foto. 
Een in Dieselbroek gestoken wellustige oma grijpt een opa die ook een 
broek van dit merk draagt in het kruis.
In de reclamefotografie zijn altijd jonge, slanke, mooie modellen te 
zien. Erwin Olaf wil met deze foto’s ingaan tegen het verwachtings- 
patroon van de beschouwer. In 2003 was in de overzichtstentoonstelling  
‘Silver’ in het Groninger museum zowel autonoom als reclamewerk van 
Olaf te bewonderen. Dat beide soorten werken in een dergelijk museum  
hangen, nota bene in hetzelfde museum waar twintig jaar eerder een 
van de eerste tentoonstellingen over geënsceneerde fotografie werd  
gehouden, bevestigt de gelijke ‘status’ van zijn werk en de eigenheid of 
‘aura’ van Erwin Olaf zelf.  
 Olaf heeft het geschopt tot een van de 500 veelgevraagde  
fotografen. Zijn werk wordt alom geprezen en ‘vernieuwend’,  
‘technisch perfect’ en ‘bloedmooi’ genoemd. Maar er is ook kritiek. Hij zou  
‘sensatiebelust’ zijn, ‘provocerend’ en ‘shockerend’ omdat hij zowel in 
zijn commerciële als zijn vrije werk veel naakt en bloederige taferelen 
laat zien. Hoe zou Olaf zelf willen dat zijn werk wordt getypeerd? ‘Dat 
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ik ambacht en inhoud weet te combineren en oprecht ben. Of dat nu door 
Jan en alleman als shockerend wordt ervaren, maakt me namelijk niet 
uit. In mijn vrije werk probeer ik op een persoonlijke manier iets over 
te brengen. Ik speel met vorm en techniek en vertel wat mij bezighoudt. 
Ik ben altijd bezig met vrijheid van expressie en de verworvenheden van 
deze samenleving’. En over zijn reclamewerk zegt Olaf: ‘Reclame is altijd 
een beetje liegen, heel leuk liegen. En dat kan ik op een mooie manier’70. 
Typerend aan deze uitspraken is dat als we de woorden ‘vrije werk’ en 
‘reclamewerk’ zouden verwisselen, het plaatje nog steeds compleet is. 
Ook op zijn reclamewerk brengt hij op een persoonlijke manier iets over, 
vrijheid van expressie en verworvenheden van de samenleving zien we 
duidelijk terug in de Dieselreclame. En laten we eerlijk zijn, is zijn ‘vrij 
werk’ ook niet een beetje liegen? Alleen al als we kijken naar de digitale 
manipulatie van het beeld. We zien de stijl van Olaf duidelijk terug als 
we deze werken vergelijken. Erwin Olaf speelt in beide series steeds op 
verrassende wijze met de heersende clichés rondom het thema schoon-
heid. Bijvoorbeeld door met modellen te werken die niet beantwoordden 
aan het gangbare schoonheidsideaal vol fantasievolle ensceneringen. Dit 
maakt het moeilijk om zijn autonoom- en toegepast werk van elkaar te 
onderscheiden. Het werk dat Olaf in opdracht deed heeft altijd zijn vrije 
werk beïnvloed, en het komt ook daardoor dat hij nu subtieler te werk 
gaat dan vroeger.  Zo is zijn werk in 2003 geëxposeerd in het Gron-
inger Museum onder de titel ‘Silver’. Zijn eigen ontwikkelende humor-
istische en sensuele stijl van enkele jaren geleden was hier te zien aan de 
hand van zijn autonome foto’s en een selectie uit zijn reclamewerk. Toch 
heeft Olaf zelf een haat- liefde verhouding met de wereld van de kunst- 
fotografie. Hij merkt wel eens dat hij geen kunstacademie gedaan,  
volgens hem mis je dan toch iets. Na bijvoorbeeld een Rietveld academie 
zit je veel sneller in de circuits, ben je meteen kunst. Hij wil wat dat be-
treft altijd het hoogste. ‘Het steekt wel’ dat hij niet in bijvoorbeeld het 
Stedelijk Museum of het MoMa hangt.71 De laatste jaren heeft Olaf veel 
gewerkt voor Amerikaanse reclamebureaus waarbij je, in tegenstelling 
tot veel Nederlandse bureaus, genuanceerder te werk moet gaan. Door-
dat hij in opdracht subtieler te werk is gegaan, heeft deze aanpak volgens 
hemzelf ook in zijn vrije werk doorwerkt. In 2008 ontving Olaf in Amer-
ika de Lucy- Award voor zijn reclame- oeuvre, de hoogste Amerikaanse 
onderscheiding op dat gebied.72 Wellicht zullen deze foto’s, mede door 
zulk soort onderscheidingen, snel de weg naar musea en galeries vinden.  
