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deelnemers:

Cocky van Adrichem
Joep à Campo
Roeland Dreissen
Peter Dorsman
Annelize van der Helm
Ekaterina Jamba
Puck Swinkels
Jan Evert Wiggers

Met veel plezier heb ik, voor de eerste keer, een men-
toraat bij Fotoclub Rotterdam gegeven. De onder-
linge samenwerking was uitstekend er werd goed 

meegedacht over het werk van de andere deelnemers. Er 
werd aan heel verschillende series gewerkt, waarbij de uit-
gangspunten vaak dezelfde waren maar de uitvoering to-
taal anders.
Cocky, Puck en Annelize werkten aan een documentaire se-
rie. Annelize gaf ons een inkijkje in het leven van Renee. Puck 

laat zien hoe de functie van een zorgboerderij 
verandert. Voor Cocky is de insteek weer anders, 
zij laat ons zien hoe een bescheiden volkstuin-
complex moet wijken voor nieuwbouw. Tus-
sen het werk van Jan Evert en Peter zitten ook  
overeenkomsten. Beiden hebben Rotterdam als 
uitgangspunt gekozen. Jan Evert toont ons des-
olate plekken, je wordt er niet direct vrolijk van 
maar op de manier hoe het inbeeld gebracht is 
wordt ik wel weer blij. Peter benadert zijn onder-
werp met een duidelijk technische achtergrond. 
Hij heeft twee opvallende objecten vanuit ver-

schillende zichtlijnen gefotografeerd. De toevoeging van 
de exacte locatie geeft aan hoe precies hij werkt. De serie 
van Roeland zou je als typologie kunnen betitelen maar het 
is ook een sequentie met het zichtbare verloop van de tijd. 
Wat dat betreft is het resultaat van Ekaterina eenduidiger, 
haar serie kun je een typologie noemen, zij laat heel sub-
tiel de verschillen zien. Joep verraste ons met zijn poëtische 
verbeelding van een gedicht, als serie zou je dit een associa-
tieve serie kunnen noemen. De teksten en in de presentatie 
ook het gezongen lied maken dit werkstuk tot een pareltje.
Mijn waardering voor de inzet en doorzettingsvermogen 
van de deelnemers aan dit mentoraat is groot. Met hun ben 
ik trots op de resultaten zoals die nu in dit boekje staan.

Harry Sikkenk.



4 Cocky van Adrichem
Groentetuinen wijken voor bouw

Bij mij in de buurt is een kleinschalig volkstuincomplex. Meerdere men-
sen hebben al meer dan 40 jaar hier een groentetuintje. Aad is hier een 
van. De tuinen werden altijd heel keurig bijgehouden. Beter dan op an-
dere volkstuincomplexen. Dit was een eis van de eigenaren ten opzichte 
van de tuinders. Mede doordat de tuinen gratis ter beschikking waren 
gesteld. De eigenaresse, haar man is inmiddels overleden, heeft per 1 
januari de tuintjes bij de gebruikers opgezegd om er drie bungalows te 
kunnen bouwen. Dit doet veel mensen pijn en vooral Aad. Zijn ziel en 
zaligheid ligt in zijn tuin. De bungalows worden volgend jaar gebouwd 
en doordat er nu niet meer getuind wordt, begint het complex zijn char-
me te verliezen en verandert langzaam in een zeer trieste bedoening. 
Sommige huisjes en kasjes staan zelfs al op instorten doordat er sinds 
vorige zomer niets meer wordt onderhouden. Alleen Aad zie je af en toe 
nog wat bolletjes uit de grond halen om zijn vrouw mee te verwennen. 
En om van de natuur te kunnen genieten. De rest van de tuinders zijn 
weg net als hun groenten en fruit. En de restanten blijven achter. 
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Groentetuinen wijken voor bouw



