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Tot onze grote spijt. 

Geen groepsactiviteiten tot nader order. 
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 editoriaal 
 

 

Het is spijtig genoeg niet de eerste keer dat ik een in memoriam 

moet schrijven in dit ledenblad, maar dit is voor mij de meest 

moeilijke. Want ik ben een goede vriend verloren. 

Drieënveertig jaar geleden leerde ik Ronny kennen bij de stich-

ting van Blandia. Deze tijd is de helft van zijn leven en meer dan 

de helft van het mijne. Voor mij was hij toen de grote onbeken-

de, maar ik was de enige in dit geval, want iedereen leek Ronny 

te kennen. Zijn voorzitterschap was een vanzelfsprekendheid. 

Deze functie heeft hij veertig jaar met volle overgave en tot ie-

ders voldoening waargenomen.  

Hij was niet de voorzitter die orders gaf, de “honeurs” waarnam 

en de lof in ontvangst nam. Dat was niets voor hem. Zeer disc-

reet en bescheiden was hij, de grootste werker in de fotoclub. 

Ik overdrijf niet als ik zeg dat hij tonnen materiaal versleept en 

vervoerd heeft. Voor vergaderingen, projectieavonden en ten-

toonstellingen moest al het nodige opgeladen en vervoerd. Zijn 

kelder was de opslagplaats en een kamer op de eerste verdie-

ping bij hem thuis was de Blandia studio. Daar werkte hij uren 

om dia montages te maken die voor een publiek konden getoond 

worden. Blandia had toen nog maar weinig eigen materiaal maar 

zijn projectoren en bandopnemer waren altijd ter beschikking. 

Door publiek op te treden kwam wat geld binnen in de Blandia 

kas, maar zijn heilig principe was, en daar is hij nooit van afge-

weken, niemand haalt persoonlijk profijt uit de club. Als er geld 

uitgegeven wordt is het voor iedereen gelijk, ieder lid moet daar-

van kunnen profiteren.  

Als voorzitter was Ronny beter met de pen dan met het woord. 

Speechen was niet zijn liefste bezigheid, maar schrijven deed hij 

des te meer. Dit ledenblad is door zijn toedoen tot stand geko-

men. In elke uitgave was minstens één artikel van zijn hand, in 

alle mogelijke tijdschriften zocht hij naar interessante technische 

beschrijvingen.  
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De eerste Refleksen typte hij nog op stencil, later kwam de tekst 

via de schrijfmachine op fotokopie en nog later de digitale ver-

sie. In Refleks 389 is zijn laatste bijdrage verschenen. In geen 

enkele van de voorgaande ontbrak een artikel van zijn hand, zij 

het een woordje van de voorzitter, een verslag van een gebeur-

tenis of een technische uitleg. 

Door bekendheid van Ronny bij God en klein Pierke in Uitkerke, 

is Blandia één van de eigen verenigingen van vzw de Kerkewegel 

geworden zodat wij gunstig over een vergaderzaal kunnen be-

schikken. Door zijn toedoen mogen wij ook elk jaar onze ten-

toonstelling in de Sint Amanduskerk houden. Zijn Kerk waarvan 

hij het ganse patrimonium gefotografeerd heeft. Zijn kerk waar 

vorige zaterdag zijn kist stond voor een laatste bezoek. Een 

strakke sobere rechtlijnige kist zonder franjes, beter kon bij de 

persoon van Ronny niet passen. 

Door de Corona beperkingen konden slechts vijftien personen in 

de kerk aanwezig zijn in plaats van de vijftienhonderd in normale 

omstandigheden. Gelukkig was er de streaming techniek waar-

door zij die het wensten de uitvaartdienst live op hun scherm 

konden volgen. 

Blandia is zijn mentor en boegbeeld verloren. Maar wij zijn het 

hem verplicht om in zijn geest en met zijn inzet verder te wer-

ken en zijn fotoclub in stand te houden. 

Freddy 
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Hierbij wil ik iedereen bedanken die foto’s van Ronny doorge-

stuurd heeft. 

Rika zal er een fotoalbum mee samenstellen dat wij als aanden-

ken vanwege Blandia aan Godelieve zullen geven. 

Op voorstel Van Robert wordt het thema van de maand februari 

STILLEVEN 

Je kunt er alle kanten mee uit en je kunt coronaproof fotografe-

ren. 

 

Zet je resultaten op de facebookpagina van Blandialeden 

 

Wij zijn benieuwd naar de resultaten. 
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 refleks is een erkend tijdschrift door vtbkultuur 

 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus 
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mededelingen 

 Oed je an tgas !! 