 
4.3.2 Marcel van der Vlugt
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Marcel van der Vlugt (1957), is zelfstandig (portret) fotograaf en 
deed tijdens zijn studie op de  technische School voor Fotografie in 
Den Haag ervaring op voor commerciële opdrachten en ondertussen 
maakt hij ook autonoom werk. Hij werkt veel voor nationale en inter- 
nationale modetijdschriften en wordt vanaf de beginfase bij een commerciële  
opdracht betrokken, wat hem veel vrijheid oplevert. In de redaction-
ele fotografie vindt hij de ideale mix tussen vrijheid en gebondenheid. 
Zijn commerciële werk is tevens de inspiratiebron van zijn sensueel ge-
laden vrije fotografie. Zijn werk is erotisch en zinnenprikkelend, maar 
nooit exploiterend of vrouwonvriendelijk. Dat komt mede door het 
polaroid-materiaal, waarmee Van der Vlugt het model bij iedere stap in 
het proces betrekt. Er wordt nooit een foto ‘gestolen’. Het is altijd met 
instemming en deelname. Nooit heimelijk, maar in harmonie. Daarom 
is Van der Vlugts oeuvre eerder poëtisch dan onthullend.73 Als portret-
fotograaf is van der Vlugt geïnteresseerd in de verschillende kanten van 
het begrip schoonheid, dit kunnen stillevens, bloemen, landschappen of 
mensen zijn. Aspecten van schoonheid zoals schoonheidsidealen, vergan-
kelijkheid en maakbaarheid vormen de rode draad in Van der Vlugts 
werk (bijlage 4). Zijn stijl komt goed tot zijn recht in de autonome serie  
‘Before & After’. In de dubbelportretten en -naakten uit de serie  
refereert hij aan de cliché advertenties voor beautycentra. In deze serie 
wordt op humoristische, maar toch serieuze en soms op trieste manier  
gerefereerd aan het begrip schoonheid. In de serie ‘I like...’ geeft Van 
der Vlugt zijn modellen een tweede huid en wordt het clichébeeld van 
schoonheid, dikwijls gebruikt in reclame-uitingen, doorbroken. Op het 
eerste gezicht is schoonheid ver te zoeken, waarbij het hoofd van een 
meisje bijvoorbeeld bedekt is met koffiegruis. Toch is hier ook schoon-
heid in te vinden, maar dan in de vorm van verleiding. In plaats van 
met cosmetica, zijn de modellen opgemaakt met producten waarvan  
Marcel van der Vlugt zelf de verleiding niet kan weerstaan. Dit maakt de  
serie niet alleen bizar maar ook heel eigenzinnig. Het levert beelden op 
die vervreemdend werken.74 De thematiek van zijn autonome werk zien 
we duidelijk terug in zijn werk in opdrachtenwerk. Een kleine drie jaar 
geleden fotografeerde Van der Vlugt de twaalf tekens van de dierenriem. 
Het moest een staalkaart van vrouwelijke representatie worden: blank, 
zwart, groot, klein, dik en dun. Elk type vrouw stond voor een sterren-
beeld. Voor het eerst gebruikte Van der Vlugt een ‘anorexiamodel’, een 
broodmager meisje als contrast met een voluptueus model. De dikke 
dame was een openbaring: ‘Dat je bij een zo forse vrouw heel anders 
met lijf en pose omgaat dan met maatje 36. Dove zag de foto’s, wat tot 
een commerciële opdracht leidde voor de campagne ‘Feiten en Foto’s, 
de weerspiegeling van schoonheid. In 2008 werd zijn thematiek door  
middel van zowel reclame-  als autonoom werk uiteengezet in de  
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tentoonstelling ‘Beauty and other secrets’ in de Kunsthal in Rotterdam. 
Van der Vlugts ‘aura’, terug te vinden zijn in reclame- en autonoom 
werk, vindt langzaam zijn weg naar de musea. 
