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Inleiding

Voor de derde maal was ik gevraagd de verdieping bij de Fotobond af-
deling Utrecht ’t Gooi te komen geven. Mede met de ervaringen van 
de voorgaande jaren was er nu gekozen voor twee verschillende instap 
mogelijkheden, de gebruikelijke  verdieping en een masterclass voor 
de meer gevorderden. Het was goed om te constateren dat verschil-
lende deelnemers van eerdere verdiepingscursussen nu ingeschreven 
hadden voor de masterclass. 
Voor de mentor is het belangrijk dat alle deelnemers in hun fotogra-
fisch ontwikkeling een stapje kunnen maken, voor de een is dat om een 
keer met een heel ander onderwerp aan de slag te gaan, voor de ander 
kan het juist zijn om hun verbeelding vorm te geven. Het is interessant 
om mee te maken hoe die persoonlijke ontwikkeling of zoektocht gaat. 
Vaak zie je op de derde avond een omslag, de soms onduidelijke en 
vaag geformuleerde opdracht krijgt richting, de meeste deelnemers 
weten dan wat zij willen en hoe zij verder moeten.  Uiteindelijk is het 
best jammer dat de cursus afgelopen is, als mentor blijf je nieuwsgierig 
hoe de deelnemers verder zullen gaan. Is hun nieuwe onderwerp een-
malig, is er genoeg fantasie om weer met een nieuwe, andere verbeel-
ding verder te gaan?  
Het belangrijkste is dat iedereen net zo enthousiast blijft fotograferen 
als tijdens deze masterclass/verdieping, want ook deze keer was in bei-
de groepen de inzet en het enthousiasme groot, zeer groot mag ik wel 
zeggen. 

Hartelijk dank daarvoor.

Harry Sikkenk
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Hans van den Berg                                    ‘Onrust’
Ik ben Hans van den Berg, fotograaf sinds de late jaren ‘60, maar ik heb het 
gevoel dat mijn fotografie pas in het digitale tijdperk tot (enige) bloei is 
gekomen. Ik ben namelijk een onrustig en ongeduldig mens, voor mezelf 
dan wel, verder ben ik meestal vriendelijk (dacht ik).
Verdieping leek mij een goede zaak. Het is wel wat anders gelopen dan ik 
dacht. Uit een eerste serie ‘van alles wat’ (eerste cursusavond) bleek de foto 
van de eenzame muzikant in Malaga misschien wel het meest boeiend. 
Vandaar ben ik gaan zoeken naar situaties - uiteindelijk thuis - waarin een-
zaamheid en verwarring te zien zijn, voor mij best confronterend, gezien 
mijn achtergrond. Heel andere foto’s dan die ik meestal maak, foto’s van 
het type waarvan ik altijd dacht, ‘wat is dat voor onzin?’. Misschien is dit ook 
wel onzin ...........
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Tristan Koomen

Als ervaren landschapsfotograaf wilde Tri-
stan tijdens deze verdieping iets anders foto-
graferen. Zijn opdracht werd architectuurfo-
tografie. De eerst volgende avond kregen wij 
klassieke en moderne architectuur foto’s te 
zien. Met de opmerking om vooral moderne 
architectuur te gaan fotograferen in zijn ach-
ter hoofd kwam Tristan met de combinatie 
van architectuur en natuur. Deze combinatie 
gaf hem de nodige verdieping. De zoektocht 
was vooral het vinden van evenwicht in de 
combinatie van deze twee verschillende on-
derwerpen.  Dat Tristan goed kan kijken be-
wijst hij met dit poëtische eindresultaat. (H.S.)
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Ton van der Pal      ‘Een extra dimensie’

