
 In de tijd dat fotografie zich nog geen plek had 
verworven in musea en fotografen nog niet met 
foto’s in tentoonstellingszalen terecht konden, 

vormden zelf geredigeerde boeken een autonome 
ruimte waarin fotografen hun artistieke ideeën tot 
bloei konden laten komen. Juist de met de hand 
gemaakte dummy’s van deze fotoboeken zijn inte-
ressant. Niet alleen bevatten deze originele, door 
de kunstenaar afgedrukte foto’s; de verschillende 
stadia van en de handgeschreven aantekeningen in 
de dummy’s zeggen veel over het wordingsproces 
van de boeken en de ideeën van hun makers. Ruim 
dertig van deze voorstudies zijn al in de Leidse uni-
versiteitsbibliotheek aanwezig, waaronder die van De 
wereld van Van Gogh van Emmy Andriesse, Wij zijn 17, 
Achter glas en Paris mortel van Johan van der Keuken 

en dummy’s van onder anderen Ed van der Elsken, 
Marrie Bot en Koos Breukel. 

Ata Kandó was sinds 1938 werkzaam in Parijs, 
waar ze heen was verhuisd vanwege het opkomend 
communisme in haar geboorteland Hongarije. Kandó 
– aanvankelijk met haar echtgenoot maar later alleen 
met haar kinderen – verdiende enig geld door voor 
het pas opgerichte fotoagentschap Magnum foto’s 
af te drukken. Zij stond bekend als een uitmuntend 
drukker en had werk onder handen van inmiddels 
wereldberoemde fotografen als Robert Capa en Henri 
Cartier-Bresson. In Parijs ontmoette zij in 1950 Ed 
van der Elsken, die daar het leven van jonge Franse 
bohemiens vastlegde. In 1954 zouden zij trouwen, wat 
Kandó’s leven richting Nederland leidde. Hier woont 
zij nog altijd, op inmiddels 101-jarige leeftijd. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    FOTOGRAFIE
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Twee dummy’s van Kalypso & Nausikaä
Ata Kandó (geb. Boedapest 1913) 
1956. Ontwikkelgelatinezilverdrukken op papier,  
40,0 x 30,3 cm (1ste dummy) en 28,4 x 22,3 cm (2de 
dummy)
Bijdrage: € 15.000, waarvan € 8.000 uit het Themafonds 
Fotografie
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN

De dummy’s van Ata Kandó zijn aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt, haar Themafonds Fotografie en de 
Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden 

 De theatrale fantasieën van Ata Kandó
Collectie dummy’s van de Universiteit Leiden verrijkt

Dummy’s van fotoboeken zijn begeerlijke verzamelobjecten onder 
liefhebbers van fotografie. Het zijn unica, die inzicht geven in de 
artistieke opvattingen van hun makers en in het wordingsproces van 
de boeken. Daarom was er blijdschap bij de Universiteit Leiden toen 
zij er in 2014 in slaagde twee dummy’s uit 1956 te kunnen aankopen 
van Ata Kandó’s Kalypso & Nausikaä. In de bijzondere collecties 
van de Leidse universiteitsbibliotheek zijn ze toegevoegd aan een 
belangwekkende verzameling dummy’s op het gebied van het na-
oorlogse Nederlandse fotoboek.

Cover van Kalypso & 

Nausikaä. Foto’s naar 

Homerus’ Odyssee zoals 
uiteindelijk gepubliceerd 

(2004) 





