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Ter inspiratie.
De cursus ‘De Verdieping’ werd dit seizoen voor de eerste keer bij de
Fotobond afdeling Noord-Holland Noord gehouden. De belangstelling was groot, er is direct met twee groepen van start gegaan. Het
was verheugend om te constateren dat er bij de deelnemers veel enthousiasme was, bijna iedereen heeft de eindstreep gehaald en staat
nu met het resultaat daarvan in dit boekje.
Tijdens deze verdieping heb ik geprobeerd de deelnemers er toe aan
te zetten om gedurende een langere tijd met een en het zelfde onderwerp bezig te blijven. Voor velen betekent dit een andere manier
van werken, fotograferen met een vooraf bedacht plan. Dat is geen
gemakkelijke weg, het is vaak een zoektocht. Voor jezelf bepalen wat
je met je fotografie wilt zeggen, wat wil je laten zien. Voor de een is dat
de fascinatie voor het licht, de compositie, voor een ander kan het juist
een verhaal of de verbeelding daarvan zijn. In enkele gevallen was de
verbeelding diepgaand. Met veel bewondering heb ik dat proces gevolgd. Alle deelnemers wil ik complimenteren voor hun inzet tijdens
deze verdieping.
Met hun motivatie en onderlinge steun ontstond er een vriendschappelijke band met uiteindelijk een resultaat dat gezien mag worden.
Verdieping geeft inspiratie en leidt tot bijzondere foto’s, hopelijk is dat
in dit boekwerkje te zien.

Harry Sikkenk.
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Marlies Siewertsen

‘Vastzitten’

Graag wilde ik de belevingswereld van iemand fotograferen,
zeg maar de binnenkant. Uiteindelijk koos ik ervoor mijzelf
als onderwerp te nemen. Het
herkennen van je eigen gevoel
bleek al uitdaging genoeg.
Vastzitten is iets dat je als fotograaf eigenlijk niet moet hebben, maar als je dan toch in
dat gevoel zit kan je het ook
als onderwerp nemen en dat
levert dan wel weer originele
beelden op. Ze zijn bewust onscherp gehouden om het idee
van het fotograferen van een
gevoel, levend te houden. Een
gevoel is immers zeer individueel en vaak niet scherp te zien.
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Kees Goedegebure

‘Schaduwrijk’

Kees heeft als ervaren fotograaf
met een duidelijke voorkeur voor
natuurfotografie al veel technische kennis in huis. Zijn opdracht
was daarom meer dan een direct
onderwerp, het werd het verbeelden van ‘stilte’. Door Kees werd dat
meteen vertaald naar het fotograferen van begraafplaatsen, daar
is het inderdaad stil maar om dat
gevoel ook goed weer te geven is
een volgende stap. Het werd een
zoektocht langs verschillende begraafplaatsen, er werden structuren met mooi licht gefotografeerd
maar de stilte was nog niet zichtbaar. Tot de foto met de gebarsten
grafsteen, hier was meer te zien
dan dat er afgebeeld werd. Met
die blik is Kees verder gegaan, met
dit fraaie verstilde resultaat.
Waarbij het ook goed is om te vermelden dat voor Kees de groep
zeer inspirerend was.
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Sjaak Kaandorp

‘Keins’

Voor deze verdieping heb Ik me bezig gehouden met het fotograferen van
kerkinterieurs. Daarvoor heb ik een aantal kerken rond Alkmaar en in Haarlem en in Amsterdam bezocht. Het bleek moeilijker dan ik oorspronkelijk
had gedacht. Probleem is het weinige beschikbare licht. Mijn uitgangspunt
was wel de serie op een locatie te maken. Uit eindelijke ben ik in Keins beland. Een piepklein maar sfeervol kapelletje.
Keins:
Omstreeks het jaar 1510 spoelde op de Westfriese dijk een houten Mariabeeldje aan. Gelovigen ontfermden zich over het Mariabeeldje, maakten
het beeldje schoon van zeewier met het water uit de dichtstbijzijnde put en gaven het een plek in een huisje
op de dijk. Er vonden een aantal wonderlijke gebedsverhoringen plaats. Dit was de aanleiding om daar in
1519 een kapel te bouwen, waarin het Mariabeeldje werd geplaatst. De put, waarin het beeld na vinding gereinigd was, werd in ere gehouden. Het water uit de put heeft op verschillende mensen een geneeskrachtige
uitwerking gehad. Tussen 1573 en 1585 verdwenen zowel de kapel als het Mariabeeld. De put bleef echter
altijd mensen trekken. Het duurde tot 1954 voordat er een plan kwam een nieuwe kapel te bouwen; deze
werd in 1956 ingewijd.
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Nausikaä de Blaauw ‘Angstschemer’
Voordat ik begon aan de verdiepingscursus was ik al aan het experimenteren met zelfportretten. Tijdens de verdiepingscursus
wilde ik een bepaalde sfeer neerzetten, in de stijl van Francesca
Woodman, maar dan natuurlijk met mijn eigen draai/inbreng.
In mijn foto’s probeer ik een donkere, zwaarmoedige sfeer neer
te zetten, waarbij je je als kijker misschien wat onprettig voelt.
Ik vind het belangrijk dat er een verhaal uit de foto’s spreekt,
zonder dat het overduidelijk is wat er gebeurt op de foto en op
een manier waarop de kijker zelf het verhaal erachter kan invullen en zijn of haar fantasie de vrije loop kan laten.
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Wil Hoekstra