 Het loopt bij Van der Vlugt allemaal in elkaar over: reclame,  
redactioneel en autonoom. Voorheen afzonderlijke vakgebieden die 
nu organisch in elkaar overvloeien. Dit is altijd van der Vlugts ideaal  
geweest. En lang een frustratie omdat de drie werkgebieden door 
menigeen als gescheiden werelden werden gezien. De foto’s van  
Marcel van der Vlugt maken deel uit van onze veranderende samenleving,  
verschuiven mee met de verschuivende grenzen en de veranderende 
normen en waarden. Op zijn minst vormen ze Van der Vlugts com- 
mentaar op onze wereld. Reclamefotografie is de voedingsbodem voor zijn  
autonome werk. Voor van der Vlugt frustreren die verschillende  
richtingen elkaar niet nu meer, maar vullen elkaar alleen maar aan. Van 
der Vlugt: ‘Ik ben fotograaf. Geen reclamefotograaf, geen modefotograaf, 
geen kunst-fotograaf. Gewoon: fotograaf. Zonder adjectief’.75

4.3.3 Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek  

Opdrachtgever Dove zag in van der Vlugts autonome werk  
mogelijkheden voor commerciële toepassingen en de Kunsthal biedt 
ruimte voor zijn reclamewerk. Dit is ook het geval bij het Ari Verlsuis 
(1961) en Ellie Uyttenbroek (1965). Het duo ontwikkelde een interesse 
voor de opvallende kledingcodes van verschillende groepen uit de samen-
leving en brachten veel van deze groepen in beeld. Deze langlopende  
serie, begonnen in 1994 en eindigde in 2002, genaamd Exactitudes, is 
een samentrekking van de woorden exact en attitudes. De series bestaan 
elk uit twaalf portretten. De inspiratiebron voor Versluis & Uyttenbroek 
is het multiculturele straatbeeld van Rotterdam. Maar ook daarbuiten 
is er genoeg inspiratie te vinden. De meeste gefotografeerde mensen 
zijn ook letterlijk van de straat geplukt. De kleding en het uiterlijk 
van mensen worden vaak beïnvloed door de groep waar ze bij (willen) 
horen. De werken binnen de serie bevinden zich op het snijvlak van  
documentaire en kunst (bijlage 5).76

 In de landelijke reclamecampagne Altijd Jezelf die Versluis & 
Uyttenbroek maakte voor de winkelketen HEMA spelen ook gewone 
mensen, dit keer Rotterdammers, een hoofdrol. Er zijn hierbij veel  
overeenkomsten met de serie Exactitudes te zien. Ook hier zijn de  
geportretteerde personen op een neutrale achtergrond weergegeven. De 
modellen vallen op doordat ze zo ‘gewoon’ zijn, een eigenschap die qua 
uitstraling perfect aansluit op de identiteit van het warenhuis en het  
thema van de campagne. En hoewel in de fotografie voor de campagne 
de aandacht meer is gericht op de individuele persoonlijkheden, zijn er 
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belangrijke overeenkomsten met hun artistiek werk. Het duo ziet op deze 
manier mogelijkheden hun artistieke werk voor commerciële doeleinden 
toe te passen en andersom. Zonder te veel concessies te doen aan de eigen 
werkwijze en stijl kon het autonome werk het gezicht bepalen van het 
warenhuis op billboards en in advertenties.77 In 2005 organiseerde Mu-
seum Boijmans van Beuningen de expositie ‘Project Rotterdam’. Met een 
presentatie van een groot aantal kunstenaars en vormgevers, waaronder 
Dirk van Lieshout(1973) en Hans Wilschut(1966) gaf Museum Boijmans 
Van Beuningen met deze expositie de actuele artistieke stand van zaken 
weer op het gebied van Rotterdamse kunst en design. De gehele HEMA 
campagne / 2002-2004 met allemaal Rotterdammers was tijdens deze 
tentoonstelling te zien. In totaal hingen er zo’n 150 affiches.78 

De Amsterdamse Design Agency ‘Solar Initiavive’, een agentschap dat 
actief is in het grijze gebied tussen commercie en kunst, heeft veel van 
de ‘cross- over’  fotografen in dienst. Ze selecteren de fotografen voor 
wie ze bemiddelen en niet iedereen kan zich aansluiten. Vivianne Sassen 
en Marnix Goossens zijn naast onder andere Raimond Wouda, Elspeth  
Diederix en het duo Blommers/Schumm, werkzaam binnen Solar. De  
artistieke autonomie van deze fotografen hangt nauw samen met 
het beleid van het medium waarvoor ze werken. Solar is een com- 
mercieel bedrijf dat zich richt op visuele communicatie en grafische vorm- 
geving. Wat eerst een agentschap was dat fotografen representeerden, 
is nu een full- service fotografische agentschap. Lang voordat Solar 
hun eerste productie- afdeling opstartte, waren ze al betrokken in foto- 
grafische producties als agent voor fotografen. Naast het representeren 
van fotografen en het regelen van bookings, regelen ze ook het hele 
productieproces. Solar biedt unieke oplossingen door uitzonderlijke  
fotografie te creëren.79

 Bij Solar geloven ze in fotografie die zich onderscheid van de 
rest. Beelden liggen dicht bij het hart van de aanwezigheid van een merk. 
Ze geven je bedrijf een herkenbaar gezicht. Onderscheidende fotografie 
zet het bedrijf, merk of product op de kaart. Het beeld is het gezicht 
van de identiteit. Ze werken met gevarieerde zaken en zorgen voor een 
scherpte visuele communicatie.
