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Ook dit is Belgïe 

 

 

 

 

Donderdag 1 december 2022 om 18u00. 

Zaal de Kerkewegel:  

Workshop: light painting 

 

Donderdag 29 december 2022 om 20u00 

Zaal de Kerkewegel: 

Projectie en bespreking resultaten van de workshop light 

painting. 

 

Donderdag 5 januari 2023 om 20u00 

Zaal De Kerkewegel 

Blandia's nieuwjaarsreceptie. 

 

Donderdag 2 februari 2023 om 20u00 

Zaal de Kerkewegel 

Vergadering 
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 editoriaal editoriaal 
 

Beste leden, 

Aangezien er vijf donderdagen zijn in deze decembermaand hebben wij 

voor dit jaar nog twee vergaderingen te goed. Wij zullen proberen deze zo 

nuttig mogelijk in te vullen. 

Zoals reeds aangekondigd via de whatsApp is de vergadering van volgende 

donderdag een werkavond.  

Nu het vroeg donker is beginnen wij al om 18u00 met de workshop “light 

painting”. Wij kunnen fotograferen tot rond de klok van achten, waarna 

nog wat kan nagekaart worden. 

Wie ondertussen honger heeft kan zijn meegebrachte boterhammetjes op-

eten in een daarvoor voorziene hoekje. Voor koffie wordt gezorgd. 

Natuurlijk breng je je toestel mee en eventueel ook een statief. Voor al het 

andere zorgt Blandia. Heb je al zelf enige kennis van dit onderwerp dan 

kun je gerust tonen wat je daaromtrent in je mars hebt. 

Wij starten het nieuwe jaar 2023 op 5 januari met een nieuwjaarsont-

vangst waarop, zoals gewoonlijk, ook de partners welkom zijn.  

Meer daaromtrent in volgende berichten. 

Wat nog op het programma staat, en wat vanaf 1 januari 2023 zal inge-

voerd worden is een maandthema. Dit in vervanging van de vrije onder-

werpen. Maandelijks zal een thema opgegeven worden dat gedurende de 

volgende maand kan gefotografeerd worden. Dit is echter geen verplich-

ting iedereen is vrij om elke maand het onderwerp te fotograferen. 

Voor de maand januari 2023 is het onderwerp “Wintersfeer”. 

Nu maar hopen op af en toe wat sneeuw en een paar vriesdagen. 

Op de volgende vergadering worden de foto’s dan getoond en besproken. 

Verder aan iedereen, al is het nog wat vroeg, warme en gezellige feestda-

gen gewenst. 

 

De voorzitter 
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  voor u gelezen door Filip Van Cappel 

Rineke Dijkstra 

Nederlandse fotografe Rineke Dijkstra werd geboren op 2 juni 1959 te Sit-

tard en woont momenteel te Amsterdam. Ze studeerde van 1981 tot 1986 

aan de Rietveld Academie te Amsterdam (hogeschool). Ze maakt uitslui-

tend portretten met een eigen stijl waarbij ze er lang over doet om te fo-

tograferen om zo het geschikte moment af te wachten tot soms vervelend 

toe voor de poserende persoon of personen. 

Daarbij gebruikt ze een technische camera met standaardlens op statief 

en flitslicht (invulflits) om de persoon beter te accentueren. Ze verwierf 

vooral bekendheid met haar reeks strandportretten (1992-1994) : jonge-

ren in zwemkledij. De portretten zijn vaak confronterend, tonen onzeker-

heid, fragiliteit,… 

Bekijk haar werk op het internet. 
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   voor u gelezen door Filip Van Cappel 

In de nasleep van 1 en 2 november een artikeltje over een niet zo evident 

onderwerp. Toch interessant om er even bij stil te staan. 

 

Postmortale fotografie 

Postmortale fotografie is het fotograferen van overledenen, vaak jong kin-

deren omdat de kindersterfte in de 19 de eeuw erg hoog lag. Het hoogte-

punt lag dan ook einde 19 de eeuw. Dit was voor de ouders soms of 

meestal de enige afbeelding van hun overleden kind.  

Echter de manier van fotograferen was soms wel bizar. De oudste afbeel-

dingen waren zelden personen in een doodskist maar ze poseerden recht-

staand, zittend of liggend en soms met een familielid of familieleden erbij. 

Later, gedurende de 20 ste eeuw werden steeds minder foto’s gemaakt 

van overledenen. In tijd werd het fotograferen van overledenen een ta-

boe. Wel werd tijdens de vorige eeuw door een fotograaf vaak de begrafe-

nis in beeld gebracht. Dit gebruik is er ook al vele decennia niet meer.  

Momenteel zou postmortale fotografie weer enige opgang maken, althans 

volgens internet. 

Bekijk ook eens de vele, intrigerende afbeeldingen op internet : zeker 

doen. 
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