‘Intrigued by a shape’

De hele serie kun je een grote vorm-studie noemen; geen mens te bekennen; geen te vangen emotie; alleen een verzachtende sfeer om een
extra dimensie toe te voegen aan de zakelijke waarneming van de diversiteit aan koepels. De koepelvorm is als uitgangspunt gekozen; een van de
oudste bouwvormen ter wereld, gecompliceerd; in bepaalde wereldsteden een beroemde verschijningsvorm van een ondoorgrondelijk staaltje
menselijk vernuft. In simpele vormen zoals de iglo’s van Inuit-volken van
een verrassende eenvoud maar altijd intrigerend. ‘De Verdieping’; door
mijzelf soms half-spottend ‘de Verzuchting’ genoemd met als werktitel
‘van Afbeelden naar Verbeelden’; als deelnemer aan het mentoraat heb ik
van te voren goed overdacht wat ik zelf wilde leren en ervaren. Voor mij was het geen mentoraat waarbij ‘hapklare brokken’ door Harry zouden worden aangedragen; mijn worsteling met het ontwikkelen van een eigen
stijl stond centraal; eeuwige twijfel omdat ik zelden of nooit een eigen foto goed genoeg vind; ik zie de beelden in mijn hoofd maar vooral de technische realisatie is voor mij een worstelpartij ondanks al mijn studie op
dit gebied. Ook over deze serie ben ik niet tevreden maar dat ligt geheel aan mijzelf; de lat ligt altijd vreselijk
hoog. Het zal de leeftijd zijn die mij in dit digitale-tijdperk parten speelt maar ik zet door; de camouflage van
mijn onkunde lijkt soms geen stand te houden maar dan reikt iemand mij weer de helpende hand en kan ik
weer verder. De expressievorm van het medium fotografie maakt het mij mogelijk sneller te werken dan alle
andere beeldende technieken die mij ten diensten staan.
De uitvoering wil ik concreet in handen kunnen houden; ook foto-proeven moeten “presentabel” zijn; ik moet
alles kunnen neerzetten op mijn trouwe schildersezel; ik moet er omheen kunnen lopen; ik moet door m’n
oogharen kunnen loeren ...voor mij niks Beamer... deze werkwijze geeft heel veel werk maar ik leg mij dit zelf
op en zou het niet anders willen.
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Geertruud Strooper

‘Men ad work’

Bij aanvang van deze verdieping toonde Geertruud vooral sterk gemanipuleerde foto’s, verschillende opnamen van honden en katten en een enkel portret. Het eerste advies was om modelfotografie te gaan doen en
terughoudend met Photoshoptechnieken om te gaan. Op de tweede bijeenkomst werd de opdracht bijgesteld tot mensen die op een of andere manier met hun werk bezig zijn. Daarna heeft zij haar focus duidelijk
gericht op portretten van werkende mensen. Voor Geertruud was dat ook het leermoment van deze verdieping, zich er van bewust worden dat je met een duidelijk doel voor ogen tot verbeelding in de fotografie kunt
komen.
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Annethe Bons
‘Over’
Annethe was al begonnen met
een voor haar nieuw onderwerp, het fotograferen van stillevens. Klassieke stillevens met
een hedendaags accent ,daarbij gebruikmakend van het
licht zoals dat in de schilderkunst werd toegepast door de
Hollandse meesters uit de 17e
eeuw. Tijdens deze, voor haar
te korte cursus, werd de aandacht verlegd van de duidelijk
toegevoegde accenten naar
de meer suggestieve. Met als
voorlopig eindresultaat: stillevens met een 2e laag, duidelijk
meer dan alleen een esthetisch
beeld.
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Marita Veenvliet

