door het

van

Anke Geurts
Het is 19 april als ik op een terrasje neerplof en een Spa rood bestel. Nog nooit heb ik op deze datum, met 26 graden
in mijn T-shirt, korte broek en sandalen, mijzelf vervloekt dat ik mijn zonnebrand vergeten ben. Zelden was de
naam van een kroeg, de Zon, zó toepasselijk. Ondanks dat ik een echte zonliefhebber ben – zowel lijfelijk als fotografisch – hoop ik dat ik niet té bezweet ben als mijn gast van vandaag uit het warme zuiden arriveert. Wanneer
de kerkklok zijn driemaal slaan alweer enige tijd achter zich heeft gelaten begin ik een bang vermoeden te krijgen.
We hadden in Hasselt afgesproken voor ‘mijn’ kievitsbloemen en Anke, komende uit Maastricht, had wel heel snel
positief geantwoord. Het zal toch niet…
Johan van der Wielen, www.johanvanderwielen.nl – Anke Geurts, www.ankegeurts.nl
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door het OOG van
Natuurfotograaf Johan van der Wielen gaat op pad met een collegafotograaf uit een geheel ander werkveld. Wat zijn verschillen en zijn er
ook overeenkomsten? Lukt het ze begrip, misschien zelfs interesse voor
een ander soort fotografie op te brengen en verandert dit hun kijk op
fotografie…? Johan verhaalt over deze bijzondere ontmoetingen.

Wanneer ik zenuwachtig begin te worden (en
mij schuldig begin te voelen) stapt vanachter het
oude stadhuis een kwieke dame tevoorschijn
die mij met Vlaams accent de hand schudt. Mijn
bange vermoedens bleken bewaarheid… pas die
ochtend kwam zij er, net als ik, achter dat er in de
Benelux twee Hasselts zijn.
Terwijl ik haar trakteer op eenzelfde drankje puft
ze uit van de lange en warme autorit. Voor mij het
moment om kennis te maken met Anke Geurts:
weddings, newborn en kids. Alles met mensen,
zo’n andere tak van sport dat ik mij afvraag hoe
het zal gaan tussen de kievitsbloemen. Terwijl ze
ontspant vertelt ze over de autorit. “Het was wel
lang rijden, maar ik heb enorm genoten, overal
zulke mooie bomen. Dat heb je niet bij ons. Ik
zie er dan meteen een vrouw onder voor een
zwangerschapsshoot.”
Ik schiet in de lach en beken dat ik mij tijdens mijn
vele ritten ook vergaap een de vele prachtige
bomen in het landschap, maar een zwangere
dame er onder… nee, die associatie heb ik zelden.
“Voor mij zijn juist dit soort locaties interessant om eens te gebruiken voor een shoot, ik
onthoud die dan en stel hem voor wanneer ik
een koppel of dame moet portretteren.”
In mijn naïviteit had ik bedacht dat het juist de koppels of mensen zijn die de locaties bedenken, als
fotograaf ga je toch mee met die mensen? In hoeverre heb je als fotograaf dan inbreng over plekken?
“Heel veel, mensen weten vaak niet zo goed
wat ze willen. Bij een kennismakingsgesprek
nemen ze foto’s mee van wat ze mooi vinden
en dan probeer ik aan te sluiten bij hun wensen
door de plekken of momenten voor te stellen.
Daar zijn ze vaak dankbaar voor, want waar zij
aan denken komt vaak niet overeen met wat
fotografisch nodig is om dat te maken.”

Harcore wedding- en newbornfotograaf in haar element tussen de kievitsbloemen. Foto: Johan van der Wielen.

