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W
eet je nog, vroeger? Toen
moesten we op zijn minst
een uur wachten voordat
we konden zien welke fo-
to’s we hadden gemaakt,
om er dan achter te komen

dat de helft was mislukt. Of we ontdekten dat
we twee keer hetzelfde stukje van het rolletje
hadden gebruikt: door een idyllisch Zuid-Frans
berglandschap schemerde een puisterige cam-
pinghunk. Vroeger, toen we moesten doordraai-
en voor- of nadat we schoten en we tegen onze
hartsvriendin zeiden: „Jij staat er al honderd
keer op, ik heb nog maar één foto en die is voor
Jean-Pierre.” Thuis plakten we alles in, de foto-
boeken gingen met een label in de kast. Er was
o v e r z i ch t .

De digitale camera bracht gemak en snelheid.
We konden meer in minder tijd en het was
goedkoper. Maar we hadden het apparaat niet
altijd bij ons, in tegenstelling tot onze
smartphones tegenwoordig. Tegenwoordig
gaat het van: swipe, klik, klik (klik, klik, klik, klik).
Daarna vaak upload of send. Alleen op Facebook
worden per seconde 3.500 foto’s geplaatst.

In het voorwoord van ED IT, een boek dat on-
langs verscheen en adviseert in hoe we ons exor-
bitante fotografeergedrag en beeldarchief kun-
nen beheersen, werpt Fred Ritchin vragen op.
Hij is hoogleraar Fotografie en Beeld aan de
New Yorkse Tisch School of the Arts en voorma-
lig beeldredacteur van The New York Times Maga-
zine. ‘Is het toeval dat er van de huidige oorlog in
Afghanistan bijna geen iconische beelden zijn
en van Vietnam wel? Of is het een teken dat we
niet meer kunnen focussen op iets in het bijzon-
der en kopje onder gaan in een zee van foto’s?’
Ritchin geeft het antwoord zelf: ‘Door de enor-
me overvloed aan beelden dreigen we te verzui-
pen in irrelevantie.’

‘Alles bestaat om gefotografeerd te worden’,
schreef essayiste Susan Sontag in 1977 in On
P h o t o g r a p h y. Ze was haar tijd ver vooruit – wa n t

Niet alles is een
fotomomentje

Fotograferen // Beheers je overvloed
Per seconde worden 3.500 foto’s op Facebook gepost //
Hierdoor dreigen we te ‘verzuipen in i r r e l eva n t i e ’ // Met
ED IT beheers je je fo t o g r a f e e r g e d r a g
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A DV E RT E N T I E

nu is dat moment pas echt gekomen, consta-
teerden Brigiet van den Berg (grafisch ontwerp-
ster), Nikki Brörmann (filosofe), Ola Lanko
(kunstenares), Simone Engelen (fotografe) en
Sterre Sprengers (beeldredactrice). Zij zijn de
makers van ED IT, een boek, maar ook een sys-
teem en een statement.

Mappen in mappen in mappen

De vijf beeldfanaten pleiten voor minder afbeel-
dingen in de digitale ruimte. Ze adviseren een
strenge selectie: minder en zorgvuldiger klik-
ken, meer wissen. We moeten ons fotoarchief
klein houden, want ‘voor de amateurfotograaf
is de overvloed aan beelden een groot pro-
bleem’. Maker Brigiet van den Berg: „Veel men-
sen hebben een archief waar ze niet meer door-
heen komen. Foto’s zitten nu in een enorme
bulk waar je niet gemakkelijk bij kan. Het zit in
mappen, in mappen, in mappen.” De waarde
van beeld gaat zo verloren.

In zijn voorwoord schrijft Ritchin dat de im-
mense hoeveelheid foto’s die we maken iets
zegt over de wereld waarin we leven. ‘Die is in
de war.’ Van den Berg: „De meeste foto’s worden
gemaakt om een bepaald moment te herinne-
ren. Maar het is onmogelijk om je alles altijd te
herinneren.” En bovendien: „Als je alles ont-
houdt, is niets speciaal. Hoe we omgaan met
beelden is op zijn minst het symbool van een ge-
brek aan hiërarchie.”

