REVOLUTIE
IN DE
FOTOGRAFIE

Ervaringen van een reclamefotograaf bij het
reclameadviesbureau De Zuil in Enschede in de jaren
zestig van de vorige eeuw
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Een terugblik in de volgende delen :

Een intro
Het ‘Umfeld’
Het bureau, de mensen
De reclame, de klanten
De studio, de techniek, het behelpen
Een afscheid en verder
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Een intro
Naam
: Rob Meijer
Jaargang
: 1945
Eerste baantje : Reclameadviesbureau De Zuil Enschede
Periode
: 1965 - 1969

Men zegt wel eens dat wanneer je ouder wordt, je lange termijn
geheugen beter wordt. Dat het korte termijn geheugen minder
wordt, merk ik nu elke dag, want “waar zijn de autosleutels” en
“wat zouden we vandaag ook al weer gaan doen” is tegenwoordig
niet van de lucht.
Gepensioneerd zijn betekent ook dat de druk wegvalt van het elke
dag moeten presteren. En wanneer daar dan geen nieuwe
werkervaringen bij komen, wil je geest je wel eens terugbrengen
naar vroegere tijden. Wanneer dan steeds weer bij vlagen er
herinneringen terugkomen en je allerlei details voor ogen krijgt,
ga je toch denken ‘wat jammer dat je die gedachten zomaar laat
voor wat ze zijn’. Opschrijven dus. Resultaat is dit boekje. Niet
alleen met veel teksten maar ook veel afbeeldingen. Eigenlijk zou
je kunnen zeggen : een stukje industriële geschiedenis van
Twente.
Voor mij een erg bijzondere ervaring, want wie kan zich niet zijn
eerste baantje herinneren. Net uit militaire dienst, het land 24
maanden gediend hebbende bij de Leger Film- en Fotodienst in
Den Haag, was het zaak vanuit Ootmarsum te trachten aan de bak
te komen. Dat lukte direct al vrij aardig toen na een eerste
sollicitatiegesprek met de adjunct directeur van
reclameadviesbureau De Zuil in Enschede, Hennie Hamhuis, er
een arbeidsverhouding bleek te zijn ontstaan.
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Wat me werkelijk gestoord heeft dat er op internet praktisch
niets meer te vinden is van het eens grootste reclamebureau van
Oost Nederland. Vele tientallen reclamemensen hebben toch via
dit bureau hun weg naar een verdere loopbaan gevonden en dan
zou je bijna denken dat er slecht reclame gemaakt is voor het
eigen vakgebied. Natuurlijk is het boek “Doordouwers en
verhalenbouwers’ van Bert de Haan uit 2005 een monument voor
de Twentse reclamewereld van die tijd, maar toch. Reclame voor
reclame is blijkbaar niet populair.
Met dit boekje wil ik graag mijn vier jaar De Zuil vanuit mijn
perspectief vastleggen : komt er toch weer iets meer voor de
geschiedschrijving beschikbaar….
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Het ‘Umfeld’
Hoe zag de wereld er in die tijd uit ? Je praat natuurlijk wel over
een periode van 50 jaar geleden. Het digitale tijdperk was nog
niet begonnen. Communicatie bestond nog voor velen uit een
bakelieten telefoon aan de muur, een zwart wit televisie met twee
zenders, spoedberichten werden door de PTT als telegram door
de postbode bezorgd en de krant was een oppermachtig medium.
De radio was voor de dagelijkse communicatie, in 1966 werd het
‘sportprogramma ‘Langs de lijn’ voor het eerst uitgezonden. De
russen landen met de ‘Loena 9’ op de maan, Paus Paulus 6 schaft
een lijst verboden boeken af, Koningin Juliana opent de
Coentunnel, de Beatles geven hun laatste concert, de Bijlmermeer
wordt aangelegd, Auke Vleer was burgemeester van Enschede de
CD kwam als nieuw medium op de markt en wij rookten ons te
pletter in goedkope sigaretten. Voor 60 cent had je al een pakje
van twintig stuks. Silky, rode of blauwe Runner waren de
goedkope merken want Caballero, North State of de lekker pittige
Gouloises zat er voor ons niet in. Roken was stoer, overal was de
nicotinedamp : op het werk, bij een feestje, in de trein. De reclame
zorgde voor meer dan een sociale acceptatie en bracht het als
stoerdoenerij : zie de wereld van Malboro.
Het was de tijd van de veranderingen, van een geweldige groei
van de economie, een andere moraal, de tijd van de nozems, de
flower power, van Mieke Telkamp en Bert Haanstra, maar ook van
de woningnood, de massamotorisatie en de oliecrisis. Reclame
stond in de kinderschoenen en was behoudend maar werd steeds
belangrijker om de economie aan de gang te houden.
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In dat speelveld opereerde reclamebureau De Zuil in Enschede.
Regionaal weinig concurrentie op reclamegebied en in Twente
een hele serie grote ondernemingen die allemaal nationaal en
internationaal hun vleugels wilden uitslaan. Er was dus veel werk
aan de winkel.

