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vinden het normaal dat we overal en altijd van
het nieuws op de hoogte zijn. Fotojournalisten
sturen realtime beelden door van waar ook ter
wereld. Leve de digitale spiegelreflex! Aan de
basis van de moderne fotojournalistiek staat echter een analoge
kleinbeeldcamera uit Japan: de Nikon F. Die zette de norm voor
professionele fotografie. En hij is al een halve eeuw oud.
e

Met de introductie in maart 1959 van de Nikon F spiegelreflexcamera zette het destijds Nippon Kogaku hetende Nikon
de hele camerawereld op zijn kop. Waren tot dat moment de
Duitse Leica's, Contaxen en Rolleiflexen de standaardcamera's
voor een fotojournalist, met de Nikon F kreeg de reportagefotograaf opeens een extreem handzame en betrouwbare camera van topkwaliteit in handen. Het was de eerste camera die
een systeem vormde dat vrijwel geen beperkingen had, zo was
bijvoorbeeld vanaf dag één een lenzenrange van 21mm groothoek tot 500mm tele leverbaar. Dat was nog nooit vertoond ! De
Nikon F was zijn tijd ver vooruit en in één klap waren alle andere
camerasystemen verouderd.

Modern functionerende camera
Al eerder waren er reflexcamera's gebouwd, maar nog nooit van

een dusdanige bruikbaarheid als Nikon nu gedaan had. Asahi
(Pentax) leverde bijvoorbeeld haar Asahiflex al in 1953, maar
deze had nog gescheiden instelknoppen voor lange en korte
sluitertijden, geen automatisch diafragma en lenzen wisselen
was relatief omslachtig. En de Duitse reflexen uit die tijd waren

terwijl alle concurrenten intussen hun lensvatting al minimaal
één keer hebben moeten aanpassen. Bovendien waren vrijwel
alle lenzen die ooit voor het Nikon F systeem zijn gebouwd, uitwisselbaar tussen moderne en oude body's. Pas met de Nikon
F4 in 1988 liet Nikon deze mogelijkheid los.
Reputatie als'must have'
Maar dat zijn slechts de technische redenen. Nikon was al een
bekende naam in de jaren '50. Het merk kwam dus niet volkomen uit het niets vallen. Tijdens de oorlog in Korea vestigde het
bedrijf haar reputatie toen een Amerikaanse fotojournalist, Da-

vid Douglas Duncan, zijn Contax voorzag van Nikkors in plaats
van Zeiss lenzen. Vervolgens viel hij van zijn stoel van verbazing
over de scherpte, 'DDD'werd een Nikon discipel en zorgde voor

een enorme tamtam in de 'States. Nikon's USA-importeur Joe
Ehrenreich was bovendien onvermoeibaar in het promoten van
de nieuwe camera en adverteerde fanatiek. Hij zorgde ervoor
dat de Nikon F een must have was voor iedere fotograaf die iets
wilde betekenen, onder het motto: "Once you've got the Nikon,
you're ready to run with the big dogs".

zwaar, onhandig en gecompliceerd, ook al vonden de fabrikan-

Verhalen uit Viëtnam
Maar Nikon's reputatie als dé reflexcamera voor fotojournalisten is misschien wel het meest gevestigd met de verhalen uit
Víetnam, waar de fotografen Nikon F's en Canon FT's gebruikten om de oorlog te verslaan. Ze bleken praktisch onverwoest-

ten dat ze de norm voor de industrie waren. Zo lag Zeiss lkon
in Duitsland dwars toen de Níkon F daar op de markt werd gebracht. De naam Nikon zou teveel lijken op hun'lkon'en dat kon
natuurlijk niet. Zo'n Japanse provocatie van de beroemde Duit-

baar en er zijn volop apocriefe en waargebeurde verhalen over
camera's die een kogel opvingen. Dat soort verhalen blijven
hangen in het onderbewustzijn. Dat Dennis Hoppper in de film
Apocalypse now' een fotograaf vertolkt, behangen met Nikons,

se camera-industrie en dan nog bijna dezelfde naam ook! Nikon

weerspiegelt de reputatie van de camera op dat moment. Sinds
die tijd is het bewustzijn van de betekenis van de Nikon F voor

omzeilde dit probleem door de camera daar dezelfde naam als
haar lenzen te geven: Nikkor. Het stond het succes van het merk
níet in de weg. De Nikon F was veel moderner en beter door-
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dacht dan de concurrentie. Om aan te geven hoe doordacht:
de bajonetvatting die Nikon destijds voor haar lenzen introduceerde is tot op de dag van vandaag in gebruik bij het merk,
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de ontwikkeling van de fotografie alleen maar toegenomen.

Met recht een iconische camera! O

