
w w w. g e r h a rd va n ro o n . n l

Gerhard van Roon
nieuwsbrief 2013#2

Inhoud najaar 2013

fotografie huisstijl van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten voor CPO/DIalogue.     
Bekijk de foto’s op: https://www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl

omslag:  Beroepsopleiding Advocatuur
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fotografie:  Prinsjesfestival 2013

fotografie:  SRA Accountants

luchtfotografie: Hoogheemraadschap
   van Delfland

film:   openingsfilm congres NOvA

portret:  Reformatorisch Dagblad
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archief:  Suriname -15 jaar Revolutie 
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In deze tweede nieuwsbrief van 2013 vind u weer een impressie van 
mijn recente werk. Portretten van échte mensen, filmpjes, luchtfoto’s, 
en bedrijfsfotografie. De uitsmijter is een ‘klassieker’ uit 1995.

Voor SRA Accountants - een opdrachtgever sinds 2005 - maakte ik 
portretten en foto’s in hun huisstijl. Met hun uitstekende afdeling 
communicatie en door de persoonlijke manier van overleg en 
begeleiding is het altijd prettig voor hen te werken.
Graag toon ik u ook recent werk voor het Reformatorisch Dagblad, een 
kleine krant waarvoor ik al meer dan15 jaar ‘free-lance’.
In opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten werk ik aan een 
fotografische ‘time-lapse’ film die het jaarcongres in september zal 
openen. De creatieve en inhoudelijke vrijheid die ik als fotograaf en 
filmer bij hun krijg werkt altijd inspirerend.
Voor het Hoogheemraadschap van Delfland maakte ik luchtfoto’s van 
de Oranjepolder bij Maasdijk.  Fotograferen en vliegen samen; het 
kan bijna niet mooier.

Indian Summer
In opdracht van de stichting Prinsjesfestival mocht ik als ‘Prinsjesfotograaf’ 
drie dagen lang dit enerverende festival van de democratie verslaan.
Ook werkte ik verder aan mijn fotoserie ‘Crisis’. Intussen heeft de 
kunstcommissie van Ernst & Young in Den Haag toegezegd in het voorjaar 
van 2014 de serie te zullen gaan exposeren. Dat is heel mooi, ik houdt u op 
de hoogte.

Tenslotte wil ik het interview dat het magazine ‘C’, het vakblad van de 
communicatievereniging Logeion met mij had met u delen. Hierin werd 
aandacht besteed aan mijn manier van werken en in het bijzonder aan mijn  
luchtfotografie.

Een compleet en bijgewerkt  overzicht van opdrachtgevers is te vinden op: 
www.gerhardvanroon.nl/home/klanten.html 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben stuur  dan een email. 

Ik wens u nog een mooie ‘Indian Summer’.

inleiding:  Indian Summer

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/klanten.html
mailto:mail@gerhardvanroon.nl
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Van zondag 15 tot en met dinsdag 17 september was Den Haag het 
decor van het eerste Prinsjesfestival.  De aanloop naar Prinsjesdag 
werd op een feestelijke en inhoudelijke wijze gevierd door onder 
meer politieke debatten in Pulchri, een hoedjes-hatwalk op het Lange 
Voorhout, een avond politiek cabaret in Diligentia,  de opening van 
de tijdelijke Friese ambassade aan het Sophiaplein, de Prinsjesrede, 
uitverkiezing van het beste politieke boek van 2013 en na afloop van de 
troonrede een alternatieve Prinsjesborrel voor jonge professionals. 
Als ‘Prinsjesfotograaf’ legde ik alles vast, zie: www.Prinsjesfestival.nl

fotografie:  Prinsjesfestival 2013

http://www.gerhardvanroon.nl
http://prinsjesfestival.nl/
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Voor SRA maakte ik een serie foto’s in de  huisstijl 
van SRA voor de educatieve afdeling van deze 
koepelorganisatie voor accountants. De beelden 
zullen intern worden gebruikt voor onder andere 
lesboeken en cursusmateriaal en extern op de SRA 
website. Bij SRA zijn meer dan 300 kantoren met in 
totaal 20.000 werknemers aangesloten.

fotografie:  SRA Accountants

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor het Hoogheemraadschap van Delfland maakte ik luchtfoto’s van de in Maasland gelegen Oranjepolder. Doordat het oppervlakte van 
de polder voor 80% bedekt wordt met kassen loopt de polder bij extreme neerslag snel onder doordat het regenwater niet snel in de grond 
kan wegzakken: een groot probleem voor bewoners én het heemraadschap. Het gebruik van luchtfotografie maakt het probleem meteen 
zichtbaar. De beelden zullen worden gebruikt voor een campagne en een website. 