Maar: ‘Onze fotografen zijn niet inwisselbaar’, vindt Jeannette Zuurbier, 
directeur van Solar Initiative. ‘Dat is vloeken in de kerk. We hebben 
juist gekozen om niet heel veel totaal verschillende fotografie in huis 
te halen. Het zijn fotografen die elk een eigen visie en stijl hebben en 
die op diverse vlakken uitzetten. Dat betekent dat daardoor het onder-
scheid tussen autonoom en toegepast werk minder makkelijk te vin-
den is. Solar- fotografen zijn kunstenaar en maken werk in opdracht of  
autonoom werk binnen een bepaalde visie. Dat is geen arrogante, maar 
autonome houding. De opdrachtgevers kiezen onze fotografen specifiek 
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op grond van hun visie, hun manier van kijken’.80 In 2003 exposeerde 
het Fotomuseum in Den Haag onder de naam ,, Solar Section One’’ het 
werk van fotografen die door Solar worden vertegenwoordigd.81 De  
reclamefotografie van de fotografen werd ontdaan van haar  
oorspronkelijke context getoond aan de witte wanden van het museum. 
Op deze manier wilde men de autonome kwaliteiten van de foto’s tonen. 
Het is gebleken dat de context van de werken een belangrijke rol speelt 
bij de ervaring, want zonder tekst en vormgeving hebben deze reclame-
foto’s een autonome werking op de kijker. Hier benadruk ik nogmaals 
dat stijl en authenticiteit, de onderscheidende karakteristieken van de 
fotograaf van grote rol spelen bij deze autonomewerking.

4.3.4 Marnix Goossens 

De visie, de manier van kijken van Marnix Goossens (1967), geboren te 
Leeuwarden, is bijvoorbeeld oog voor schoonheid en absurditeit van het 
alledaagse. Hij wisselt feit en fictie met elkaar af, maar ook natuurlijk en 
kunstmatig. Hij zoekt altijd naar manieren waarop hij de realiteit kan 
vervreemden. Goossens heeft een absurdistische, humoristische kijk op 
de wereld.82  
 Hij zoekt in zijn foto’s naar bijzondere patronen in de natuur, 
zoals in de wolken, de bladeren en de bloesem. Zijn foto’s zijn grofweg 
in te delen in drie genres: het stilleven, het landschap (de natuur) en 
het (zelf)portret, maar dan met een geheel eigen invulling die na goed 
zoeken wel te volgen is, maar soms ook helemaal niet. Goossens heeft 
een eigenzinnig oeuvre opgebouwd, zowel in de autonome kunstwereld 
als in die van de reclame. Ondanks hun diversiteit zijn de foto’s vaak  
direct herkenbaar.83 Marnix Goossens doet van alles een beetje. Hij speelt 
met de conventies de grote, klassieke schildersgenres, hij gebruikt snap-
shotbeelden en hij refereert aan de computergegenereerde fotografie. 
Zo komt hij uit bij een stijl die toch heel erg ‘eigen’ is. Toch voelt  
Goossens zich eerder verwant met de beeldende kunst dan met de  
fotografie. Dit is te zien aan de uitgebalanceerde manier waarop hij om-
gaat met kleur en vorm.84 Het spelen met belichting en het inzoomen op de  
rijkdom aan details en kleurnuances binnen ogenschijnlijk onaanzienlijke  
situaties is zijn handelsmerk geworden. Dit handelsmerk heeft hij op 
zowel autonome als op toegepast werk toegepast (bijlage 6). We zien 
zijn stijl bijvoorbeeld terug in Regarding nature uit 2001 over de natuur 
in Almere, met als opdrachtgever de gemeente Almere. De opdracht van 
de gemeente Almere betekende de doorbraak voor Goosens, die deed 
namelijk iets anders dan de opdracht was van de Gemeente Almere, 
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namelijk een impressie geven van de stad. Hij focuste zo op het groen 
binnen Almere, dat Almere zelf eigenlijk niet meer herkenbaar was. Maar 
het leverde wel prachtige foto’s op. Een foto uit deze campagne hing als 
autonoom beeld op de KunstRai te koop voor 4500 euro.85 Autonoom 
werk dat erg overeenkomt met dit project is zijn werk: Silver.  Onder 
andere het Fries Museum, het Haags Gemeentemuseum en het Stedelijk 
Museum hebben werk van Marnix Goossens in hun collectie. 

4.3.5 Viviane Sassen

Ook Viviane Sassen (1972), geboren in Amsterdam, is lid van Solar.  