6

Het bureau, de mensen.
Reclamebureau De Zuil was een onderneming van Menno Luiten
(1928-2000). Van oorsprong Enschedeer en een echte zakenman.
Klein van stuk, glad als een biljartbal en meestal een lach van oor
tot oor. Hij bewoog zich tussen de industriëlen van Twente en
begon na de oorlog in de reclamebranche. Aan de Marthalaan in
Enschede vestigde hij zich samen met zijn broer Gerrit Luiten en
weldra moest wegens succes de grote slag gemaakt worden. Begin
jaren zestig kocht hij de grote stadsvilla bij het Blijdensteinpark
aan de Hogelandsingel 21 in Enschede. De villa uit 1928 had ook
een degelijk en statig voorkomen en paste bij de opgebouwde
status. De villa werd ingericht als kantoor waarbij de hal de
receptie werd met een balie en een groot kunstwerk van textiel
ingelegd in gips. De directie, vergaderkamer en het secretariaat op
de begane grond. De ontwerpstudio’s in de slaapkamers op de
eerste etage, net als het bureau traffic, de accountmanagers en de
afdeling media. Bij de keuken werd het archief ondergebracht en
in de garage mocht ik mijn fotostudio beheren.

De villa aan de Hogelandsingel en directeur Menno Luiten
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De fotostudio in de garage van de villa