Hoe belangrijk is voorbereiding dan? “Als fotograaf
bereid ik mij enorm goed voor. Ik verken de
locaties en heb al ideeën voor diverse beelden.
Dan sta ik niet voor verrassingen en kan ik mij
volledig focussen op de mensen. Hoe beter de
voorbereiding, hoe beter ook de beelden. Anders
loop je telkens achter de feiten aan. Dat voelt een
bruidspaar en dan gaat de spontaniteit er ook af.”
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Johan: “In de chaos van de duizend bloemen zoek ik er één waar het lage licht doorheen schijnt.
Met een vintage lens (trioplan 100mm) leg ik een extra dromerige sfeer vast.”

in het centrum van het oude Hanzestadje wandel ik met Anke in volledige
menselijke afwezigheid tussen de velden met duizenden bloeiende kievitsbloemen. Anke kijkt om zich heen en vergaapt zich aan de vele klingelende
paarse klokjes. “Jee, wat zijn dat er veel.”
Ik vraag mij af of ze wel eens eerder kievitsbloemen heeft gezien of gefotografeerd. “Nee, nog nooit. Ik heb moeten Googlen om te kijken wat ze
waren maar vond ze al meteen erg mooi. Nu ik ze in het echt zie zijn ze
nog veel mooier.”

Anke: “Een weiland vol vrede en harmonie. Een foto waar ik rustig van word.”

Ik informeer ook naar de newborn fotografie, voor mij helemaal een nieuwe
tak van sport. Mijn mond valt open als ik hoor over de warme ruimte waarin
de baby heerlijk in slaap valt zodat Anke heel voorzichtig de nog geen twee
weken oude spruit in bepaalde houdingen neer kan leggen. Terwijl vader
vaak ook een dutje doet door de warmte en de sussende geluiden, varieert
Anke met haarbandjes, bloemen en houdingen. Als natuurfotograaf leg ik
al snel de analogie met de maakbaarheid van natuurfoto’s: blaadjes met
bedauwde vlinders afknippen en ergens anders neerzetten voor een betere
compositie of plantensproeiers gebruiken om regen na te bootsen. Toch lijkt
de basis van dit alles in een vorm van perfectionisme te zitten. In hoeverre is
het perfecte beeld voor Anke van belang, voor een ouder is ieder beeld van
hun kind toch ‘prachtig’? “Klopt, voor de ouders maakt het niet uit of de
houding perfect is, het voetje nog net zichtbaar is, de handjes open of
juist knuisjes zijn of dat het haarbandje scheef zit. Het is een foto van
hun kind. Maar voor mij wel, ik wil het beeld perfect maken. Daar ligt
mijn passie, het is niet mijn kind en ik laat ouders dan ook zien hoe het
beeld mooier kan zijn als het wel perfect is.”
In de tussentijd verruilen we onze ontspannen plek op het terras voor een
korte onderbreking in de auto. Nog geen half uur na de menselijke onrust
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Ik probeer in haar schoenen te gaan staan. Hoe zou het zijn om van het ene
op andere moment in een volledig nieuwe omgeving te komen en ook nog
te moeten fotograferen. Ik begin te begrijpen dat natuur voor haar fotografisch ver van haar bed is. “Niet helemaal, ik ben dol op natuur. Maar voor
mij is natuur altijd de omlijsting van mijn onderwerpen. Alle shoots
doen we buiten, het past helemaal bij mijn fotografie.“
Wat is haar stijl dan precies? Ik herinner mij iets wat ik op haar website heb
gelezen: naturel, fris en toch een beetje fotojournalistiek. Ik vraag haar wat ze
daarmee bedoelt. “Ik probeer naturel te fotograferen, niet extra aan te
dikken of juist allerlei Photoshoptrucs toe te passen. De foto’s moeten
voor zichzelf spreken en ik probeer de emotie van de mensen vast te
leggen. Ik volg de mensen, ze hebben van mij geen last…”

Anke: “In alles wat Johan doet zie je dat hij een grote passie heeft voor de natuur.”

door het OOG van

Anke: “Ik wilde die hommel bij de bloem, zodat je ook echt ziet dat hommels de reden zijn dat de
bloemen zo heftig bewegen in de wind, om de hommels te lokken.”

Johan: “Ik vond een hommel die net een dubbele kievitsbloem binnenvloog en wachtte tot hij met zijn
kopje naar buiten kroop. Je ziet het stuifmeel op zijn kop zitten, de bloem is in zijn opzet geslaagd.”