Ton is sinds zijn pensionering full time met zijn foto-art bezig. Hij 
is een estheet die vergaande bewerkingen met photoshop graag 
toepast. Ook komen er in bijna al zijn composities vrouwen voor. 
In deze masterclass nam hij zich voor iets met gebouwen te doen. 
Omdat al zijn creaties eenmalig zijn is het voor hem moeilijk een 
echte serie te maken.
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Esther de Kreek    ‘In mijn voetstappen’
Toen ik 24 was wilde ik dolgraag moeder worden. Nu, veertien jaar 
later, is deze droom niet uitgekomen. Wij zijn definitief kinderloos. 
Vlak voor de start van de cursus de verdieping kreeg ik een burn-
out. Onder meer door het verdriet geen plekje te geven. Op weg 
naar de cursus kreeg ik een ingeving: ik wil dit half jaar mij gaan 
verdiepen in wat kinderloosheid nu voor mij betekent. Ik heb voor 
12 vreemden en een docent vertelt wat ik wilde gaan doen tij-
dens deze cursus. Het werd stil... Harry heeft mij elke keer aange-
moedigd om dit onderwerp verder uit te diepen. Ik ben mijzelf 
tegenkomen, heb verdriet gehad en ben weer opgekrabbeld. Het 
is uiteindelijk een intense serie geworden waar menig lotgenoot 
(en ook niet-lotgenoten) stil van wordt. Mijn burn-out is weg, mijn 
serie is geboren.
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Willem Putters                                       ‘Hoeveleven’

Voor Willem was het onderwerp:  het verloren 
gaan van de boerderijen, die gesticht zijn in 
de 2e helft van de 19e eeuw. Hij wilde dat in 
kleur          gaan doen, zonder dat er mensen 
in het beeld te zien waren. Zijn uiteindelijke 
streven was om er een serie van 16 beelden 
van te maken. Omdat er in dit boekje maar 
plaats is voor 5 foto’s was er voor Willem nog 
een strenge selectie noodzakelijk. Door regel-
matig thuis op een goed zichtbare plaats de 
foto’s neer te zetten en steeds te wisselen is hij 
tot dit krachtige eindresultaat gekomen. (H.S.)
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Gerda van Ekris                                                          ‘Hans op Vakans’
Jarenlang heb ik, ook door mijn werkomgeving, vooral archi-
tectuurfoto’s gemaakt. En dat blijft ook wel mijn passie. Maar 
deze winter had ik er behoefte aan het roer eens helemaal om 
te gooien. Ik wilde wel eens zien waar mijn creativiteit me heen 
zou leiden en wilde tegelijkertijd mijn techniek uitbreiden met 
een betere kennis van studiobelichting. En als het even kon wil 
ik ook van tijd tot tijd nog lekker achter mijn pc wegkruipen 
voor een avondje Photoshoppen.
In deze (en voorgaande series) is dat gelukt: ensceneren, belich-
ten en monteren. Heerlijk! De serie kwam tot stand met de hulp 
van mijn geduldige partner. Met dank aan de opbouwende kri-
tiek van Harry en ‘mijn’ groep.
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Bart Smulders                                ‘No man’s land’

Leegstaande gebouwen worden vaak in 
bezit genomen door vandalen en grafitie-
spuiters. Een plek waar mensen woonden 
en werkten en zich veilig waanden, wordt 
getransformeerd naar een naargeestig 
stuk niemandsland waar alles schijnt te 
mogen. Door deze aftakeling ontstaat 
een nieuwe dimensie met een eigen sfeer 
en schoonheid. Dwars door het verval zie 
je nog de oorspronkelijke opzet van de 
ruimte en je vraagt je af wie hier gewoond 
en gewerkt hebben.
Met deze HDR-foto’s heb ik getracht dat 
gevoel te vangen.
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Diny Bakker-van Heusden    ‘kunst met een knipoog‘

Toen ik de opdracht kreeg om ‘kunst met een knipoog ‘ te 
fotograferen vond ik dat lastig. Ik was gewend  om kunst 
zo te fotograferen dat het object er, naar mijn mening, zo 
mooi mogelijk uitzag. Ik maakte gebruik van verschillende 
diafragma’s , belichting en schaduw, erg traditioneel dus.
Nu moest ik ‘anders‘ gaan kijken, iets waar ik de komende 
tijd zeker mee verder zal gaan.
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Andi Pranoto                                            ‘Stilte’

Dit is mijn 3e jaar bij Harry Sikkenk als 
cursist. Veel heb ik geleerd, bijvoor-
beeld om, voordat ik mijn vinger op de 
knop van het fototoestel druk, eerst te 
bedenken wat het resultaat zou kun-
nen zijn. 
Vanwege mijn interesse heb ik bewust 
gekozen voor de moeilijke en  techni-
sche aspecten van de fotografie. Ten-
slotte ben ik, dankzij de coaching van 
Harry, bij mijn oorspronkelijke doel ge-
bleven, het maken van stille en rustge-
vende beelden.
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Bart Honhoff                                                        ‘waak kat’