Een mooie grote tuin achter de villa was er alleen voor het uitzicht
totdat wegens de enorme groei eind jaren zestig van de vorige
eeuw er een uitgebreid complex werd neergezet met kantoren,
bureau’s , fotostudio en presentatieruimte. Toen dat gebouwd
werd, nam ik de beslissing het na drie jaar voor gezien te
beschouwen. Het werd teveel een reclamefabriek en de
reclamefotografie werd steeds professioneler en dan kon je in een
garage niet uit de voeten. Uitbesteden was goedkoper dan als
bureau zelf de fotografie doen, dus er was voor mij weinig
perspectief.
Investeren was voor Menno vaak geen punt maar hij was alert op
de kleintjes. Hij verzamelde voor de uitbreiding enkele mensen
om zich heen die zijn visie van zakendoen deelden en door de
jaren heen de vaste kern zouden blijven, Gerrit Luiten als zijn
zakenpartner, Harrie Hamhuis, als adjunkt directeur, Roel Kremer
als boekhouder, Van Vugt als senior accountmanager, Erwin
Welters en Jan Zengerink als kopstukken voor het creatieve werk.
De personeelswisseling binnen het bureau -beneden de top- was
bijzonder groot. Dat kwam ook omdat De Zuil het geluk had dat in
Enschede ook de kunstacademie AKI opgang maakte. Steeds meer
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jongeren zochten een creatief vak en dan was het ook handig dat
je hiermee ook de kost kon verdienen. En dan kwam je al gauw in
de reclame terecht. Maar voor een stage of praktijkopleiding
moest je dan wel in de randstad zijn en daar had niet iedere
student zin aan. Zo lang mogelijk lekker in Twente blijven bij
moeder thuis. Menno maakte er handig gebruik van. Stagelopen
bij De Zuil werd een runner. Ook werden jonge mensen op proef
aangenomen, maar zo gauw ze te creatief werden en geld gingen
kosten dan werd hun duidelijk gemaakt dat ze beter elders
expansie konden zoeken. Salariskosten dus op een minimum. Na
mijn diensttijd en eerste baantje als reclamefotograaf bij het
grootste reclamebureau in het oosten van ons land leverde me
maandelijks de lieve som geld van toch maar even Hfl. 350,-. ( €
175,- ....) Dat bedrag werd dan maandelijks persoonlijk door de
boekhouder Kremer of de lieftallige assistente Ineke Reerink,
persoonlijk op de afdelingen voorbij gebracht. Onder de arm een
kistje met enveloppen, voor elke werknemer apart het salaris in
contanten met een salarisbriefje als bewijs.
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Chris de Vries was de ‘Bode”. De post verzorgen, bestellingen
wegbrengen ( er werd nog gewerkt met clicheé ’s en drukproeven
die van en naar de drukkerijen gebracht moesten worden) de
huishoudelijke klussen opknappen, en ook de directie bijstaan.
Toen Menno Luiten in Haaksbergen woonde moest Chris ook het
wagenpark van Menno bijhouden. Menno had verschillende auto’s
en een speciale kapschuur hiervoor bij de boerderij. Hij had onder
andere een Aston Martin van electro groothandel en buurman
Smelt gekocht. Maar wanneer hij vanuit Haaksbergen aangereden
kwam met zijn Chrysler New Yorker,- helemaal goud, ook de
bekleding- dan kwam hij nooit vanaf de Hogelandsingel de
parkeerplaats opgereden. Hij was niet groot van stuk en hij keek
net over het stuurwiel uit en kon de reikwijdte van de lange bak
niet inschatten. Daarom om half negen s’morgens twee keer een
luid claxonsignaal : het teken voor Chris om het stuur over te
nemen en de auto op de parkeerplaats te zetten.

De directeur rijdt voor….

Voor het woon- werkverkeer Ootmarsum-Enschede was ik
natuurlijk als beginnend en onvermogend werknemer
aangewezen op het openbaar vervoer. Maar dat was niet ideaal in
die tijden. Een oude rokende, veel lawaai makende, overvolle TET
bus was natuurlijk geen lolletje. Werken er nog meer mensen uit
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Ootmarsum bij De Zuil ? Ja zeker, Ton Schulten, Toon Nijland. Ton
was al vanaf 1962 in dienst van het reclamebureau als illustrator
op de ontwerpafdeling in Enschede en had er zelfs een auto aan
overgehouden. Een luxe voor die tijd. Nota bene een Ford Cortina
met ronde achterlichten. De kosten voor de auto werden, zoals dat
vaak met forensen het geval is, gedekt door het meenemen van
passagiers. Ja hoor, het kon. Ik kon meerijden met Ton. Op de weg
was hij ook erg creatief en we moesten hem vaak aanmanen
voorzichtig te doen. Op een morgen had het geijzeld en was de
weg spekglad. “Ton, pas op het kon wel eens erg glad zijn” en ja
hoor, Ton doet tijdens het rijden het portier open, steekt zijn voet
naar buiten en laat deze over het wegdek glijden. : “dat valt wa
met” was zijn reactie en weer kwamen we zonder kleerscheuren
bij De Zuil aan.

Of met de bus of met de Ford Cortina, de keuze was niet moeilijk.

De vader van Ineke Reerink van de boekhouding had een
autorijschool in Lonneker. De lessen kosten wel even HFL.7,50
per uur ! Mijn eerste rijlessen begonnen vanaf de Hogelandsingel.
De lesauto was een Opel Olympia met stuurversnelling. Na twee
keer examen had ik het felbegeerde rijbewijs in de zak. De Zuil
had een bedrijfsbestelwagentje. Een bijzondere. Een DAF, ja met
het pientere pookje dus geen schakelwerk. Iedereen kon er dus in
rijden. Regelmatig moest ik voor allerlei fotografie producten,
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decors, attributen ophalen en dus werd het bestelwagentje ook
een beetje mijn ding. Je wordt dan overmoedig en ik had er veel
plezier aan om de bocht vanaf de boulevard naar de
Hogelandsingel - er stonden nog geen stoplichten- zo hard te
nemen dat ik het bakkie op twee wielen kreeg. De wilde jonge
jaren met een aardig speelgoedje….