8 Annelize van der Helm
Renee

Ik werk als vrijwilliger voor Terra (een kunstenaarscollectief in Zoetermeer).  
Op verzoek van hen ben ik kunstenares José, met één van haar leerlingen 
waardoor zij werd geïnspireerd, gaan fotograferen bij het creëren van een 
kunstwerk gebaseerd op het leven en de overlevingskracht van deze persoon. 
Renee volgt al jaren teken- en schilderles bij José. Zij is een jonge vrouw, be-
kend met het deletiesyndroom 11Q22 (ontbreken stukje DNA) en autisme. 
Tijdens ons kennismakingsgesprek was ze erg openhartig en heeft ze veel 
verteld over haar leven en de hobbels die ze heeft genomen. Tot ieders verba-
zing heeft ze dit kortgeleden ook verteld in de lesgroep bij José. De verhalen-
de serie voor Terra is klaar en wordt eind april geëxposeerd.
Daarnaast heb ik voor het mentoraat een documentaire serie gemaakt, meer 
een persoonlijke weergave van haar leven. Ik ben een dag met haar meegere-
den naar haar verzorgpaard, met keihard haar lievelingsmuziek aan. Ook heb 
ik kennis gemaakt met haar ouders. Super lieve mensen die Renee bij alles 
begeleiden. Het maken van deze series heeft mij veel geleerd over leven met 
autisme en het deletiesyndroom. Ik kon niet even snel een afspraak maken. 
Ze had bij elke afspraak 2 weken nodig om zich voor te bereiden en het kostte 
haar veel energie. Ik heb veel bewondering gekregen voor wat Renee heeft 
bereikt in haar leven.
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Renee



12 Peter Dorsman

“Landmarks” 

Wie kent ze niet, die punten aan de horizon, waardoor je weet dat je thuis komt.

De vuurtorens voor landrotten, de “Landmarks” aan de horizon. 

Ondanks de vele hoogbouw kent ook Rotterdam een aantal van die markante bouw-
werken, waardoor iedere Rotterdammer weet… Nu ben ik bijna thuis.  Soms komt 
het door hun ligging, soms door hun hoogte. 

Twee van die punten zijn de KPN zendmast in de Waalhaven en de Windturbine Kra-
lingseveer naast de van Brienenoordbrug. De één gebouwd in de jaren 60 en steeds 
een stukje hoger gemaakt, de andere als bij toverslag verschenen in 2016.

Windturbine



14

KPN zendmast



16 Roeland Dreissen

“winterschaduw”

Om het uiteindelijke resultaat beter te 
begrijpen wil ik hierbij iets van het pro-

ces van maken laten zien. Een kijkje in de 
keuken dus.

Allereerst werden wij door Harry gevraagd 
met welke onderwerpen je je wilde bezig-
houden. Ik wilde iets met licht en schaduw 
doen. Ik had wat (abstracte) beelden in 
mijn hoofd (geïnspireerd door fotografen 
van o.a. het Bauhaus). In die foto’s zouden 
een vorm, het licht daarop en de eventuele 
schaduwen samen een interessante com-
positie moeten vormen. En als je daarbij 
als uitgangspunt een bepaald thema kiest, 
dan wordt het misschien een interessante 
serie, zo dacht ik.

Daartoe heb ik bij de 2e sessie een aantal 
beelden, met ieder zijn eigen thematiek, 
laten zien. De meest abstractie, thema licht 
01, sprak bij een aantal van de deelnemers 
aan. Daarop zou ik moeten doorgaan, zo 
werd gesuggereerd.