Het was in het begin niet duidelijk voor wie de op-
dracht het moeilijkste was, voor de mentor of de 
fotograaf. Het onderwerp dat Bart voor zichzelf 
bedacht had was het fotograferen van knuffels en 
poppen, ik heb nog geprobeerd om de opdracht 
om te buigen naar mens en architectuur maar Bart 
wist van geen wijken. Knuffeldieren en dan nog een 
voorkeur voor katten, dat was zijn onderwerp.
Bij de derde bijeenkomst kwam er een interessante 
variant op de bok. Bart had zichzelf als zwerver toe-
gevoegd met de ‘waak kat’ als verbindend element. 
Het resultaat is een bijzondere creatieve serie met 
veel variatie, mijn complimenten. (H.S.)
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Marcia Buijsman                        ‘De Reflectie Voorbij’

Mijn serie bestaat uit vijf foto’s. Ik heb gepro-
beerd om door middel van reflecties diepte en 
diepgang in iedere individuele foto te verkrij-
gen. Mijn doel was om een serie te maken waarin 
spiegeling en reflectie zorgen voor een gelaagd-
heid zonder gebruik te maken van toevoegingen 
via een fotobewerkingsprogramma. Uit de resul-
taten heb ik vijf foto’s gekozen die elkaar visueel 
versterken en zo een aantrekkelijke serie vormen.
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Gerda Ykema                    ‘Water & Zn’

Voor De Verdieping koos ik als thema portretten. Voor mij 
een uitdaging, omdat ik een flinke drempel voel om men-
sen te portretteren. Ik zocht niet naar studiofoto’s, maar 
naar beelden met sfeer, beweging of een ongewone com-
positie. Toen ik mijn zoon door het natte doucheraam zag 
kijken was dat de start van heel wat foto-momenten in de 
badkamer en experimenten in zowel het fotograferen als in 
het bewerken. Met recht is dit een cursus met ‘verdieping’ 
voor mij geworden.
Mijn zoon vond het leuk om mee te werken en ‘snapt’ het 
ook. Anders had het nooit deze serie kunnen worden. De 
foto’s konden zo een soort verstilling, kwetsbaarheid en 
kracht krijgen die naar mijn gevoel in de foto’s zit.
Of de drempel lager is geworden om andere mensen te fo-
tograferen? Dat weet ik nog niet.
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Via Fotoclub de Betuwe werd ik attent gemaakt op de 
cursus ‘De Verdieping’ van de Fotobond. Een clublid die 
ik daarover sprak, vertelde dat ze een eerdere cursus ‘De 
Verdieping’ had gevolgd. De volgende bijeenkomst liet 
me een boekje zien met de resultaten van medecursis-
ten. Mede door haar enthousiasme besloot ik me op te 
geven voor deze cursus. 
Zelf ben ik een natuur- en landschapsfotograaf. Bij het 
maken van een keuze in welk onderwerp ik me zou 
gaan verdiepen wilde ik iets anders doen natuur- en 
landschapsfotografie. Zo viel de keuze op moderne 
architectuur. Gedurende de cursus heb ik geleerd dat 
detailopnames een betere impressie geven dan een to-
taalbeeld. Bovendien heb ik ook beter leren kijken naar 
vormen en lijnen. 

Ton Bakker                ‘Architectuur’
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Mirjam van Hemert                                         ‘Utrecht CS, spitsuur’