Lekker scheuren met het Dafje

Binnen het bureau was, heel begrijpelijk, een mengeling van
culturen. De creatieven met oneindige fantasie en uitingsdrang, de
directie met dollartekens in de ogen, de accountmanagers als
slaven van de eisen van de klant en presentatoren van de
mogelijkheden binnen het bureau.

Ludieke blikopener voor de 2CV en Spannenburg in balkonscene met Ineke
Reerink
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Van der Tholen deed de traffic, we gingen bij van de Loeff op bezoek en Erwin
Welters bleef ontwerpen

Gespannen situaties over de salarissen : Bosman op de barricaden bij Gerrit
Luiten.
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Ook een receptioniste moet afkoelen achter de schermen : Ineke Kuipers met de
voeten in een emmer tijdens een tropische dag.

De accountmanagers van De Zuil kregen vaak geweldige
ontwerpen mee naar de klanten maar dekten zich vooraf
behoorlijk in. Tijdens een satire-evenement belegd door de
creatieven van het bureau kwam dat geweldig aan mooi voor het
voetlicht. Johan Talman, Gerard Haverkort en Harrie Obdeijn
gaven hun geest de vrije loop in “Het Kwetsuur” , de titel van de
bijeenkomst. Een uur lang kwetsen was de bedoeling. In een
cabaretachtige setting werd nagespeeld hoe het bureau een
campagne presenteert bij de klant. Een grote plaat met een
advertentievoorstel en waarbij alle elementen los gemonteerd
waren. Bij Bolletje : “ Aha, meneer ter Beek, de koptekst wat
groter, dat kan ! Het logo naar links ? dat kan. Een nieuwe foto ?
dat kan……”. Kortom een soort noodkreet waardoor de creatieven
hun frustaties konden laten horen en zien. Het was illustratief
voor het functioneren van een reclamebureau in die tijd. Van
frustratie komt prestatie en hier heeft het in veel gevallen positief
gewerkt.
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Triest was het te horen dat in de jaren tachtig het slechter ging.
Grote klanten haakten af en Menno verkocht in 1986 het bedrijf
aan Saatchi & Saatchi uit de USA, die al een kantoor in Amsterdam
hadden. Al gauw werd de vestiging Enschede gesloten en het
gebouw te koop gezet. Tot 2011 stond het leeg en nu blijkt een
zorginstelling er appartementen in onder te brengen.

Vervallen en verlaten….

Nieuwe plannen.
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De reclame, de klanten
Wanneer je de techniek en de mogelijkheden, de samenleving, de
communicatie en het sociale ‘Umfeld’ voor die tijd naast elkaar
legt is het ook te begrijpen waarom bij De Zuil gemaakt werd wat
er werd gemaakt. Het was geen bureau met een spectaculaire
nieuwe visie, niet de nek uitsteken, geen risico’s lopen en vooral
de klant tevreden stellen. En dat tevreden stellen van de klant ging
heel ver. Op directieniveau een betrouwbare partner en een goed
klankbord zijn, was belangrijk. Dan had je de klant al voor de helft
binnen. Die directies van die grote bedrijven hadden sowieso al
genoeg andere zaken aan hun hoofd. Het ging het bureau
bijzonder voor de wind. Grote merken en hun bijpassende slogans
waren thuis aan de Hogelandsingel 21. “Miele, er is geen betere”,
“Geef mij maar Bolletje”, “Grolsch, vakmanschap is meesterschap”
bijvoorbeeld. Een lange klantenlijst werd in 1969 in het
reclamevakblad Adformatie gebruikt om de vernieuwing van het
bureau wereldkundig te maken.
De traffic- en de drukwerkafdeling waren verantwoordelijk voor
de productie van de reclamemiddelen en de media afdeling
regelde de advertentieplaatsingen.