‘Daaldertijd’

Mijn onderwerp voor deze verdiepingscursus is: “Wat vertelt de tas over de
vrouw” Door in te zoomen op de vrouw en haar tas probeerde ik de functie
van de tas op foto vast te leggen. Om meer betekenis/verhaal aan de foto te
geven, ben ik op advies van Harry, de mentor, de vrouw in haar omgeving
gaan fotograferen. Ik koos voor de markt. Snel wordt mij duidelijk, dat 75%
van de bezoekers 70 plussers zijn. Deze generatie, opgegroeid met de uitspraak “op de markt is uw gulden een daalder waard”, vult zijn tassen met allerlei marktaanbiedingen. Voor het vervoer wordt vaak gebruik gemaakt van
scootmobielen, rollators, boodschappentrolleys en rolstoelen. Dit bepaalt
voor een groot deel het marktbeeld.
Met deze fotoserie “DAALDERTIJD” heb ik geprobeerd mijn impressies vast
te leggen.
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Hugo Verwijs

‘Till death do us part’

Het leuke van de verdiepingscursus vond ik dat er eerlijk en open over de meegebrachte foto’s werd gesproken. Ik ben geïnspireerd door het mooie en originele werk van mijn medecursisten. Het was verrassend om te
ontdekken hoeveel totaal verschillende fotografische mogelijkheden en onderwerpen er werden gebruikt.
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Niek Snip

‘Mystiek verleden’

De motivatie om deel te nemen aan de verdiepingscursus kwam in eerste instantie voort uit de behoefte om meer te willen dan het maken van een incidentele
mooie foto alleen. Het vastleggen van een min of meer toevallige ontmoeting
met een aardig tafereeltje. Eigenlijk vond ik weinig bevrediging meer in het maken van “een mooi plaatje” zonder een context. Vorig voorjaar werd ik tijdens een
vakantie in Engeland getroffen door de vele verstilde beelden die ik op kerkhoven, ruïnes van religieuze gebouwen en kerkinterieurs aantrof. Dat inspireerde
mij om dat vast te leggen en dan vooral om de beelden een mystieke sfeer proberen mee te geven, de verstilling en de tand des tijd vast te leggen. Bij een enkele
foto lukte dat en daar wilde ik een vervolg aan geven. Het mentoraat van Harry
Sikkenk heeft mij op het spoor gezet om zowel wat betreft compositie als techniek de foto’s zo goed mogelijk te maken.
Een andere verworvenheid is dat ik door het mentoraat vooroordelen over bepaalde thema’s ben kwijt geraakt en nu anders naar foto’s kijk. Voorheen was ik
vooral geïnteresseerd in foto’s over thema’s die mij boeiden. Het mentoraat heeft
mij geleerd om mijzelf de vraag te stellen waarom een foto mij iets of niets doet
en waarom dat zo is. Ik heb ook geleerd hoe boeiend en verschillend de weg naar
een resultaat kan zijn en wat een mooie en verrassende eindresultaten dat op kan
leveren.
Tot slot kan ik zeggen dat het mentoraat mij veel inzichten heeft opgeleverd en
mij van een aantal vooroordelen heeft verlost en dat ik, door op een gerichte manier foto’s te maken, meer plezier in fotograferen heb gekregen.
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Ton Veldman

‘Een herinnering aan’

Een jonge vrouw en gestolen levens
Harry heeft mij met veel geduld er op gewezen minder snel tevreden te
zijn en kritischer de foto’s te bekijken. Ook heeft hij mij er op gewezen de
kern van mijn foto’s te nog meer te benadrukken.
Al vrij snel had ik een plan van wat ik voor deze cursus wilde fotograferen.
Door vooraf uitvoerig te bedenken wat en hoe ik het wilde weergeven,
verliepen de fotografie-sessies erg vlot. Dat kwam ook door het model.
Zij sprak haar creativiteit aan en al samenwerkend zijn we tot dit resultaat
gekomen.
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Mariska Lansbergen

‘Alone’

We hebben allemaal emoties, maar hoe leg je deze vast in een foto? Mariska ging hiermee aan de slag en
legde in haar foto’s een gevoel van verstilling en eenzaamheid vast. De foto’s zijn veelal op bijzondere locaties
en met bestaand licht gefotografeerd. Van tevoren heeft Mariska aangegeven niet aan een serie te zullen
werken. Het eindresultaat mag dan wel geen serie geworden zijn, maar je ziet duidelijk een eigen signatuur in
haar foto’s terug. Een resultaat om stil van te worden.
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Ida Visser

