
WAAROM
In 2007 heb ik via de NAFVA in Amsterdam een workshop gevolgd
getiteld ‘Subjectieve Documentaire Fotografie’, gegeven door Rob Morees.

Er moest seriematig worden gewerkt en de opdrachten waren respectievelijk fotografeer je huis, je 
omgeving, je woonplaats en als klap op de vuurpijl als laatste ‘Fotografeer een plek waar je emotie 
mee hebt’ verplicht aangevuld met eigen teksten.
Ooit aangemerkt door een psychotherapeut met de beladen term
‘2de generatie oorlogsslachtoffers’ schoot meteen door mijn hoofd iets
te maken over de Concentratiekampervaringen van mijn vader in Vught
die daar nooit met mij over wilde praten.
Op de getoonde pagina’s staan boven het prikkeldraad mijn eigen bij
de beelden geformuleerde teksten en eronder stukjes uit het dagboek van mijn vader, wat in 1947 
een jaar lang wekelijks is gepubliceerd in het blad van de Vrijdenkersbeweging ‘De Vrije Gedachte’, 
waarvan mijn vader toen voorzitter was.
 
WAT
Ik wilde door middel van het fotograferen van het kamp in de tegenwoordige staat mijn eigen 
emoties tot rust te laten komen.
 
HOE
Ik heb geprobeerd deze serie afstandelijk te fotograferen wat niet erg lukte omdat tijdens het foto-
graferen mijn gedachten alle kanten uitschoten en ik er nachten niet van kon slapen.

TYPE
Ik heb er een boek van gemaakt waar behalve de hier getoonde pagina’s ook nog de correspon-
dentie met verscheidene instellingen staan, zoals het Rode Kruis, Stichting ‘40-45 en nog andere 
informatie die ik naderhand op de kop heb weten te tikken.

Bert

Mijn opmerkingen bij deze opdracht.

Bert heeft in de beantwoording van de vragen een wat andere interpretatie gelegd. De vragen waren 
gericht op de serie foto’s. Het waarom dat Bert beschrijft is meer de aanleiding. Feitelijk is dan zijn ant-
woord op WAT het WAAROM.
Ook in het antwoord over HOE zit de emotie en niet zozeer HOE het FOTOGRAFISCH is gedaan. In het 
type beschrijft Bert het boek dat hij gemaakt heeft en wat er verder nog aan informatie is toegevoegd. 
Met de vier voorbeelden die Bert naar me toestuurde zou ik de serie willen betitelen als een portfolio.

In ieder geval is het een zeer emotierijk document dat Bert heeft gemaakt waarin heden en verleden 
zijn gekoppeld aan een zeer persoonlijke beleving.