De weken daarop kwam ik echter tot de 
conclusie, dat deze abstractie mij een brug 
te ver was. Ik was tóch op zoek naar óók 
een verhaal achter de serie. Die vond ik 
meer in de foto, thema licht 04, waar men-
sen de vorm (met zijn schaduw) maken, 
het licht een belangrijke rol speelt, en je 
kunt gaan fantaseren wat er eigenlijk aan 
de hand is.
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Hierop ben ik voor de 3e sessie aan het werk gegaan en heb toen een aantal voorbeel-
den (snapshots, genomen met mijn mobiel) laten zien. Mensen die tijdens de lunch, 

rond 12.00 uur dus, op het (nieuwe) plaveisel van de Coolsingel lopen. Midden in de 
winter, dus met lange, dramatische schaduwpartijen. Daar kwamen een aantal goede 
opmerkingen op, o.a. of je zo’n serie in kleur of zwart/wit zou moeten maken. Daar kon ik 
mee aan de slag!

Ik heb vervolgens op een zonnige dag een groot aantal foto’s genomen. Gedurende 1,5 
uur met de camera op een statief (een vast standpunt dus) met een afstandsbediening 
voor de ontsluiting. Omdat de camera schuin naar beneden gericht was, hadden men-
sen niet in de gaten dat, en wanneer, ik hun (benen) fotografeerde, wat het toevallige en 
spontane ten goede kwam.

Uit die foto’s heb ik een selectie gemaakt van 5x5=25 beelden, die samen de serie zijn 
geworden. De mensen zijn zelf niet herkenbaar, maar hun bewegingen, de manier van 
lopen komen in een aantal gevallen bekend voor. Er zitten verhalen achter de beelden en 
ook het verloop van de lage zon speelt in de serie mee.

Om het geheel grafisch zo sterk mogelijk te maken heb ik toen besloten de serie in 
zwart/wit te maken, omdat sommige onoverkomelijke kleurverschillen (door net weer 
andere belichting van de zon in die 1,5 uur tijd) tóch teveel zouden afleiden.



20 Jan Evert Wiggers

“Nu even niet op deze plek”   

“Nu even niet op deze plek”: Dat heb ik wel eens als ik op een druilige 
dag een hoek van een straat omga en op een dergelijke plek beland. 
Daarbij heb ik dan de neiging om het liefst maar direct door te lopen. 
Maar ik denk dan ook, wat bijzonder dat, dit ook mogelijk is in een 
moderne stad met zo veel nieuwbouw en bouwactiviteit. Gelukkig 
zal het er hier ook wel eens wat prettiger uitzien, als de zon schijnt en 
er mensen zijn. Maar op dit ogenblik dus even niet... 
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“Nu even niet op deze plek”   



24 Puck Swinkels
De verander(en)de functie van de stadsboerderij

Waren stadsboerderijen vroeger voornamelijk bedoeld om kinderen 
vertrouwd te maken met dieren en de natuur, tegenwoordig  worden 
er ook allerlei nevenactiviteiten georganiseerd om de stadboerderij 
voor een zo groot mogelijke doelgroep toegankelijk en interessant te 
maken. Naast het geven van dier- en natuurlessen aan schoolklassen en 
het organiseren van evenementen is er inmiddels  ook een ‘milieustraat’ 
waar allerlei zaken zoals oud vet, batterijen enz. ingeleverd kunnen 
worden. Een ontmoetingsruimte waarin ouderen elkaar kunnen tref-
fen en waarin voor en door hen allerlei activiteiten worden georgani-
seerd, (gezamenlijk koffiedrinken, kooklessen,  knuffelen met dieren). 
Scouting die leuke en uitdagende activiteiten organiseert in en met de 
natuur (marshmallows roosteren boven een kampvuur, een speurtocht 
lopen, hutten bouwen en allerhande spelletjes).
Door al deze ‘neventaken’ krijgt de stadsboerderij een steeds grotere 
maatschappelijke functie, waardoor het bestaansrecht van deze boer-
derijen behoorlijk wordt verstevigd.
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De verander(en)de functie van de stadsboerderij
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‘Temptation’ 