Dat verbaast mij, als trouwfotograaf ben je toch juist bezig met ensceneren? Ik zie meteen (foute) beelden voor mij van de bruidegom in de auto,
motorkap omhoog en de bruid in haar witte jurk erachter… duwend.
Gelukkig schiet Anke in de lach. “Nee, dat doe ik niet. Ik observeer
en ensceneer zo min mogelijk. Het is de spontaniteit en de puurheid van de mensen die ik terug wil laten komen in de beelden.
Ze moeten met elkaar bezig zijn, zonder zich om mij te bekommeren. Zij mogen – nee, móeten – hun eigen dag beleven en het is
aan mijn professionaliteit om op het juiste moment op de juiste
plek te staan.”

de vriendin snel een scherm in de handen druk, maak ik dan vaak de
mooiste beelden. Vol intimiteit en emotie.”

Ik moet eerlijk bekennen dat ik met de minuut het gat tussen haar aanpak
bij een bruidsshoot en mijn aanpak in de natuur voel verkleinen. Ook moet
ik bekennen dat mijn vooroordelen over de weddingfotograaf voor Anke
gelukkig niet opgaan. Voor haar dus geen studiolampen in het veld en assistenten met reflectieschermen? “Soms wel natuurlijk. Vaak gaat er een
goede vriendin mee die het boeket even vast kan houden en op wil
letten dat de jurk goed zit. Ik heb dan meestal een smoesje dat ik even
wat instellingen op de camera moet veranderen waardoor het bruidspaar ‘denkt’ dat er even niet gefotografeerd gaat worden. Dan breekt
de ontspanning door en genieten ze heerlijk van elkaar. Terwijl ik dan

Ik hoor Anke vaak over ‘emotie’, hoe belangrijk is dat in haar beeld? “Emotie is alles, er moet iets gebeuren in het beeld. Ik wil graag intieme
beelden maken waarbij je voelt dat mensen van elkaar houden. Of dat
een moeder blij is met haar aankomende kind. Dat gevoel, die emotie,
maakt voor mij het beeld.”
Zou je die emotie ook kunnen vinden in de natuur? Dan kijkt Anke mij
met open blik aan. “Ik weet het niet, dat gaan we zien. Maar ik ga het
wel proberen.”
Ik kan het niet laten om Anke mee te voeren in ‘mijn’ kievitsbloemen, ik ben
zo enthousiast dat ik uitgebreid vertel over de velden, het wankele evenwicht met waterstanden en bemesting en vooral het eeuwige bewegen van
de klokjes om de hommels te lokken. Dan laat ik haar achter in eenzaamheid
op dat grote veld en zie haar van afstand een poos in alle rust rondkijken om
alle indrukken in zich op te nemen. Ik kan het niet laten om haar van afstand
te fotograferen. Maar achteraf bleek ik natuurlijk niet de enige te zijn, wat kun
je ook van een ‘mensenfotograaf’ verwachten…

Johan: “Anke voelt zich steeds meer op haar gemak en voor ik het weet gaat ze helemaal op in de duizenden bloemen.”
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Na een poos vinden we elkaar weer en languit zittend in de zon in het gras
vraag ik haar naar haar eerste indrukken en aanpak. “Het was wel moeilijk,
bij mensen ben ik gewend wat ik kan verwachten en weet ik wat ik wil.
Ik observeer ze en probeer in te schatten wat gaat komen. Dan ben ik
op het juiste moment op de juiste plek voor het beste beeld. Maar deze
bloemen… staan stil en veranderen niet. Hier moet ik gaan lopen en
gaan zoeken. Dat kostte in het begin wel moeite, wist niet zo goed wat
ik wilde en moest verwachten. Maar dan ga ik gewoon beginnen en
vanzelf kwam de inspiratie.”
We laten elkaar onze eerste resultaten zien en het verbaast mij dat we
beiden precies datgene hebben gedaan wat niet ons eigen is. Ankes beeld is
donker en dramatisch – meer mijn stijl – terwijl mijn beeld juist licht en fris,
in een poging om haar stijl na te bootsen.
De middag begint te vorderen, de zon komt steeds lager en langzaam wordt
het licht mooier. Ik neem Anke mee naar een plek waar je wat lager kunt komen ten opzichte van de bloemen om het warme tegenlicht nog mooier te
kunnen pakken. Al snel liggen we samen in een droge sloot en wordt het stil,