Viviane Sassen volgde een opleiding modevormgeving aan de Hogeschool 
voor de Kunsten Arnhem en een opleiding fotografie aan de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht. Naast haar autonome werk werkt Sassen ook 
als modefotograaf en is ze bekend geworden door het eigenzinnige werk 
dat zij maakte voor onder meer Diesel, Miu Miu, So, Kuyichi jeans en 
Evisu. Ook maakte Sassen werk voor gerenommeerde bladen als I-D, 
Another Man, Vogue France en Purple. Viviane Sasssen wordt ver 
-tegenwoordigd door Motive Gallery, Amsterdam. Opmerkelijk aan 
haar werk is het combineren van verschillende fotografische genres. Met 
deze diversiteit van aanpak en keuzes van het onderwerp is haar meest  
opmerkelijke kwaliteit haar gevoel voor vorm, kleur, structuur en vol-
ume. Het menselijk lichaam wordt in haar werk als verlengstuk van de 
wil van de fotograaf tentoongesteld. De personen nemen vaak ongewone 
en surrealistische houdingen aan of worden in een zelfde soort setting 
geplaatst. want bij Sassen is een portret nooit zomaar een portret. In 
haar werk lijkt het keer op keer te gaan over verbergen of verstoppen, 
een thema dat ze zonder te vervelen in elke foto op minder of meer  
subtiele wijze verbeeldt. Is het niet letterlijk door middel van een  
blinddoek om of een handdoek over een hoofd, dan is het wel een 
extra ledemaat die niet bij het model in kwestie hoort, een vrouw in 
bloemetjesjurk die opgaat in een gordijn, of een schaduw die een al 
zwart gezicht nog verder verduistert. De fotografie van Viviane Sassen 
heeft een gestyleerd, illustratief gehalte dat ze zonder problemen zowel 
kan toepassen in haar artistieke werk als in haar toegepaste werk voor 
vele verschillende opdrachtgevers (bijlage 7).
 In 2007 vertrok ze voor vijf weken naar Ghana, om nieuw 
werk voor de eindronde van de Prix de Rome te maken, welke ze ook 
won. Ze werkte daar samen met mensen die ze portretteerde en slaagde 
er in dicht bij hen te komen en tegelijkertijd distantie te bewaren. Ze 
speelt met mise-en-scène en slaagt er volgens de jury in een nieuw soort  
fotografie te creëren, juist op het moment dat fotografie haar grenzen 
lijkt te bereiken. Sassen overstijgt het onderwerp en legt ook mense-
lijkheid, het probleem van culturele clichés en haar eigen persoonlijke 
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verhaal in haar werk.  Foto’s die door de jury niet alleen als authentiek, 
maar ook als ‘meesterwerken’ bestempeld zijn. Ze wordt gerepresenteerd 
door Motive Galery en onder andere Museum Jan Cunen in Oss heeft 
zowel reclame- als autonoom werk van Sassen in haar collectie. In 2007 
heeft Sassen hier haar eerste solo- tentoonstelling, ,, As the Crow Flies’’  
en het was meteen een selectie van vrij werk en werk in opdracht voor 
bijvoorbeeld Diesel en Miu Miu. 

Gezien de gebeurtenissen in de hedendaagse reclame- en fotowereld 
en de rol die fotografen in deze praktijken spelen kan ik stellen dat de  
discussie over het onderscheid tussen vrije fotografie en reclame- 
fotografie géén academische is. Het blijkt namelijk dat de werelden van 
de reclamefotografie en die van de fotografie als vorm van beeldende 
kunst al tijden gecombineerd worden. Robert Sobieszek durfde zelfs 
te stellen dat alle grote fotografen van de afgelopen eeuw commercieel 
werkzaam waren. Volgens hem maakten professionele fotografen in 
de afgelopen eeuw zelden onderscheid tussen foto’s als kunst en foto’s  
gemaakt voor reclame. Kunst kan blijkbaar net zo goed kan bestaan als 
het aan wetten en regels onderhevig is.
Maar de crux is dat autonome fotografen  als ze willen vrij gemak- 
ke-lijk aan de slag kunnen in de publiciteitswereld, maar dat het  
verlangen vaker andersom is. We hebben gezien dat de stijl en eigenheid van 
de fotograaf een grote rol speelt bij de waardering van zijn of haar werk. 
De fotograaf is een ‘visualiser’ geworden waarbij het niet meer uitmaakt 
bij welke wereld hij behoort. Juist de thematiek lijkt het grootste aandeel 
te hebben bij de vorming van de voorkeuren van de kijker.  Kunstenaars 
zijn vaak fotograaf, maar niet alle fotografen zijn kunstenaar, aldus Wim 
van Sinderen.86 Maar in de huidige beeldcultuur gaat het steeds minder 
om de vraag ‘wat is kunst’. Belangrijk in het werk van deze fotografen is 
dat er door hun eigen stijl een autonome werking optreedt. De invloed 
van de kracht van de eigenheid op het beeld, waardoor de kijker het  
ervaart als een kunstwerk. Dit maakt dat zulke foto’s de weg vinden naar 
musea en galeries en andersom.
