
Fotoclub Iris is opgericht op 4 april 1955 en heeft zich aangesloten bij de Bond van Amateur 

Fotografen Verenigingen. Eén van de oprichters en de eerste voorzitter was de bekende 

Woerdense fotograaf Jaap van der Vooren. Andere leden van het eerste uur waren Frans 

Ruyten, Hans van Hell, Paul Bremmers, Walter van Leeuwen, Jan Kievits, Piet 

Noordam, Wim van Dort en Toos de Mol. De oprichting vond plaats in de sociëteitszaal van 

de Dubbele Sleutel. 

1958 

De eerste expositie werd in augustus 1958 samen met de Amateur teken- en schilderclub uit 

Woerden gehouden in het Oude Raedthuys. Het voorwoord van voorzitter Jaap van der 

Vooren in de catalogus van de tentoonstelling luidde: ‘In april 1955 opgericht, is dit dan de 

eerste keer, dat de Fotoclub “IRIS“ een tentoonstelling kan houden van het werk van haar 

leden.  

Het werk op deze tentoonstelling geplaatst, is door een kleine groep gemaakt. Momenteel telt 

de club een tiental werkende leden, waarvan u op deze tentoonstelling foto’s ziet. 

Deze foto’s zijn gekozen uit de bij de maandelijks te houden onderlinge wedstrijden 

ingeleverde, welke wedstrijden uiteindelijk resulteren tot de uitreiking van de wisselprijs. 

Vanzelfsprekend is al het werk, zowel negatief als positief, zelf vervaardigd. Praktisch alle 

leden bezitten een eigen donker kamertje waaruit de producten verschijnen. 

Hoewel de laatste jaren de ontwikkeling van de camera stormachtig is geweest, is en blijft de 

man achter de camera de hoofdzaak. 

Er zijn massa’s mensen, die uit een kostbare camera niet dat kunnen halen wat een amateur 

met gevoel en inzicht en met veel minder kostbare apparaten weet te bereiken. 

Dit is het nut van de fotoclub ! Men leert enorm veel van de resultaten en de fouten van 

anderen en dit verschijnsel treedt dan ook in de club sterk naar voren. Wat een verschil tussen 

het werk van het eerste jaar en dat van nu’. 

De catalogus kon worden aangeschaft voor de prijs van f 0,25 ! 

 



Uit de Woerdense Courant van juni 1958 blijkt dat fotoclub Iris een A-categorie leden had en 

een B-categorie. Na afloop van het clubjaar 1958 werd Hans van Hell de winnaar van de 

wisselprijs in de A-categorie. Vreeswijk Sr. en Van Leeuwen, twee constante werkers 

zonder uitschieters, werden respectievelijk 2e en 3e. De kampioen van 1957 Jaap van der 

Vooren kwam niet verder dan de 4e plaats. Dit kwam o.a. door dat hij éénmaal een strafpunt 

in mindering kreeg wegens te late inlevering. In de B-klasse was Tinus Schalkwijk de beste 

man  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En waar gingen de advertenties in de Woerdense Courant in 1958 over ? 

Strijkbout reeds vanaf f 8,95 

200 gram magere ham f 1,-- 

200 gram vette ham f 0,55 

Spijkerbroek jongens en meisjes f 8,50 

2 rol toiletpapier f 0,25 

Spaarbankrente bij de Boerenleenbak 3 1/4%  

 