Accountmanagers moesten zelfs een lege asbak aan de klant kunnen verkopen.
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Accountmanager Van Vugt was beroemd fotomodel voor California en Hennie
Hamhuis was bij reclamechef Bloemen van Schuttersveld vaste gast.

Een etentje met de van Heeks was steevast bij De Wanne in Ootmarsum

Op jacht met de klant was een van de vaste directie-verplichtingen.
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De studio, de techniek, het behelpen…
De jeugd van nu zal het zich niet kunnen voorstellen hoeveel werk
het in die tijd was om een advertentie of een folder te maken. Van
achter een beeldscherm gebruik maken van alle grafische
mogelijkheden en materiaal, was er dus niet in die tijd. Er was
zelfs geen beeldscherm. Alles moest handmatig geproduceerd
worden. Voor advertenties werde werktekeningen gemaakt op
karton, hierin werden prints geplakt van de teksten en afdrukken
van foto’s. Drukkerijen en litho bedrijven maakten hiervan clicheé
’s en litho’s , die in de drukmachines op de cilinders gemonteerd
konden worden en waarmee gedrukt werd.

Met je hoofd onder een zwarte doek onder de warme lampen….
Voor de werktekeningen werd vaak zetwerk gebruikt maar vaak
werden er fotoprints ingeplakt. Zwart-wit (lijn) prints van teksten
18

op het juiste formaat. De fotostudio van het reclamebureau had
dus ook de taak aan de ontwerpers en werktekenaars de prints te
leveren voor de ontwerpen en werktekeningen. Wel snel graag. In
de deur bij de fotostudio aan de Hogelandsingel zat een loket en
daar konden de ontwerpers en werktekenaars hun origineel
afgeven waarvan dan een opname en een print gemaakt werd. Een
hele wand met archiefbakjes met daarin envelopjes met
lijnfilmpjes op 9 x 12 cm, was een basis voor de bestellingen. In
die tijd werden teksten doormiddel van wrijfletters op papier
gezet. Hele kasten vol folies met wrijfletters met allerlei
lettertypes stonden op de ontwerpafdelingen. Ook tekeningen
werden gearchiveerd en De Zuil had zelf tekenaars en illustrators
in dienst. Ton Schulten en Dan Wanders waren illustratoren die
originelen produceerden voor de verpakkingen, etiketten,
showcards etc. Zelfs was er tekenaar in dienst die gespecialiseerd
was in z.g. ‘scraperboard’ . Dat was wit karton met een laag zwart
karton en daaruit werd met een scherp mesje een afbeelding
gesneden. Je kreeg hierdoor een contrastrijke afbeelding die
bijzonder geschikt was voor de dagbladen. Deze hadden in die tijd
een slechtere afdrukkwaliteit en gaven grijstonen slecht weer.

De donkere kamer was dus een verlengstuk van de
ontwerpstudio. Met de Durst laborator werden de lijn opnamen
gemaakt door een vlakfilm in een cassette te doen, lampen aan en
te belichten. Hierna ging het filmpje in het ontwikkelbad in de
donkere ruimte bij enkel miniem rood licht en daarna in een
fixeerbad en nar enkel minuten spoelen werd het filmpje te
drogen gehangen of ging de droogkast in. Hierna werd het filmpje
in de vergroter gelegd en werd het beeld op het vergrotingsbord
geprojecteerd in het donker. Het licht ging uit en een vel
fotopapier werd in het raam gelegd en daarna belicht. Dit
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fotopapier werd ook weer ontwikkeld in een bad met
ontwikkelaar, gefixeerd en gespoeld en werd op een glansmachine
gelegd waar het droog, mooi glad en glanzend uitkwam. Een hele
klus dus. Een proces dat overbodig is geworden doordat we nu
direct op het beeldscherm kunnen monteren en printen.