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In dit onderzoek heb ik een manier gezocht om het karakter en de  
werking van de hedendaagse reclamefotografie, al dan niet als kunst, 
in de huidige beeldcultuur te kunnen typeren. Het combineren van vor-
men van Hoge kunst (fotografie), en Lage cultuur (reclame), kenmerkt 
onze hedendaagse postmoderne beeldcultuur. Hoog en laag worden 
niet meer gezien als domeinen die elkaar uitsluiten, maar domeinen die  
elkaar wederzijds definiëren. De kloof tussen Kunst en massacultuur 
werd aan het begin van de twintigste eeuw door het modernisme in 
stand gehouden doordat de Hoge kunsten steunden op het onderscheid 
tussen authentiek en vervalst en dat de media dit verschil zouden ver 
-doezelden. Moderne kunst werd geproduceerd door één maker met één eind- 
product welke een aura van authenticiteit bezat. Aangezien fotografie 
een reproductiemedium is en het medium daardoor geen aura kon  
hebben, kon het ook nooit een ‘piece of art’ worden. Echter, fotografie 
stond synoniem met vernieuwing en vooruitstrevendheid, en de vele 
toepassingsmogelijkheden van de foto leidde al vroeg tot discussie over 
het toekomstige gebruik van het massamedium. De modernistische 
idealen worden tijdens de jaren zestig onderuit gehaald en de media 
wordt zelf een studieobject. Het idee was dat fotografie niet alleen de 
boodschap transporteert, maar is ook eigen onderwerp van studie kan 
zijn. Door de Pop art kunstenaars werd het klassieke modernistische 
systeem van waarden en normen die cultuur hebben onderverdeeld in 
hoog en laag aan de kaak gesteld. Pop art heeft op deze manier zowel de  
fotografie als de reclamefotografie beïnvloed. Massamedia zijn gericht 
op vooruitgang en meer dan elk ander beeld is reclamefotografie gegrift 
in ons cultureel geheugen. Het reflecteert wat en wie we zijn. Het voedt 
als het ware onze verbeelding. Voor velen zijn de massamedia de enige 
vorm van visuele ‘kunst’ waar ze mee te maken krijgen. 
 Autonome fotografie en reclamefotografie hebben elkaar door 
de jaren heen sterk beïnvloed. De behoefte van fotografen om hun 
vak erkend te krijgen als beeldende kunst loopt als een rode draad 
door de geschiedenis van de fotografie, maar is ook vermengd met de  
geschiedenis van de reclamefotografie. Het zijn keerzijdes van dezelfde 
munt gebleken. De picturalisten hebben tijdens het modernisme al  
geprobeerd om fotografie door middel van esthetische beelden dichter bij de  
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schilderkunst te brengen, maar helaas bleek de stroming tijdens de 
Tweede Wereldoorlog van geen enkele waarde meer te zijn. Het medium 
zelf bereikte intussen een ander niveau dankzij de groei van kranten 
en tijdschriften. Fotografie mocht dan geen vorm van kunst zijn, maar 
het stond wel synoniem voor vernieuwing en vooruitstrevendheid, en 
weerspiegelde daarmee de maatschappij. Het gebruik van fotografie 
in reclame was daarom ook een eerste stap in de ontdekking van het 
maatschappelijke potentieel van het medium. Dit is opvallend, want tot 
zeker honderd jaar na de uitvinding van het medium heeft fotografie 
maar een zeer kleine rol gespeeld in de reclamewereld en ook in de  
beeldende kunstwereld diende het enkel als registratie en documen-
tatie van bestaande disciplines. Voorzichtig kan ik stellen dat fotografie 
sinds de groei van de massamedia al een grote rol speelde in de reclame-
wereld, maar dat het nog tot zeker de jaren zestig voordat duurt voordat  
fotografie gezien wordt als beeldende kunstvorm en de foto echt  
belangrijk wordt in de reclamewereld. Na de Tweede Wereldoorlog 
probeerde men door middel van ‘subjektieve fotografie’ de expressieve 
mogelijkheden van het medium te benadrukken om hiermee een  
individuele werkelijkheid op te roepen, maar helaas is dit idee  
ondergesneeuwd door de krachtige geëngageerde, sociale fotografie 
waarin de alledaagse dingen en de gewone werkelijkheid centraal stond. 
In de reclamewereld is er op dat moment sprake van een vervlakking, 
er is weinig creativiteit, laat staan sprake van interessante fotografie. 