‘Ordinary people’

Het fotograferen van mensen.
Een onderwerp waar ik veel kanten mee op kon. In die zin had ik aan mezelf een pittige opdracht gegeven. De
vraag was: wat wilde ik dan laten zien van mensen. Gaandeweg de cursus werd het wel duidelijker voor me.
Gelukkig bood New York uitkomst.
Met de tips van Harry in het achterhoofd ben ik aan de slag gegaan. Tips waren: meer aandacht voor bijzondere momenten en niet te veel van een afstand observeren. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in een serie
van drie foto’s, genaamd ‘ordinary people’
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Rien Hoekenga

‘Kleurige leegte’

Met zijn ruime ervaring als zwart-wit fotograaf heeft Rien een goed gevoel voor compositie ontwikkeld. Bij zijn opdracht om interieurs te gaan
fotograferen komt zoiets goed van pas.
De eerste resultaten waren klassieke interieurs in een museale omgeving. De mogelijke persoonlijke inbreng van de fotograaf is daar beperkt,
niemand mag met die spullen schuiven. Het advies om moderne interieurs te gaan fotograferen bood wat dat betreft meer mogelijkheden. Hier
wist Rien situaties vast te leggen die tot de verbeelding spreken, kleurrijk
en mysterieus, met een bijzonder resultaat.
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Ineke Brocken

‘Wie kom ik tegen op straat?’

De Verdieping op straat.
Waar ik me in wilde verdiepen? Was de vraag van Harry. ik hou erg van mensen fotograferen, maar op mijn
website blijkt daar weinig van, het beperkt zich tot nu toe tot familie of IJslanders die schapen bijeendrijven.
Daarom kwam ik op het idee me te verdiepen in straatfotografie. Het was een hele stap om ‘t te durven, hoe
doe je dat: straatfotografie? Ik ben niet brutaal genoeg dacht ik, maar misschien gaat het me lukken. Eerst
richtte ik me op mensen, te zien in de spiegeling van etalageruiten, heel indirect. Later ondergedoken in
grote menigten en bij evenementen; hoe doe je dat, op straat zoeken naar mooie momenten. En dan niet
alleen maar mooie plaatjes maken, leerde Harry me, maar mooie momenten waarin iets gebeurt. Waarin het
straatleven verbeeld wordt. Een enkele keer lukte het me om dichtbij te komen en zo’n mooi moment te pakken. Jammer dat ik een hele poos, met m’n hand in het gips, niets kon met m’n camera. Nu ik dat weer wel kan,
ga ik er zeker mee door. Mijn fotografie houdt me niet meer van de straat!
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Edith Spil

‘RVS’

De verdiepingscursus was voor mij een goede stimulans om een onderwerp te zoeken dat niet zo voor de hand liggend zou zijn, ik wilde en
wil mij proberen te onderscheiden, het niveau verbeteren en hoopte een
serie foto’s neer te zetten die opvallend zou zijn.
Na het zien van mijn portfolio merkte Harry op dat in al mijn foto’s een
sterk spel van lijnen en vormen, licht en schaduw zichtbaar is. Zo ben ik
terecht gekomen bij het rvs tafelframe dat in mijn woonkamer staat. Op
een zonnige dag ben ik met mijn statief onder de tafel gaan zitten en heb
in de meest onmogelijke houdingen foto’s gemaakt, de eerste serie foto’s
was wel aardig gelukt maar passende foto’s hierbij maken was onmogelijk, het werd te saai! Allerhande rvs voorwerpen uit de keuken heb ik in
mijn handen gehad, totdat Marita met een onderdeel van een cd-rek bij
mij thuis kwam en ik hier vervolgens uren mee bezig geweest ben om
bijzondere composities te maken.
Uiteindelijk is het best wel een verrassende serie geworden waar ik van
te voren echt geen vermoeden van had dat ik dit zou gaan maken. Normaliter maak ik dit soort foto’s nooit en daarom was het juist goed om mij
bezig te houden met een onderwerp dat uiteindelijk een ware uitdaging
bleek te zijn.
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Petra Pijnenburg

‘Letter head’