De fotostudio was een apart verhaal. In die tijd werd er
gefotografeerd met lamplicht en met analoge camera’s. Aan het
plafond persglaslampen, een paar grote spotlights en allerlei
kleuren achtergrondpapier op rollen aan de wand. Het verhaal
over de camera’s van toen is door de huidige generatie bijna niet
te begrijpen. Je fotografeerde op een film met lichtgevoelig
materiaal die in de camera werd gelegd. Bij de kleinere camera’s
een rolletje (rolfilm) en in grotere camera’s als een blad
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(vlakfilm). Dat inleggen moest steeds in het donker. Het
verwerken van zwart wit foto’s deed bijna iedere fotograaf zelf in
de eigen donkere kamer. Je haalde de film uit de camera,
dompelde deze onder in de ontwikkelaar met een exacte
temperatuur en gedurende een exacte voorgeschreven tijd. Je zag
dus niet of de opname goed was, pas wanneer de film uit het
stopbad in het fixeerbad was gelegd kon je na een paar minuten
het licht aandoen en zien of de operatie geslaagd was. De film
moest dan nog gespoeld en gedroogd worden en ging dan in de
Durst Laborator, de vergroter waarmee een beeld werd
geprojecteerd op een vergrotingsbord waarop een velletje papier
werd gelegd bij schemerig rood licht. Dat papiertje ging dus weer
in een ontwikkelbad, een stopbad en efixeerbad en hup klaar was
de foto. Nou,ja hup. Wanneer er dus iets niet in orde was moest je
het hele proces weer door en dat terwijl je dure fotomodellen had
staan te wachten of een klant die ongeduldig door wil met de
opnamen.
De kleurenfotografie was nog weer ingewikkelder. De films
werden niet zelf ontwikkeld maar naar een laboratorium
gestuurd. Dat was natuurlijk vakwerk op afstand, je wist dus nooit
na de opnamen of de plaat gelukt was. Was dat dus niet het geval
dan moest je de modellen terug laten komen of een decor
helemaal opnieuw opbouwen, balen dus. De tabletop fotografie
vond ik plezierig om te doen. Je kreeg er handigheid in en ook van
collega’s kreeg je waardevolle tips. Zo moest ik voor Grolsch wat
proefopnamen maken voor een stilleven dat een beroep uitbeeld.
Brummer van Grolsch was op vakantie geweest in zuid Europa en
had een geweldig mooi boek met prenten van beroepen
meegebracht. Hij kwam het boek bij De Zuil brengen met de
boodschap : “Als we daar nou eens een pilsje tussen zetten”. Bij
het Rijksmuseum Twenthe haalde ik attributen die iets te maken
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hadden met de schutterij. Een oud musketgeweer, een fraaie hoed
met veer, een trom, sjerpen, etc. Wanneer je daar dan een pilsje
voor zette dan zag je wel mooi door het glas de attributen. Dat is
storend. Paul Huf, die de latere serie Vakmanschap is
Meesterschap fotografeerde, gaf een goeie tip. Je fotografeert
onder lampen, dus het schuim op het bierglas is binnen de kortste
tijd weg. Je begint daarom met een bus scheerschuim te kopen en
spuit elegant een schuimkraag in het glas. Daarna pak je een
stukje zilverpapier, knipt dat op het formaat van het glas, kreukt
dat een beetje en plakt het achter het glas. Als kers op de taart pak
je dan de plantenspuit en beneveld het glas zodat de druppels het
koele pilsje hapklaar maken.

De eerste opnamen voor vakmanschap

En dat allemaal vanachter een platencamera met een matglas
waarbij je een doek over je hoofd moest doen om op het matglas
van de camera te kunnen zien hoe het werd.
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Ook bij de Zuil kon de vooruitgang niet worden tegengehouden en
kreeg ik het voor elkaar dat de lampen vervangen werden door
een flitsinstallatie. Eentje van Nederlandse makelij : Beam uit
Kampen. Dat was een geweldige kwaliteitsslag. Stel je voor : met
een platencamera en een doek over je hoofd onder de hete lampen
modellen fotograferen, dat was een oneindig geworstel. Je kon
maar 1 foto gelijktijdig maken. Als het model goed stond, deed je
de cassette in de camera, de schuif omhoog, knipte en keek langs
de camera of het model niet bewoog of uit beeld zou vallen. Met de
nieuwe flits pakte je de Hasselblad 6 x 6 cm met rolfilmcassette
voor 12 opnamen en kon zomaar vanaf elk standpunt elke
beweging vastleggen. Een geweldige vooruitgang.