FOTOROMAN MET FICTIEF VERHAAL

In Amsterdam raakte Kandó geïnspireerd door het 
werk dat Ed van der Elsken – van wie ze inmiddels 
was gescheiden – met vormgever Jurriaan Schrofer 
maakte. Zij experimenteerden met layouts voor foto-
boeken en combineerden foto’s van verschillende for-
maten en grafische elementen met elkaar in filmische 
ritmes. Zij verhieven de fotoroman met een persoon-
lijk, fictief verhaal tot grote hoogte.1 Terwijl Van der 
Elsken werkte aan het internationaal nagevolgde Een 
liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés (gepubli-
ceerd in 1956), maakte Kandó de fotoboeken Droom 
in het woud en Kalypso & Nausikaä. Voor beide boeken 
ensceneerde zij met haar tienerkinderen tijdens zo-
mervakanties theatrale fantasieën, geïnspireerd op 
oude verhalen: respectievelijk De schone slaapster en 
de Odyssee van Homerus. Haar geldgebrek belette 
haar niet haar kinderen in contact te brengen met bij-
zondere Europese landschappen en de cultuur van de 
klassieke oudheid. Zij liftten hiertoe in 1955 naar de 
Alpen en in 1956 naar het Italiaanse Paestum. Droom 
in het woud verscheen al in 1957 bij de Amsterdamse 
uitgeverij Contact.2 Hoewel de dummy’s voor Kalypso 
& Nausikaä al in 1956 klaarlagen, kwam de productie 
van het boek op een zijspoor door de Hongaarse op-
stand en de gebeurtenissen die daaruit voor Kandó 
volgden. De publicatie van het boek, uiteindelijk  
bij de Amsterdamse uitgeverij De Verbeelding,  
zou pas in 2004 plaatsvinden. 3 

De twee nu aangekochte dummy’s van  
Kalypso & Nausikaä verschillen 

behoorlijk van elkaar. De eerste, die geheel door 
Kandó zelf is ontworpen, is groter van formaat, ge-
varieerder waar het gaat om de afmetingen van de 
opgenomen foto’s en vertoont vaak een verfijnde 
beeldrijm in de combinaties van tegenover elkaar 
geplaatste foto’s. In de tweede dummy, die Kandó 
samen met Jurriaan Schrofer maakte, is het formaat 
van het boek en het aantal foto’s gereduceerd en is 
eenduidiger gekozen voor paginagrote afbeeldingen. 
Doordat het gepubliceerde boek is gemaakt naar de 
laatste dummy, geeft de eerste versie een uniek extra 
inzicht in de artistieke opvattingen van de fotografe.

Inmiddels zijn de dummy’s door fotorestaurator 
Katrin Pietsch van het Nederlands Fotomuseum in 
Rotterdam gestabiliseerd: na ruim een halve eeuw was 
de lijm op veel pagina’s vergaan en waren veel foto’s 
losgeraakt. Nu zijn in de speciaal geklimatiseerde foto-
kluis van de Universiteit Leiden de dummy’s van de 
drie verwante fotoboeken Droom in het woud – in 2004 
eveneens met steun van de Vereniging Rembrandt aan-
gekocht – en Kalypso & Nausikaä van Ata Kandó en 
Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés van Ed 
van der Elsken weer bij elkaar gebracht. Via de Leeszaal 
Bijzondere Collecties van de Universiteitsbi bliotheek 
zijn ze publiek toegankelijk voor onderzoekers en  
geïnteresseerden; bovendien zijn ze als bruiklenen 
beschikbaar voor tentoonstellingen in museas 

Maartje van den Heuvel

Conservator fotografie

Spread uit de tweede dummy 
van Kalypso & Nausikaä.  
Foto’s naar Homerus’ Odyssee.
Ata Kando in samenwerking  
met Jurriaan Schrofer
1956. Ontwikkelgelatinezilver
drukken op papier, 28,4 x 22,3 cm 
(opengeslagen 28,4 x 46 cm)
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN

Spread uit de eerste dummy  
van Kalypso & Nausikaä. 
Foto’s naar Homerus’ Odyssee.
Ata Kandó
1956. Ontwikkelgelatinezilver
drukken op papier, 40,0 x 30,3 cm 
(opengeslagen 40,0 x 60,6 cm)
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN

Noten

1. Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain 
des Prés van Van der Elsken wordt 
inclusief de interna tionale navolging 
besproken in het standaardwerk van 
M. Parr en G. Badger, The Photobook. 
A History, I, Londen/New York 2004, 
p. 245. Zie over de samenhang tussen 
het werk van Van der Elsken en dat 
van Ata Kandó, F. Gierstberg en 
R. Suermondt (red.), Het Nederlandse 
fotoboek, Rotterdam 2012, p. 54.  

2. Ata Kandó (met tekst van haar zoon 
Thomas Kandó), Droom in het woud, 
Amsterdam 1957.

3. Ata Kandó, Kalypso & Nausikaä.  
Foto’s naar Homerus’ Odyssee, 
Amsterdam 2004. 




