
Uitnodiging aan onze leden en overige belangstellenden voor onze volgende bijeenkomst op dinsdag 25
november 2008 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de H. Hartkerk) te Boxtel.
Ruud van Nooijen geeft een lezing over Fotografie. 

‘Sol Fecit’ 
of uitvinding en ontwikkeling fotografie nader belicht

Onder  deze  titel  geeft  Ruud van Nooijen  een lezing over  uitvinding en verdere  ontwikkeling van de
fotografie. Een boeiend verhaal over het vallen en opstaan van de personen die zich eind achttiende en
begin  negentiende  eeuw  bezighielden  met  de  zoektocht  naar  mogelijkheden  om  beelden  blijvend  te
fixeren.  Het  woord  ’fotografie’  moest  toen  nog  uitgevonden  worden,  terwijl  de  uitvinding  van  dit
fenomeen als het ware ‘in de lucht hing’. In een vroeg stadium werden uitvindingen gedaan, die soms
jaren  in  de  kast  bleven  liggen  totdat  ontbrekende  schakels  werden  gevonden  of  verbeterd,  die  de
fotografie tot een succes konden maken.  Er wordt aandacht geschonken aan saillante ontwikkelingen,
waarbij ook Boxtel een bescheiden rol speelde, om te eindigen met het ontstaan van digitale fotografie.
Eenmaal  uitgevonden  veroorzaakte  fotografie  in  een  zeer  snel  tempo  talloze  verbeteringen  op  zowel
technisch (lenzen, sluiters, diafragma’s) als chemisch gebied (het lichtgevoelige materiaal). Kortom een
avondvullend verhaal, niet slechts interessant voor geschiedkundig geïnteresseerden, doch evenzeer voor
(amateur)fotografen die iets meer willen weten over herkomst en ontwikkeling van hun hobby of beroep. 

Wist u dat……
-  de  uitvinding  van  de  fotografie  bijna  in  Engeland  wereldkundig  was
gemaakt  en  niet  uitgevonden  is  door  een  Engelsman,  maar  door  een
Fransman? 
- de lijkwade van Turijn mogelijk helemaal niet is wat hij lijkt te zijn? 
- de maker van de oudst bewaard gebleven foto ter wereld ook onderzoeker
en  uitvinder  op  andere  terreinen  was  zoals  de  brandstofinjectie  bij  de
verbrandingsmotor en dat hij gebruik maakte van plantaardige brandstof? 
- de oudste foto ter wereld lange tijd zoek was maar gelukkig weer werd
teruggevonden?
- op de oudste foto waarop mensen voorkomen, zij onbewust lang genoeg
poseerden om voor eeuwig te worden vastgelegd?
- de echtgenote van een van de zoekers op jacht naar een middel om een

permanent beeld te fixeren dacht dat haar man gek zou worden en een wetenschapper om raad vroeg?
- de naam van een van de uitvinders van de fotografie verbonden werd aan een krater op de maan?
- in een Braziliaans dorpje werd gewerkt aan de uitvinding van de fotografie?
- het woord ‘snapshot’ veel ouder is dan u waarschijnlijk vermoedt?
-  een  weddenschap  van  een  Amerikaanse  oud-gouverneur  indirect  leidde  tot  de  uitvinding  van  de
cinematografie (bewegende film)?
- de uitgever van de Katholieke Illustratie tevens patent verwierf op een zowel bewonderd als vergruisd
fotografisch procedé en zijn bedrijf decennialang in Boxtel was gevestigd. 
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- het eerste digitale fototoestel meer leek op een soort tosti-ijzer? 

Mededelingen
 Wie meer wil weten en zien over fotografie: op zaterdag 22 november van 11.00-16.00 uur wordt op

de Universiteit van Tilburg aandacht besteed aan Brabants belangrijkste fotograaf Martien 
Coppens (1908-1986) Coppens heeft duizenden foto’s van Brabant gemaakt en er zijn verschillende
boeken uitgegeven met zijn werk. De Brabant Collectie in Tilburg heeft veel foto’s van hem. Het 
programma bestaat uit een expositie, documentaire en een kijkje achter de schermen bij de 
restauratie en conservering van oude foto’s. Ook kunt u uw eigen Coppensfoto’s meebrengen. Info 
www.brabantcollectie.nl 

 Lezingen in 2009 op dinsdag 20 januari (jaarvergadering), 17 februari, 24 maart, 21 april, 22 
september, 20 oktober, 24 november. 

 Dit jaar hebben zich 12 nieuwe leden aangemeld: dhr Pierre van Amelvoort; mw Jeanne Bergman; 
dhr en mw Frank en Franca de Bont; dhr René Fraaije; mw Toosje Godding; mw Hendriks-Bek; dhr 
Meindert Jorna; dhr Geert Koelink; dhr Boudewijn Nieuwkoop; dhr Carlo Spee; mw Agatha 
Versteegen-Hettinga; mw Nel Zink-Delmée. Welkom. 

 Wie de redoutes heeft gemist: de kaarten en plattegronden van de informatieborden zijn nog te zien 
in het Museum Piet Dorenbosch. Verder is hier de Boxtelse historie te bekijken. Open op zaterdag 
30 november van 14.00-16.00 uur. 

 Zondag 23 november is van 10.30-17.00 uur in Oirschot een Archeologische studiedag. Het thema is
Glas als archeologisch onderzoeksmateriaal. Na de lezingen kan door de deelnemers meegebracht
glas door deskundigen beoordeeld worden. Inlichtingen bij de secretaris. 

 De heemkundekring is kartrekker van een nieuw gestart project: het Kerkheuvelproject. Pater Hans
de Visser, bekend door zijn publicaties ‘Boxtel Binnenste Buiten’ en ‘Boxtel van Brabantse Baronie 
naar Groene gemeente’, is een nieuwe publicatie over Boxtel aan het voorbereiden. Om deze 
biografie van Boxtel te kunnen schrijven liep hij aan tegen manco’s in de geschreven bronnen, 
vooral waar het de kerkheuvel bij de Sint Petruskerk betrof en de plaats van het eerste kasteel van 
Boxtel. Archeologisch onderzoek kan hier uitkomst bieden. In het voorjaar is door 
Groundtraceronderzoek (een soort radar) de kerkheuvel onderzocht en het bemoedigende resultaat 
gaf aanleiding tot vervolgonderzoeken. De Visser heeft enkele bekende wetenschappers om zich 
verzameld en de heemkundekring wil hem graag helpen bij de onderzoeken. We houden u op de 
hoogte. 

 Secretaris & ledenadministratie: Hanneke Meulenaars-van der Eerden, Liempdseweg 3, 5283 RB 
Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl 
Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103, 
penningmeester@heemkundeboxtel.nl Contributie 20 euro op
rekeningnummer 3725764 t.n.v. Penningmeester Heemkundigekring,
Hendrik Verheeslaan 29, 5283 CP Boxtel of contant aan de
penningmeester. 
Website: www.heemkundeboxtel.nl 
Wie wil onze website helpen oppimpen? We zoeken nog iemand! 
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