twee hardwerkende fotografen. De één op een heel nieuw gebied, de ander
op een zo bekend gebied. Maar beiden met grote passie én de wetenschap
dat het licht snel héél mooi wordt, om zo ineens weg te zijn.
We genieten tot het laatste moment en ik merk dat Anke steeds meer op
mij gaat lijken. Als vanzelf gaat ze achter die bloemen liggen die ik ook had
gezien en haar beelden worden steeds meer echte natuurfoto’s. Indrukwekkend te zien hoe deze vakvrouw in no time het voor haar tot dan toe nieuwe
onderwerp zo snel eigen maakt. Wilde ze in het begin nog graag horen hoe
ik het aanpak, aan het eind zag ik haar door het veld gaan als een ervaren
natuurfotograaf. Ook zo herkenbaar is dan de verbeten blik die ik van mijzelf
zo goed ken. Je weet dat je nog maar even de tijd hebt in het mooiste licht,
maar je weet ook dat je eigenlijk veel te veel plannen hebt die je met dat
licht uit wil voeren. Je moet keuzes maken en als een foto niet meteen lukt
kost dat waardevolle tijd.
Zou zij dat nou ook hebben, dat ene moment waarbij je al vóór je op de knop
druk weet dat de foto gewoon perfect is? Dat je op vleugeltjes fotografeert
omdat alles klopt, in tegenstelling tot andere momenten dat je vreselijk aan

TIPS VAN ANKE
• Voorbereiding is enorm belangrijk. Eigenlijk moet je alle beelden al
in gedachten hebben zodat je jezelf helemaal kunt focussen op het
moment.
• Een goede foto laat emotie zien en geeft de sfeer weer. Hoe technisch perfect ook, een foto moet je raken en dat komt omdat het
onderwerp je raakt. Bij mensen is dat voor mij de interactie, de liefde
tussen hen. Maar het kan ook de verwondering zijn voor bijv. natuur.
• Streef naar perfectie, ook al is je klant met minder tevreden. Voor jou
als fotograaf is een beeld pas af als hij perfect is, niet zozeer technisch
maar in inhoud en emotie. Dat is wat jou als fotograaf onderscheidt.

Anke: “Wanneer ik bruiloften fotografeer probeer ik altijd zo te fotograferen dat je in de foto’s het gevoel
hebt dat je stiekem meekijkt.”
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Johan: “In een poging om een idee te geven van de frisse naturel stijl van Anke maak ik gebruik van
de techniek om juist mijn onderwerp in de schaduw te zetten. Daardoor kan ik met mijn belichting de
achtergrond heel licht en fris maken.”

door het OOG van

Anke: “Wetende dat de witte kievitsbloem een zeldzame, unieke en beschermde plantensoort is, kon ik
het niet laten om hem op beeld vast te leggen in zijn volle glorie.”

Johan: “Ik ben dol op het gouden tegenlicht van het gouden uurtje. Voor mij is dit de ultieme sfeer en
emotie die ik bij de kievitsbloemen kan vinden.”

het zwoegen bent en het allemaal niet vanzelf gaat? “Nee, niet echt. Wel
weet ik meteen dat een foto is zoals ik bedoeld heb. Maar dat gelukzalige moment dat je al bij het afdrukken weet dat een foto gelukt is, nee.
Ik ben eigenlijk met al mijn foto’s tevreden als ik de emotie van het moment erin zie. Als ik aan de foto kan zien hoe het was, niet letterlijk maar
gevoelsmatig. Techniek is minder van belang dan de emotie en de sfeer.“
Met deze laatste woorden racen wij allebei tegelijk naar dezelfde bloemen.
Er staan er duizenden, maar op de één of andere manier hebben wij beiden
exact dezelfde bloemen in gedachten en ook exact hetzelfde beeld. Galant
laat ik haar voorgaan, in de stille hoop dat ik ook nog op tijd ben. Maar als
echte fotograaf weet ze dat en is dan ook meteen klaar. Groter kon het
verschil tussen onze fotografie in het begin niet zijn, op het eind blijken we
beide gewoon ‘fotograaf’ met passie voor mooi licht en een mooi onderwerp. Slechts in de oriëntatie van het beeld laten we verschil zien…

Anke: “Een silhouet foto als afsluiter van de avond.”

Johan: “Dezelfde geknakte grasspriet… dezelfde passie voor mooie licht en mooie beelden.”
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