De nieuwe flits ging er dwars doorheen….

Toch had dit ook wel weer z’n nadelen. De Zuil had als klant de
firma Lovable Lingerie. De accountmanager had afgesproken dat
de complete collectie bustehouders en slipjes en broekjes wel aan
de Hogelandsingel konden worden gefotografeerd, want we
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hadden immers een moderne flitsinstallatie. Waar voorheen de
subtiele lingerie gefotografeerd werd bij het milde lamplicht,
knalde nu de onverbiddelijke keiharde flits over het model heen
en bracht elk detail aan het licht. Bij het ontwikkelen van de films
bleek het overduidelijk : door alle broekjes heen was veel te
duidelijk de ‘pussy’ te zien. Elk haartje was zichtbaar ondanks dat
het achter het nylon broekje zat. Een filter en een andere pose
brachten een oplossing.
De werkzaamheden namen toe en ik kreeg de directie zowaar zo
ver dat er een assistente aangenomen kon worden. Het werk vond
meestal in de studio plaats maar ook op locatie. Onder in de kelder
van de bar van de Waarbeek plaatste ten Voorde zijn disco
draaitafels en daar moest Gert Timmerman als discjockey
gefotografeerd worden.

Een nieuwe klant kwam aan de horizon. Koninklijke Theodorus
Niemeyer. Men wilde een nieuw sigarettenmerk op de markt
brengen en De Zuil zou daar een voorzet voor doen. Naam en
vormgeving van het pakje stonden vrij. Binnen het bureau werd
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eenieder gevraagd mee te denken. Lever maar wat in, alle ideeën
zijn welkom, was de boodschap. Ook ik als fotograaf ging in de
slag en leverde maar liefst 6 verschillende ontwerpen in. Niet eens
zo gek naar mijn mening. Het werd een hele expositie van
ontwerpen in de vergaderzaal aan de Hogelandsingel, waar
natuurlijk de beroepsmatige ontwerpers en illustratoren het
meest gelikte eindproduct op tafel legden. Het werd uiteindelijk
het ontwerp van Ton Schulten met het merk Columbus. Maar ja,
Theodorus liet het merk wel registreren maar ging niet met De
Zuil verder in zee. Het merk werd maar even op de markt
gebracht.

Een interne wedstrijd voor een nieuw sigarettenmerk
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De creatieven kwamen vaak uitpuffen in de studio : hier John Somhorst.

Alle producten van Bolletje kwamen voorbij in alle mogelijke settings
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De betaalpas kwam in de mode en ik had natuurlijk een jasje aan van
Schuttersveld ribcord

Er is geen betere vaatwasser : hij kwam in alle bladen.
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Ludieke vakbladencampagne voor de wederverkopers van Frico smeerkaas :
motto “Pas op er loert weer een smeerkees op je smeerkaas.. Een sliert Bisonkit
als litteken en een sinister lichtje bracht de juiste sfeer

Friese Vlag een grote klant : eindeloos pieren met stillevens, rokende sigaret
achter het kopje of flisende opnamen met model Sacha Beels
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Voor Povel Jersey speciaal naar Frans Molenaar in Amsterdam en Schuttersveld
stort zich op de kunstbontverwerking.

Een smeerkaasactie van Frico waarbij ik de rechtse fot van de zoon van
accountmanager Ben Schopman toch wel beter vond….
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Naargelang de belangrijkheid van de opname werd rolfilm of vlakfilm gebruikt.
Hasselblad en Rolleiflex met rolfilm met 12 x 6 x 6 cm negatieven. De
Technische camera was er in 4 x 5 inch en formaat 13 x 18 cm

Doosjes vlakfilm met 10 stuks. Een speciale inkeping aan de rechterbovenkamt
zodat je in het donker kon voelen welke film je in de cassette stopte
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Zo’n stilleven kostte toch gauw een dag werk en dan moest alles blijven staan
totdat de films van de ontwikkelcentrale terugkwamen en goed waren
bevonden…