Kijk voor meer informatie over luchtfotografie op: www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html

luchtfotografie: Hoogheemraadschap
   van Delfland

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html
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Voor het jaarcongres van de Nederlandse Orde van Advocaten werk ik aan de openingsfilm. Onder  de titel ‘Be the Best’ combineer ik 
time-lapse fotografie met film. Het filmpje zal op 27 september a.s. worden gebruikt als opening van het congres. 
Bekijk de trailer via Vimeo of meer van mijn filmpjes op : www.gerhardvanroon.nl/film

film:   openingsfilm congres NOvA

http://www.gerhardvanroon.nl
http://vimeo.com/67659375
www.gerhardvanroon.nl/film
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Voor het Reformatorisch Dagblad maak ik al meer dan vijftien 
jaar portretten en sociale reportages. Het kleine middagblad 
met Christelijke signatuur en haar redactie in Apeldoorn 
werkt met naast twee fotografen in vaste dienst vanwege de 
afstand tot de Randstad ook met een aantal freelancers.

foto boven: SGP-medewerker en Binnenhofkenner Menno 
de Bruyne. Rechts: Algemene Rekenkamer president Saskia 
Stuiveling.  Rechtsonder: bezoekers van de wekelijkse viering 
van het Haagse Straatpastoraat in de Jozefkapel.

portret:  Reformatorisch Dagblad

http://www.gerhardvanroon.nl
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Voor mijn serie Crisis ! fotografeer ik zakenwijken. Straatbeelden in zwart/wit met architectuuropnames in kleur die ik verwerk tot collages. 
In juni was ik in Frankfurt waar ik fotografeerde in het Finanzviertel.

Inmiddels heeft de Accountantskantoor Ernst & Young in Den Haag toegezegd in het voorjaar van 2014 de serie te zullen exposeren. 

Meer foto’s op : http://www.gerhardvanroon.nl/crisis.html

vrij werk:  Crisis ! Finanzviertel Frankfurt

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.gerhardvanroon.nl/crisis.html
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Tekst: Sander Grip 22 23PortfolioPortfolio

Fotografen tonen ons 
land. Via hun specialisme 
vangen zij onze streken 
en gewoonten in beeld.

Vertraagd cadeau
Rotterdam en Den Haag. Zo dicht bij elkaar, toch zo 

verschillend. Op de foto’s van Gerhard van Roon krijgt 

de kijker een ongewoon kijkje in deze twee steden. 

Een luchtfoto van de Maaslantkering, ‘omdat je dan 

in een oogopslag ziet hoe dat ding werkt.’

Nu is het precies andersom. Zwart-wit geeft 

een grafischer beeld. Je richt je minder op 

het moment en de compositie, contouren 

en contrasten. Ik werk soms nog analoog. 

Na een aantal dagen zie je pas het resultaat. 

Dat zijn magische cadeautjes. En als ik niet 

steeds achterop de camera kan kijken naar 

het resultaat, werk ik geconcentreerder. 

Ook geportretteerden ontspannen. Als ik 

toch digitaal fotografeer, zeg ik dat ik een 

oude camera heb en je niets terug kunt 

kijken. Dat geloven ze.’

Van Roon is vliegende fotograaf, geen piloot 

die foto’s maakt. Dat zie je aan zijn compositie. 

In Den Haag gluren we binnen bij de bour-

geoisie. ‘Die wereld vond ik heel charmant. 

Het gaat niet om de poen zoals in Amsterdam, 

maar om het decor. Deze dames zaten in de 

jury van een rozenconcours. Ik hoorde ze zeg-

gen: “Die rozen zijn allemaal schepselen Gods, 

dus ik geef ze minstens een zes.”’

Vaak kiest Van Roon voor zwart-wit: ‘In mijn 

academietijd was dat de norm. Je koos alleen 

voor kleur als dat toegevoegde waarde had. 

Tekst: Sander Grip 

Auteur Sanne van de Grift, tekstschrijver 

bij Kris Kras Design.

@KrisKrasDesign

www.kriskras.nl

Gerhard van Roon (1970) 

studeerde eerst technische natuurkunde, maar 

had al snel door dat hij niet gelukkig zou wor-

den in dat werkveld. Dus deed hij fotografische 

vormgeving aan de Koninklijke Academie voor 

werkt hij freelance als fotograaf. ‘Het mooie 

van fotografie vind ik dat het meebeweegt 

met wat mij bezig houdt. Vroeger de politiek 

en nu bijvoorbeeld het vliegen.’

06 53785250, 070 3300333, 

www.gerhardvanroon.nl, mail@gerhardvanroon.nl

In het magazine ‘C’, vakblad van communicatievereniging Logeion, verscheen in de rubriek ‘Portfolio’ een interview met mij.  Het idee om 
mij te vragen voor de spread ontstond naar aanleiding van mijn flyer over luchtfotografie die ik  aan het begin van 2013 verstuurde.

interview:  Logeion

http://www.gerhardvanroon.nl
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Op 25 februari 1995 werd in Paramaribo de vijftiende verjaardag van ‘de Revolutie’- de staatsgreep van Desi Bouterse uit 1980 herdacht. 
In het hoofdkwartier van de Nationale Democratische Partij, de partij van Bouterse, werd een receptie gegeven ‘voor het volk’. Op de 
tribunes zaten behalve burgers en militairen ook als ‘Bouta’ verkleede kinderen. Inmiddels is Bouterse president van het land maar loopt 
er een proces tegen hem voor betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen in 1982 en 1986.

Ik versloeg ‘15 jaar Revo’ voor Trouw en NRC, het was mijn eerste reis naar het buitenland in opdracht.

archief:  Suriname -15 jaar Revolutie 

http://www.gerhardvanroon.nl