De reclamefotograaf was voor, tijdens- en na de Tweede Wereld- 
oorlog vooral toegepast bezig, dienstbaar aan het concept en aan de taak- 
stelling. Dit veranderde met de Amerikaanse invloeden eind jaren zestig. 
Niet alleen de kunstwereld raakte door Amerikaanse invloeden verweven 
met de fotografie, ook de ontwikkeling van de reclamefotografie heeft 
hier veel aan te danken. Het teamverband tussen art director en copy-
writer in de Nederlandse reclamewereld zorgt voor conceptuele kwaliteit, 
verzorgde typografie en de betekenis van beeldmiddelen. Beelden gaan 
steeds meer voor zichzelf spreken. Belangrijk in deze ontwikkeling is 
dat het ambachtelijke en traditionele wordt benadrukt. De fotograaf 
maakt niet gewoon een foto als illustratie van de tekst, maar is creatiever 
bezig. Kunstenaars maken de visuele ervaring intenser en het gaat om 
visuele reacties op verschillende momenten. Paul Huf was de eerste vrije  
fotograaf die door reclamebureau Prad werd ingezet voor reclamewerk. 
Zijn stijl en werkwijze nemen nu een unieke positie in binnen de  
Nederlandse foto- en reclamewereld.
 De ontwikkeling van nieuwe vormen van fotografie in de  
jaren tachtig gaf opnieuw een belangrijke, maar vooral doorslaggevende 
impuls aan de acceptatie van fotografie als kunstvorm. De foto is een  
autonome kunstvorm met een eigen emotionaliteit, de uitdrukkelijk 
niet gemaakt was voor toegepaste vormgeving. Door middel van au-
thenticiteit zou de massaproductie worden verbloemd en de eigenheid 
van de fotograaf benadrukt, zoals dat ook in de beeldende kunst het 
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geval is. Hierdoor werd in belangrijke mate de status van fotografie als 
kunst geautoriseerd. Maar uitgaande van de grondprincipes van  de  
geënsceneerde fotografie is tevens een aantal reclamemakers bezig  
geweest met het begrip te introduceren binnen de toegepaste wereld. We 
zien dit terug in het werk van Erwin Olaf bijvoorbeeld. Opvallend in 
dat vanaf de jaren zeventig en tachtig een duidelijk onderscheid ontstaat 
tussen autonome fotografie en toegepaste fotografie, maar dat tegeli-
jkertijd ook de grenzen hiertussen vervagen. In de beeldcultuur van de 
jaren negentig neemt deze unieke ontwikkeling , het autonome werkings 
proces van de reclamefoto, een belangrijke positie in. 
De afgelopen jaren is de scheidslijn tussen autonome en ‘toegepaste’  
fotografie in toenemende mate aan het verdwijnen. Sinds de jaren 
negentig van de vorige eeuw is in Nederland een generatie fotografen 
aan het werk die moeiteloos en met behoud van hun eigen identiteit 
en stijl overschakelt van het maken van foto’s voor musea naar het  
maken van foto’s voor modetijdschriften, bedrijven en reclame 
campagnes. Met de huidige toename van beelden en de cross- overs  
tussen kunst en andere visuele uitdrukkingsvormen staat het kunstbegrip 
extra onder spanning. De intentie van de reclamemakers in de visuele 
cultuur is dat het publiek gaat associëren tussen hetgeen dat wordt  
afgebeeld en dat wat moet worden verkocht. Ook hebben het afgebeelde 
vaak niks meer met het product te maken, maar eerder met een gevoel, 
de ervaring. Een merk wordt een beleving, reclamefotografie is niet meer 
gericht op het product, maar op de consument. Misschien is daarom 
wel een toename aan de behoefte aan de inbreng van kunstenaars, juist 
omdat deze niet rationeel denken en werken, maar met hun gevoel en  
verbeelding. Ondanks het toegepaste karakter van deze reclame- 
fotografie willen we van een fotograaf, een kunstenaar, nog steeds meester-
schap kunnen zien. Van kunst verwacht men een bepaalde kwaliteit, hoe 
het werk ook geproduceerd is, dit blijft van belang. Maar de aura van 
een werk is verleden tijd en daarom moet we ons concentreren op een  
andere waardering, want dat het hier nog steeds om artistieke producten 
gaat is duidelijk. Kunstenaars maken hun medium ondergeschikt aan het  
gevoel dat ze willen uitdrukken. Dientengevolge moeten we naar mijn idee  
voornamelijk kijken naar de aura, de authenticiteit van de kunstenaar 
aan de hand van zijn thematiek, stijl, en verbeelding, in plaats van naar 
de karakteristieken van het werk zelf. Dit is wat de autonome werk-
ing namelijk in gang zet. Deze werking is belangrijker dan de vraag of 
de foto kunst is of niet, daar gaat het in de beeldcultuur steeds minder 
om. Ik heb dit uiteen gezet aan de hand van de voorbeelden in hoofd-
stuk vier. Dat de fotografen opereren in een schemergebied is duidelijk, 
maar dat ze zowel met hun reclamewerk als met hun autonome werk een  
autonome ervaring kunnen oproepen met behulp van hun authenticiteit 
is voor mij het onderzoeksresultaat van mijn scriptie. Kunst blijkt net 
zo goed te kunnen bestaan als het aan wetten en regels onderhevig is. 