Deze foto’s zijn gemaakt in het complex van het Utrechtse Centraal 
Station in de herfst en winter van 2013. Ik fotografeer graag men-
sen. Voor deze opdracht had ik mijn zinnen gezet op ‘veel mensen 
bij elkaar’, de menigte en te midden daarvan het individu. 
“They are members of every race and nation of the earth. They 
are of all ages, of all temperaments, of all classes, of almost every 
imaginable occupation.” schreef James Agee in het prachtige voor-
woord (1940) bij het fotoboek Many Are Called van Walker Evans. 
En hij vervolgt: “ Each, also, is an individual existence, as matchless 
as a thumbprint or as a snowflake. (...) Each carries in the postures 
of his body, in his hands, in his face, in the eyes, the signatures of a 
time and a place in the world upon a creature for whom the name 
immortal soul is one mild and vulgar metaphor.”
Behalve naar het werk van Walker Evans heb ik ook goed gekeken 
naar Reinier Gerritsens Wall Street Stop, (uit sequenties geconstru-
eerde) foto’s van metropassagiers. Hij maakte zijn foto’s toen de cri-
sis net was uitgebroken in 2008 op de Lexington line in het financi-
ele hart van Manhattan tussen de haltes Grand Central Station en 
Wall Street. 
Ook mijn foto’s zijn, meer nog dan die van Gerritsen, in elkaar ge-
schoven en aan elkaar geplakt. Zo heb ik geprobeerd het beeld in 
te dikken en de ‘melting pot’ van het nationale verkeerscentrum te 
verbeelden.
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Lidy van Noordenburg
Ik fotografeer al bijna twintig jaar en ben zo lang ook lid van 
Fotoclub De Broederschap te Vleuten. In de loop der jaren heb 
ik veel onderwerpen onderzocht, zoals architectuur, straatfoto-
grafie, etc., maar mijn hart ligt wel bij natuur en landschap. Ik 
merkte dat mijn foto’s van landschappen, dieren en bergen erg 
netjes zijn maar ook behoorlijk statisch. Ik wilde er graag meer 
schwung in brengen.
Voor deze masterclass heb ik gekozen voor het thema Natuur. 
Met de aanschaf van een grijsfilter ging een wereld voor me 
open. Ik heb drie series gemaakt: herfstbladeren, boomstam-
men en bomen aan het water. Alle opnamen zijn gemaakt met 
telelens en tegenlicht. De laatste serie heb ik gekozen voor deze 
presentatie. Ik ben met heel veel plezier het veld in getrokken en 
ga zeker verder op de ingeslagen weg.
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Rina Buijsman                                                     ‘Handwerkgroep’
Iedere woensdagochtend komt in Huize Swellengrebel in 
Utrecht een handwerkgroep bij elkaar van zo’n 12 tot 15 vrou-
wen. Mijn moeder leert de vrouwen allerlei handwerktechnie-
ken en zorgt ervoor dat er mooie dingen gemaakt worden. 
Al haar hele leven geeft ze les in handwerken en naaien. Ook 
al is ze inmiddels 86 en woont ze al jaren in een seniorenflat, 
haar grootste hobby is ‘de handwerkgroep’.  Er wordt vooral 
gebreid, gehaakt en geborduurd. De eindproducten worden 
twee keer per jaar verkocht tijdens de bazaar van het huis.  
De sfeer is vrolijk en gezellig, maar er wordt ook hard doorge-
werkt.  Op de ochtenden dat ik kwam fotograferen heb ik bij-
zondere vrouwen leren kennen met mooie en soms tragische 
verhalen. Ze waren altijd zo lief om voor mij te poseren.



48 49

Hans Hoentjen                            ‘Op de Liniedijk’
Aanleiding
Tijdens de jaren waarin ik woonachtig ben geweest in Leusden en Amers-
foort ben ik in aanraking gekomen met de Grebbelinie. Tijdens een wan-
deling op zondagmiddag langs het valleikanaal of Eem kon je zomaar ge-
confronteerd worden met overblijfselen uit het oorlogsverleden. Met name 
bunkers, maar naar later bleek ook verdedigingswallen, dijken en het kanaal 
zelf.  Voor de module landschapsfotografie van de Fotovakschool heb ik een 
paar jaar geleden een serie foto’s gemaakt met als thema de Grebbelinie. 
Feedback die ik destijds kreeg, was: mooie landschapsfoto’s, maar het is niet 
duidelijk dat het om de Grebbelinie gaat. Dit najaar ben ik in het kader van 
de cursus ‘De Verdieping’ van de Fotobond begonnen met een nieuwe serie 
over de Grebbelinie. Doel is om de eerdere bevindingen uit te diepen en aan 
te scherpen. 
Thema
Intrigerend aan de Grebbelinie is de manier waarop het in het landschap is ingebed. Gezien het doel waarvoor 
het is aangelegd onopvallend, maar toch ook aanwezig. Het thema van de serie is daarom de invloed van de 
Grebbelinie op het landschap. Zowel natuurlijk als stedelijk landschap. 
Aanpak
Gezien het doel waarvoor de Grebbelinie gediend heeft, heb ik een hardere sfeer in de serie willen weerge-
ven. De serie is daarom in zwart wit uitgevoerd, met een hoger contrast en een lichte korrel. De kijker moet 
door de serie over de Grebbelinie gaan nadenken, op zoek gaan naar de achtergronden, de beklemming van 
oorlogsdreiging voelen, als het ware de geschiedenis van de Grebbelinie worden ingezogen.
Foto’s De foto’s uit de serie zijn gemaakt in Amersfoort en Leusden.
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Joke van der Pol-Peek         ‘Winter langs de rivier’