Lamplicht bleef toch voor de stofuitdrukking een betere lichtbron
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Op locatie in De Waarbeek met de muziekkasten van Ten Voorde en gert
Timmerman

TV commercials kwamen in de mode en van Heek vond dat de eigen Harmonie
bij de villa aan de Hengelosestraat best de hoofdrol kon spelen in het
Schuttersveld spotje.
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Meestal achter de camera maar ook wel eens ludiek er voor : het was een
mooie tijd die toch wat weemoed waard is
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Een afscheid en verder.
Onvoorstelbaar hoe snel die vier jaren voorbij zijn gegaan.
Tijdens mijn diensttijd in Den Haag bij de Leger Film- en
Fotodienst aan de Alkemadelaan haalde ik mijn vakdiploma’s
Fotografie bij de Nederlandse Fotovakschool aan de Laan van
Meerdervoort. Ik had het fotowereldje wel gezien en vond het
toch interessanter verder te gaan in de reclame. Met een begin van
de studie reclame en marketing aan het Instituut voor
bedrijfswetenschappen in 1969 liet ik gelijk sollicitatiebrieven
uitgaan. Na verschillende gesprekken werd het Nijverdal ten Cate.
De Spanjaard fabrieken in Borne. Hier werden de Twentse merken
Kenmore overhemden, Teddy luiers en Cinderella lakens gemaakt.
Nog helemaal vanaf de grondstof tot eindproduct. De ruwe katoen
kwam binnen op het station in balen, er werd garen van
gesponnen, weefgetouwen maakten de stoffen en de confectie
werkte de producten af. Een organisatie-ombouw binnen
Spanjaard was aan de gang : er werd een marketingstructuur
ingebouwd en de oude directeur Bosma en reclamechef moesten
hun bevoegdheden doorgeven aan marketing managers en
productmanagers. Ik mocht de reclameafdeling komen versterken
als assistent van de reclamechef A.P.Magnin die ook de bekende
ster op de manchet van de Kenmore overhemden had
uitgevonden.
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Over die periode in Borne is ook zeker een aardig boekje vol te
schrijven. Bij De Zuil werd mijn afscheid in kleine kring gevierd,
waarbij ik van de illustrator Dan Wanders een aardige herinnering
kreeg aangeboden in de vorm van een tekening van mij uitgedost
als spanjaard compleet met pofbroek.

Terugkijkend naar die tijd en een vergelijk trekken met de huidige
is toch een aardige bezigheid. We zijn nu bijna twee generaties
verder en wanneer je de veranderingen hebt meegemaakt,
verbaas je je over de massale bergen aan informatie die nu voor
iedereen beschikbaar zijn. Van jongs af aan krijgt de jeugd via
iPhone, tablet en computer toegang tot de hele wereld.
Het doet me goed dat ook de kwaliteit van beeld en print zo
oneindig veel beter zijn geworden. Voor mij was het even slikken
bij de ervaring dat nu met de nieuwe digitale camera’s en
telefoons iedereen de meest goeie kwalitatieve foto’s kan maken.
Het gaat nu niet meer om de techniek maar om het moment, de
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situatie, het bijzondere. Met weemoed denk ik dan terug aan de
tijd dat fotografie nog echt handwerk was en je hart volstroomde
wanneer je met het uiteindelijke resultaat waardering
binnenhaalde.
‘Ieder nadeel hep z’n voordeel’ zei Johan Cruyff . En zo is het.
Volop genieten van alles wat de nieuwe mogelijkheden te bieden
hebben is een groot genot dat de weemoed meer naar de
achtergrond verdrijft.

Rob Meijer
2017
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Een stukje goeie oude tijd is behouden gebleven. Een replica van een borstbeeld
van de beroemde Farao Nefretiti werd gebruikt voor de reclamecampagne van
Schuttersveld Ladyroy. Het beeld staat te pronk in Ootmarsum als een tastbare
herinnering aan het grootste reclamebureau van Oost Nederland dat in de
vergetelheid raakte.
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