Dit zien we terug in het werk van bijvoorbeeld Marcel van der Vlugt. 
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Hij noemt zichzelf geen kunstfotograaf of reclamefotograaf, maar ge-
woon fotograaf. Het loopt bij Van der Vlugt allemaal in elkaar over: 
reclame, redactioneel en autonoom. Aspecten van schoonheid zoals 
schoonheidsidealen, vergankelijkheid en maakbaarheid vormen de rode 
draad in Van der Vlugts werk. Door de eigenheid van zijn stijl zag Dove 
van der Vlugts autonome werk mogelijkheden voor commerciële toe- 
passingen en de Kunsthal biedt intussen ruimte voor zijn reclamewerk. Er-
win Olaf laat zich door zijn reclamewerk inspireren voor zijn vrij werk. Zijn  
Olafiaanse werkwijze zorgt ervoor dat zijn werk in beide werelden hoog 
aangeschreven staat en geen onderscheid wordt gemaakt in de autonome 
waardering ervan. Het werken voor een agentschap wil niet meteen  
zeggen dat het autonome werk in het gedrang komt, integendeel, door 
een eigen visie en stijl kunnen fotografen op diverse vlakken worden uit-
gezet. Dit heeft tot gevolg dat daardoor het onderscheid tussen autonoom 
en toegepast werk minder makkelijk te vinden is. Marnix Goossens en  
Viviane Sassen maken beiden eigenzinnig werk voor opdrachtgevers 
waarin hun eigen stijl duidelijk in te herkennen is. Hun opdrachtenwerk is  
tevens te zien in musea en galeries. Dat Ari Verlsuis en Ellie Uytten-
broek zonder veel concessies te doen aan hun eigen werkwijze en stijl het  
gezicht kunnen bepalen van de HEMA is een goede ontwikkeling, maar 
unieker is dat de gehele campagne een prominente plaats innam binnen 
een expositie in Museum Boijmans van Beuningen. 
 Het is tegenwoordig van geen enkele betekenis meer dat de  
inmenging van commercie de onafhankelijkheid en eigenheid van 
een kunstenaar aantast, integendeel, het blijkt dat dit juist een hele  
inspirerende, autonome werking kan hebben. In de visuele kunsten 
bestaat fotografie uit commerciële en artistieke vormen naast elkaar. We 
mogen hierbij de eigenheid van de fotograaf niet negeren. Hoe sterk 
het idee of de inmenging van de opdrachtgever ook is, we moeteb niet  
vergeten dat het nog altijd de verbeelding en de artistieke vaardigheden 
van de kunstenaar of fotograaf is dat het beeld zo krachtig maakt.

Dit onderzoek naar de autonome werking van de reclamefoto is een  
pleidooi voor de hedendaagse beeldcultuur en diens belangrijkste  
kenmerk, de ervaring. De analyse van het beeld in relatie tot kunst is een 
zeer interessant onderzoek geweest, maar het blijkt ook dat dit gebied 
nog zeer veel aandacht vraagt, verdient, maar bovenal, nodig heeft. 
Dat onze blik niet alleen gericht moet zijn op het verleden, maar ook op 
het heden mag duidelijk zijn. Ik heb deze methode ook op mijn onder-
zoek toegepast. Ik heb gekeken naar de geschiedenis van de (reclame) 
fotografie, maar ook naar de huidige stand van zaken. In een maatschap-
pij vol met beelden moet gekeken worden naar kunst in de breedte zin 
van het woord en tijdens dit onderzoek heb ik duidelijk proberen te 
maken wat dit precies inhoudt. Niet alleen foto’s in musea, maar ook 
de foto’s in reclamecampagnes zijn de moeite waard om onderzocht te 
worden naar hun werking. De context en de werking van de artistieke 
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productie staat hierbij voorop en het doet er uiteindelijk weinig toe of 
een product kunst is  of niet. Naar mijn mening is het belangrijker is dat 
er een autonome werking optreedt door het kijken naar foto’s. De ont-
moeting van het genieten van Hoge kunst en het consumeren van lage 
cultuur maakt dat de ervaring van het kijken de foto zelf overstijgt.. 
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