Als liefhebber van natuurfotografie kon ik me 
helemaal vinden in de opdracht: leven langs de 
rivier. Al snel bleek dit lastiger dan ik me had 
voorgesteld en duurde het even voordat het 
juiste spoor gevonden was.
De kunst was om anders te gaan kijken en naar 
details te zoeken, geen overzichtsfoto’s.
Enthousiast zoeken en overleggen leverde uit-
eindelijk deze serie op.
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Django Blok                   ‘Samen’

Voor Diango was het een lastige opdracht, het fo-
tograferen van mensen. Eigenlijk is straatfotogra-
fie zoiets als jagen. Met de camera in de aanslag, 
constant speurend rondkijken naar dat ene unieke 
moment waarin alles samenvalt. Daarbij ook nog 
rekening houdend met de mogelijk reacties van 
de mensen die je fotografeert. Het is verleidelijk 
om je camera meer op de omgeving te richten 
en dan mensen als toegevoegd element te zien. 
Diango ging voor de moeilijkste variant, mensen 
die iets te zeggen hebben al is dat soms door zwij-
gend naast elkaar te zitten. (H.S.)
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Cees Laarman                      ‘De buitenkant van de stad’

Bij het fotograferen van een stad houd ik van de pitto-
reske hoekjes, steegjes, geveltjes. Liefst van een oude 
stad. Utrecht, Amersfoort, Delft, Maastricht en Amster-
dam zijn graag bezochte en veel gefotografeerde ste-
den. Ook de eerste avond had ik dus een paar van dat 
soort foto’s meegenomen; mooie grachtjes, geveltjes, 
noem het maar.
Mijn opdracht werd om ook eens verder te kijken, naar 
de buitenkant. En dan ook nog de troosteloze buiten-
kant, het desolate. Ik heb weken, zo geen maanden 
hier tegenaan lopen hikken, wat kon ik nu voor mooie 
foto’s maken van de buitenkant van een stad? Toch ge-
probeerd, natuurlijk. En het aardige is, dat ik het na ver-
loop van tijd eigenlijk steeds leuker begon te vinden!
In het begin met de digitale spiegelreflex, uiteindelijk 
analoog zwart-wit en dan wat ‘harder’ bewerkt.
Ik heb hiermee geleerd dat het vooral heel leuk is om 
je comfortzone los te laten en eens met andere ogen 
en met een bredere blik naar een onderwerp te kijken.
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Alfred van Rappard

Zo’n vier jaar geleden ik ben van ana-
loog naar digitale bewerking over 
gegaan. Ik hou ervan verschillende 
technieken te combineren op afbeel-
dingen. Het is dan moeilijk om een 
evenwichtig harmonieus beeld te ma-
ken. Dankzij vragen en opmerkingen 
van kijkers probeer ik via beeldmate-
riaal een toegankelijker impressie te 
geven.  Tijdens de masterclass wist be-
geleider Harry Sikkenk dankzij de juiste 
vragen/opmerkingen tot beter werk te 
stimuleren. 
Hartelijk dank daarvoor.
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Colofon
Deze uitgave bevat foto’s van ‘De Masterclass & Verdieping 2013 -2014’

Organisatie: Fotobond afdeling Utrecht – ‘t Gooi.

Coördinatie: Frans Albers.

Vormgeving: Harry Sikkenk.

Drukwerk: Colorspace, Wijk bij Duurstede.

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.