Ik was altijd gefascineerd door mooi fotoseries van verschillende 
fotografen, zoals Irving Penn, Richard Avedon, Paolo Roversi en vele 

anderen.  Zelf had ik nooit  eerder een serie gemaakt en het leek niet 
een makkelijke taak voor mij te zijn. Ik wist niet hoe ik aan een serie 
moest beginnen. Er waren verschillende onderwerpen die ik interes-
sant vond, maar ik was nooit zo ver gekomen om aan een series te 
gaan werken. Gelukkig heb ik de mogelijkheid gehad om masterclass 
te volgen bij Fotoclub Rotterdam, waar ik heel veel tips en kennis heb 
meegekregen in verband met vormgeving, thema, principe, uitgang 
punten die gebruikelijk zijn tijdens een seriematig werk.
Tijdens het kiezen van het onderwerp van mijn serie kon ik heel snel 
tot conclusie komen om iets met de mode te gaan doen, het spreekt 
me gewoon aan. Toch 
was het veel zoek en veel 
werkuren, van stilleven / 
objecten tot een bewe-
gende model. Mijn idee 
was dat mode objecten, 
sieraden, kleur en details 
de kern van mijn serie 
moeste gaan worden, en 
niet de model zelf. Daar-
om had ik bewust geko-
zen om mijn model niet 
helemaal in de kader te 
brengen. Statisch beeld 
vond ik niet spannend ge-
noeg in dit geval, en wilde 
wat beweging toe te voe-
gen in mijn beelden.
Dankzij leerzame bijen-
komsten, constructieve 
en gedetailleerde be-
spreking van onze werk-
stukken door ons mentor 
Harry Sikkenk,  heb ik 
veel geleerd en een mooi 
resultaat bereikt.

Ekaterina Jamba
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‘Temptation’



32 Joep à Campo
Wandrers Nachtlied

Op wandelingen in het schaarse natuurschoon in mijn woonomgeving neem ik soms 
een fototoestel mee. Bij de opnames, meestal in zwartwit, streef ik naar technische 
eenvoud en rustige beeldopbouw. Door de foto´s samen te brengen in een serie krijgt 
elke foto een meerwaarde, en is het geheel meer dan de delen. Op sommige namid-
dagen, als het zonlicht dooft in het gebladerte, speelt een gedicht door mijn hoofd. Ik 
herinner het mij uit mijn schooltijd, als gedicht van Goethe in de les Duits en als lied 
van Schubert uit de muziekles. In de fotoserie heb ik aan elke dichtregel een bijpas-
sende foto toegevoegd. De bedoeling is, dat zodoende de uitnodiging van het gedicht 
om na te denken over de verhouding van de mens tot de levende en dode natuur, 
beeldmatig wordt uitgedrukt.
Maar wat is de meerwaarde, wat kunnen foto’s toevoegen ? Tekst, muziek en beeld zijn 
verschillende talen, en niet in elkaar vertaalbaar, en als het goed is hebben zij elkaar 
ook niet nodig en moeten zij op zichzelf kunnen staan. Wanneer zij dezelfde sfeer en 
gevoelens oproepen, kunnen zij elkaar wel ondersteunen of versterken.
Voor mijzelf is het illustreren een manier om mij te verdiepen in door mij bewonderde 
teksten en/of toonzettingen. Met die illustratie hoop ik die bewondering uit te druk-
ken en over te dragen.
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Wandrers Nachtlied
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Colofon
Deze uitgave bevat een selectie van foto’s gemaakt tijdens het mentoraat 
Fotoclub Rottedam

Fotografie: de deelnemers aan het mentoraat
Tekstredactie: Ria in ‘t Veld
Vormgeving: Harry Sikkenk
Drukwerk: https://www.drukwerknodig.nl/ 

Uitgave en copyright © Fotoclub Rotterdam

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Fotoclub Rotterdam 
alsmede de desbetreffende fotograaf geheel of gedeeltelijk openbaar worden ge-
maakt of verveelvoudigd op welke manier dan ook.
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