Museum Hoeksche Waard
COLUMN  Museum Hoeksche Waard
(datum uitgifte: 6 oktober 2017)

Blad: 1 van 2

SCHRIJVEN MET LICHT
Door Jan Plaisier (HWL)
Zonder licht is het donker, dat is een waarheid als een koe. Licht is een buitengewoon
boeiend en belangrijk fenomeen, ook in de fotografie. Hier is licht zelfs alles bepalend,
sterker nog het is de voorwaarde om te kunnen fotograferen. Fotograferen betekent
letterlijk ‘schrijven met licht’.
Evenals schilders maken ook fotografen jacht op het licht. Ze proberen het te vangen
zoals het zo mooi heet. Hieruit kun je al opmaken dat het moeite kost, het gaat niet
vanzelf. Aan het maken van een landschapsfoto met het juiste licht gaat heel veel
oefening en voorbereiding vooraf. Zo is de camera een vernuftig apparaat, maar je
moet wel de knoppen en instellingen goed weten te bedienen om de foto te maken met
de juiste belichting. Dit kost tijd en inspanning en brengt, vooral in het begin, veel
frustraties met zich mee. Vaak komt er niet uit wat je voor ogen had, het is dan ook een
leerproces van jaren. Daarnaast moet je de plaats waar je wilt fotograferen goed
kennen voor de sfeervolle lichtval die je voor ogen hebt. Ook niet onbelangrijk zijn de
weersvooruitzichten, zodat je op locatie niet voor verrassingen komt te staan ten
aanzien van het licht. Dit is hoogst vervelend, zeker wanneer je heel vroeg op pad bent
gegaan of de nodige kilometers hebt moeten maken om op de plaats van bestemming
te komen. Dan moet je nog aan een paar belangrijke voorwaarden voldoen, zoals een
plan in je hoofd hebben zodat je precies weet welke foto je wilt gaan maken. En een
andere niet minder belangrijke voorwaarde is geduld. Je moet het juiste moment
afwachten en dat valt niet altijd mee.
Nu kunnen de remmen los. Je kunt je bij voorbeeld richten op een zonsopkomst of
zonsondergang. Maar je kunt ook een schilderachtige kreek met laaghangende mist op
de foto zetten. Mogelijkheden te over in onze mooie Hoeksche Waard waar in ieder
seizoen en bijna bij elk type weer de mooiste foto’s te maken zijn. Foto’s waar je mee
voor de dag kunt komen zoals op de expositie van de Werkgroep Natuurfotografie van
HWL in het Museum Hoeksche Waard te Heinenoord. Hier kunt u van 4 oktober tot 30
november prachtige foto’s bewonderen van ons eiland Hoeksche Waard.
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