T ij d s d o c u m e n t

Volgens het systeem van de vijf beeldfanaten
moet iemands persoonlijke archief door min-
stens twee buitenstaanders onder handen wor-
den genomen. Ze beschrijven gedetailleerd hoe
dit kan. Uiteindelijk blijven er tussen de tien en
twintig foto’s over die representatief zijn voor
het hele beeldarchief (dat in het voorbeeldar-
chief dat ze onderzochten ruim dertigduizend
foto’s telt). De rest gaat in de prullenbak. De se-
lectieprocedure kost ongeveer een maand.

Met ED IT willen de makers geen pasklare op-
lossing geven voor de overvloed aan beeld, ze
verwachten niet dat veel mensen het hele proces
doorlopen. Wel willen ze een manier van kijken
veranderen. Van den Berg: „Als we mensen kun-
nen meegeven dat ze niet meer alles hoeven vast
te leggen, dan is dit project geslaagd.”

Ook op metaniveau is het belangrijk om te se-
lecteren, vindt maker Sterre Sprengers: „We le-
ven nu, dus daarom staan we er misschien niet
bij stil, maar de beelden die we produceren vor-
men een belangrijk tijdsdocument voor volgen-
de generaties. We kijken zelf ook middels foto’s
naar de negentiende eeuw. Als wij de selectie
niet maken, doet niemand het.” En dan zitten
ze straks met een oneindige berg rommel.

Het boek ED IT (inclusief de bijlage
D i s c ove r i e s ) kost € 14,99 en is ver-
krijgbaar via editingstandard.com.
Aanstaande zondag geven de makers
een lezing over moderne iconografie
in zelfportretten in het Fotomuseum
Den Haag. In een van de fotoarchieven die de makers van ED ITonderzochten, vonden ze onder meer deze trend: ze noemden het shadow companion. FOTO UIT BESPROKEN BOEK

Leg je leven
automatisch vast

Binnenkort op de markt: de Narrative
Clip. Een lifelogging mini-camera die je
aan je kleding vast kunt klikken. Het ap-
paraat maakt automatisch twee foto’s
per minuut. ‘Remember every mo-
ment’, is de slogan. ‘Weet je wel hoe-
veel van je leven je vergeet? Veel fantas-
tische en speciale momenten lopen in
elkaar over en het lijkt alsof het leven
aan je voorbij trekt, te snel om het vast
te pakken.’ De Narrative Clip kost 279
dollar en is te koop op getnarrative.com.

Hoe beheers je je
fo t o g r a f e e r d r i ft ?

Een greep uit het advies van de makers
van ED IT:

■ Voeg een persoonlijk element
toe aan een foto. Onpersoonlijk staat ge-
lijk aan inwisselbaar. Dus niet alleen de
Eiffeltoren, maar je vriend én de Eiffelto-
ren.

■ Combineer elementen. Als uit je
fotoarchief blijkt dat je graag zonsonder-
gangen fotografeert maar ook vaak vrien-
den op hun rug vastlegt, voeg dat dan sa-
men.

■ Maak een keuze. In de meeste foto-
archieven komen landschappen voor die
zowel staand als liggend zijn gefotogra-
feerd. Dat geldt ook voor tafereeltjes die
zowel in- als uitgezoomd zijn opgeslagen.

■ Wis, wis, wis. De makers van ED IT
stuitten op fotoreeksen die ze ‘For sale’
en ‘Want or keep’ noemen. In veel archie-
ven zitten foto’s van spullen die te koop
zijn gezet, of van spullen die ze ooit eens
willen kopen. Maar als het product is ver-
kocht of aangeschaft, blijft de foto vaak
best aan.

Rusland // In de ruimte
Sovjetkosmonout Joeri Gagarin was
in 1961 de eerste mens in de ruimte.
Sovjethond Laika was in 1957 het
eerste levende wezen dat rond de
aarde cirkelde. Laika, een straathond
die met twee anderen honden voor
de klus was getraind, stierf enkele
uren na de lancering aan hitte en
stress. Dat werd pas in 2002 bekend-
gemaakt. Tot die tijd werd gezegd
dat ze stierf op dag zes, aan zuurstof-
t e k o rt .
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