
Ed van de Elsken en Jurriaan Schrofer
Een liefdesgeschiedenis van Saint Germain de Pres

Ed van der Elsken is een van de grote namen in de fotografie, hij werd mede beroemd door zijn fotoboek Sweet Life, waarin hij (vooral arme) 
mensen portretteerde van tijdens zijn wereldreis met zijn vrouw. Maar al eerder was hij doorgebroken met het boek Een liefdesgeschiedenis 
van Saint Germain de Pres. Dit boek was in zijn tijd heel bijzonder, hoewel wij het nu al normaal en bijna saai fotoboek ervaren (de indeling 
en ontwerp althans) Het was toen de eerste keer dat een fotoboek als beeldroman werd vormgegeven. De combinatie van een verhaal (door 
van der Elsken zelf geschreven) bij foto’s was uniek en nooit eerder gedaan.
Maar ik denk dat vooral de foto’s hebben bijgedragen aan de bijzonderheid van het boek. Ed van der  Elsken is een fotograaf die echt in 
zijn onderwerp duikt. Hij woonde kort in Parijs en zat dan ook midden in het leven van de artistiekelingen die hij fotografeerde voor dit boek. 
Jonge mensen die doen wat ze doen in hun tijd. Een tijd die voor ons nu een spannende en wilde tijd lijkt te zijn op het eerste gezicht. Maar 
zo spannend en leuk was het niet. De depressieve jongeren hadden gewoon niets beters te doen. 
Het was net na de oorlog, de mensen verwachtten dat het beter zou worden. Dat had men tenminste beloofd. De hoop op betere tijden was 
tevergeefs, en zeker bij de jongeren kwam dit hard aan. Ze kwamen in een soort depressie en hingen rond in de straten van de europese 
steden en ze wachtten simpelweg tot de tijd voorbij ging in de donkere rokerige cafe’s, zo ook in Parijs. Zoals Vali Myers ook zegt: “It was a 
rough and tough time...there was nothing romantic about it. We didn’t hang out in the café’s because it was hip - we didn’t have anywhere 
else to go...dancing kept me alive. I saw so many of my friends die”. Het toenmalige vriendinnetje van van der Elsken Vali Myers is een 
belangrijke persoon zowel in het fictieve verhaal als in de portretten en de geschiedenis van dit boek. Ze droomde ervan om te dansen in 
Parijs, een grote Europese stad vol kunst en bovendien, vol goede beloftes. Maar het viel behoorlijk tegen, Parijs was arm en verwoest door 
de oorlog. Ze was vastbesloten niet terug naar huis te gaan in Australie en begon een leventje in de cafe’s samen met de andere low life van 
Parijs.

Grafisch ontwerper, beeldend kunstenaar en typograaf Jurriaan Schrofer mag ook niet onvermeld blijven. Hij was de zoon van een van de 
eerste abstracte schilders in Nederland Willem Schrofer.
Jurriaan Schrofer ontwierp dit boek samen met van der Elsken. Hij combineerde het beeld en de tekst zo dat er een evenwichtig ontwerp 
overblijft. Schrofer hield erg van systemen. En zijn ontwerpen zijn dan vaak ook strak en systematisch.

>Ik zit in een rokerig klein cafeetje. Ik steek nog een sigaret op. Mensen praten, lachen, discusseren. Er komt een jongen naar me toe met een meisje aan 
zijn arm. Het is Mark, samen met een nieuwe liefde zo te zien. “Hoi”. “Hoi”. Ze lopen weer weg. Ik dacht dat we om 6 uur hadden afgesproken, maar het is 
inmiddels al tien voor half 7 en ik zie hem nergens. Lotte lacht en zegt dat ze nog een rode wijn gaat bestellen. Ik zucht. Laat mijn gezicht in mijn handen 
zakken.
Ik woel even door mijn haar en laat het verwilderd achter. Ik weet dat jongens het leuk vinden als mijn haar zo wild zit. Lucifers op. Ik loop naar de jongen 
helemaal achter in de bar die al de hele tijd naar me zit te kijken. “Heb je een vuurtje?” “Jahoor”. “Merci!”. Ik loop terug naar mijn tafeltje. Mijn boek 
onaangeraakt. Het is toch maar voor de sier. Hoor ik daar zijn stem?<

 De meeste en indrukwekkenste foto’s gaan over haar. Ze blijft je als persoon ook echt bij. Ed van der Elsken maakte zelfs een film over 
haar: “Vali: Death in Port Jackson Hotel” uit 1971.
De foto’s zijn heel intiem, je lijkt er midden in te zitten. Later zijn zijn foto’s veel gebruikt om te laten zien hoe het was in die tijd. Zo heb ik zijn 
foto’s terug gezien in o.a. een recente tentoonstelling in het Foam over (jonge) mensen in Amterdam. En ook in de catalogus JONG herkende 
ik Vali Meyers op een paar foto’s. Zijn foto’s hebben vaak (typerend voor de 50’s) veel contrast.
Met dit boek is van der Elsken wereldberoemd geworden. Maar het zorgde ook voor veel ophef. De foto’s zouden te vulgair zijn. Maar dat 
maakt het boek ook juist zo bijzonder.

Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain de Pres
Toen ik dit boek voor de eerste keer opensloeg trokken de foto’s vooral mijn aandacht. Ik herkende ze van een boek en een tentoonstelling. Toen ik 
het een paar keer had doorgenomen had ik de vorm wel door dacht ik. Het was een fotoboek van Ed van der Elsken, in de vorm van een beeldro-
man. Een vorm die nu welbekend is. En daardoor een beetje saai lijkt. Geen spannende lay-out, maar wat wil je ook in de 50’s. Het door van der 
Elsken zelf geschreven verhaal is een kort romantisch verhaaltje over een jongen Manuel die verlangt naar de onbereikbare Ann. Dit zich allemaal 
afspelend in Parijs in 1956. Dit boek was in zijn tijd heel bijzonder, het was toen de eerste keer dat een fotoboek als beeldroman werd vormge-
geven. De combinatie van een fictief verhaal bij foto’s was uniek. De spanning tussen documentaire en fictie in het boek vind ik vooral spannend. 
Jammer is het dat er bij staat dat het inderdaad een fichtief verhaal is. het haalt de droom over Ann een beetje weg. Je kan je namelijk goed voor-
stellen dat het meisje echt Ann heette en de aandacht van die vele jongens trok.

>Ik zit in een rokerig klein cafeetje. Ik steek nog een sigaret op. Mensen praten, lachen, discusseren. Er komt een 
jongen naar me toe met een meisje aan zijn arm. Het is Mark, samen met een nieuwe liefde zo te zien. “Hoi”. “Hoi”. Ze 
lopen weer weg. Ik dacht dat we om 6 uur hadden afgesproken, maar het is inmiddels al tien voor half 7 en ik zie hem 
nergens. Lotte lacht en zegt dat ze nog een rode wijn gaat bestellen. Ik zucht. Laat mijn gezicht in mijn handen zakken. 
Ik woel even door mijn haar en laat het verwilderd achter. Ik weet dat jongens het leuk vinden als mijn haar zo wild 
zit. Lucifers op. Ik loop naar de jongen helemaal achter in de bar die al de hele tijd naar me zit te kijken. “Heb je een 
vuurtje?” “Jahoor”. “Merci!”. Ik loop terug naar mijn tafeltje. Mijn boek onaangeraakt. Het is toch maar voor de sier. 
Hoor ik daar zijn stem?<

Ik denk dat vooral de foto’s hebben bijgedragen aan de bijzonderheid van het boek. Ed van der  Elsken is een fotograaf die echt in zijn onderwer-
pen dook. Hij woonde ook kort in Parijs en zat dan ook midden in het leven van de artistiekelingen die hij fotografeerde. Zo is de hoofdrolspeelster 
Ann eigenlijk een ex vriendinnetje uit die tijd, Vali Meyers. Het hele boek draait om haar, zij staat op de meeste foto’s, en de foto’s van haar blijven 
je het meeste bij. De foto’s spreken aan, en je wilt dolgraag bij het groepje horen.
Veel van zijn foto’s gaan over jongeren. Jonge mensen die doen wat ze doen. De foto’s zijn heel intiem, je lijkt er midden in te zitten. Later zijn zijn 
foto’s veel gebruikt om te laten zien hoe het was in die tijd. Zo heb ik zijn foto’s dus terug gezien in o.a. een recente tentoonstelling in het Foam 
over mensen van vroeger in amterdam. En ook in de catalogus JONG herkende ik Vali Meyers op een paar foto’s.
Met dit boek is van der Elsken wereldberoemd geworden. Maar het zorgde ook voor veel ophef. De foto’s zouden te vulgair zijn. Maar dat maakt 
het boek ook juist zo bijzonder voor die tijd. Nu is het een normaal fotoboek zoals wij dat allemaal kennen, voor mij zit er niet zoveel meer achter,
en dat is denk ik de generatiekloof. Mijn vader herinnert zich het boek nog wel. Mijn ouders hebben immers die tijd meegemaakt. Hun blijft het bij 
omdat het boek eruit sprong. Maar voor mijn generatie, met de bijna overkill aan gedrukte media, is het boek op zichzelf niet meer uniek. De foto’s 
daarintegen blijven uniek en laten je nog wel wegdromen naar die tijd, de tijd van onze ouders, en de tijd van Ann.

Jurriaan Schrofer mag ook niet onvermeld blijven, hij ontwierp dit boek samen met van der elsken. Hij combineerde het beeld en de tekst zo dat 
er een evenwichtig ontwerp overblijft. Schrofer hield erg van systemen. En zijn ontwerpen zijn dan vaak ook strak en systematisch. Zo ook in dit 
boek. Daardoor lijkt het in deze tijd wat saai. We zijn spannendere dingen gewend dan fotoblokjes en de teskt daaronder. Hieruit blijkt ook weer dat 
dit boek erg aan zijn tijd gebonden blijft. Het boek is gedateerd, ouderwets maar ook ergens wel vernieuwend, door de prachtige foto’s van van der 
Elsken, waar ik toch geen genoeg van kan krijgen.

Jurriaan Schrofer