Licht en schaduw. Bijzondere schaduwbeelden creëren met gewone voorwerpen. Dat was mijn opdracht voor de cursus. Begonnen met bestek, keukengerei en via gereedschap terechtgekomen bij speelgoed. Hiermee het
“licht” gezien in de bijzondere schaduwbeelden die hiermee tevoorschijn
kwamen.
Een proces met onverwachte, hele leuke resultaten.
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Cobi Neeft

‘Naastenliefde’

Mijn onderwerp bestaat uit allerlei vormen van sociale verzorging,
met de nadruk op naastenliefde. Meestal blijf ik heel strak het verhaal
volgen, nu heb ik geprobeerd om meer thematisch te gaan werken.
Ondanks een goed plan wordt het echter wel steeds moeilijker, toestemming te krijgen om te fotograferen. Op de eerste foto zien we
Mitchell met zijn verzorgster Majorie die hem al 4 jaar in huis heeft.
Mitchell, 9 jaar, heeft het Syndroom van Down, is autistisch, kan niet
praten, is niet zindelijk, hoort en ziet heel slecht. Voor hij gaat slapen
zingt zij 2x het liedje ‘in de maneschijn’ in zijn oor, dan legt hij spontaan zijn armpjes om haar heen. Intieme momenten, ontroerend en
eervol om dit fotografisch vast te mogen leggen.
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Jan Oudkerk

‘Van start to finish’

Als vader van een zoon die zich enthousiast bezighoudt met het wedstrijdschaatsen, probeer ik dat in
foto’s vast te leggen. Dat bleek lastiger dan ik aanvankelijk verwachtte. Naast de technische uitdagingen
bleek het moeilijk om de juiste sfeer over te doen komen in een foto.
Dat hebben we hier geprobeerd en vastgesteld dat het inderdaad lastig is.

52

53

54

55

Maria Pöhler

‘Gepensioneerd’

Hoewel Maria volgens eigen zeggen in het verleden veel mensen gefotografeerd heeft liet zij, op de eerste
bijeenkomst, bijna geen foto’s van mensen zien. Hooguit een enkel levend element in een verder strakke
compositie. Daarop aanhakend werd het onderwerp voor deze verdieping: ‘mens en architectuur’.
Bij de derde bijeenkomst werd haar opdracht meer thematisch en aangescherpt tot het verbeelden van eenzaamheid in de ruimte. Dat bracht Maria op het idee om met een vooraf uitgedacht plan te gaan werken. Met
haar man als model wist zij op het terrein van een oude fabriek een sfeer van nostalgie en/of heimwee neer te
zetten. Met haar titel ‘gepensioneerd’ geeft zij precies aan wat zij daar voelde: een man die na jarenlang hard
werken weer terug komt en ziet dat niets meer is zoals het was.
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Andrea Rijtema

‘Alleen’

In juli 2013 ben ik gestart met de Verdiepingscursus van de Fotobond met als doel anders met fotografie
bezig te zijn. Daarbij had ik mezelf een wel heel bijzonder moeilijke opdracht gegeven - het uitbeelden van
geestelijke aftakeling, ofwel van normaal zijn naar waanzinnigheid. Nou ja, daarover kan ik kort zijn: ‘mission
not accomplished’!
Het zoeken van bepaalde zaken en de daarbij behorende locaties was niet zo gemakkelijk als het aanvankelijk
leek. Al met al heeft dat mij veel tijd gekost. Wel de ideeën, maar deze niet kunnen uitwerken zoals ik dat voor
ogen had, zorgde op z’n tijd voor de nodige frustraties.
Nou ja, ik denk dat ik toch wel door deze cursus de goede richting in ben gestuurd... want ik ben uiteindelijk
wel weer getriggerd om anders met fotografie bezig te zijn. En dat is – denk ik – toch het doel van deze cursus:
met plezier je camera pakken en op pad gaan, met andere woorden jezelf terug vinden in de fotografie.
De titel van mijn serie heb ik daarom gewijzigd naar: ‘Alleen’. Waarom? ‘Omdat ik alleen mijn manier van fotograferen kan veranderen. Andere fotografen kunnen mij wel inspireren, maar ik moet het zelf doen!’
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Colofon
Deze uitgave bevat foto’s van ‘De Verdieping 2013 -2014’
Organisatie: Fotobond afdeling Noord-Holland Noord.
Coördinatie: Arnold Rodenburg.
Vormgeving: Harry Sikkenk.
Drukwerk: Colorspace, Wijk bij Duurstede.

Fotobond afdeling Noord-Holland Noord
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.
De fotograaf blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar fotowerk.
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