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

Gerhard van Roon
nieuwsbrief 2014#1

Inhoud voorjaar 2014

The Hague International Model United Nations (THIMUN) 2014, 
Zie verder pagina 4, of bekijk de foto’s op:

 www.gerhardvanroon.nl/home/nieuws

omslag:  THIMUN 2014

inleiding:  1994 - 2014

publicaties: jaarverslag Volkskracht 
   Animatiefilmpje TAQA
   jubileumboek VCR 50 jaar

fotografie:  THIMUN 2014

fotografie:  Sachsen-Anhalt

fotografie:  DPZ Den Haag

portret:  Orde van Advocaten

expositie:  Crisis !

luchtfotografie: skyline Rotterdam

fotografie:  jaarverslag Volkskracht

archief:  Haags Gemeentearchief 
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Nieuws over mijn fotoserie ‘Crisis !’ die vanaf mei vier maanden te zien zal 
zijn in de expositieruimte van Ernst&Young Den Haag. Luchtfotografie 
van een typisch Hollands landschap, maar wel aan de rand van een bijna 
on-Hollands landschap. Op dit moment werk ik aan een serie luchtfoto’s 
die de aanleg van een bergboezem bij Berkel Rodenrijs in beeld brengen. 
De eerste foto’s zijn december vorig jaar gemaakt, bedoeling is om met 
vluchten in voor- en najaar van 2014 en 2015 de veranderingen in het 
landschap te laten zien. Nog meer landschap in verandering: een foto uit 
het voormalige Duits-Duitse grensgebied, meer daarover later dit jaar. 
Tenslotte als uitsmijter een foto uit mijn boek ‘Op het Zand’ om te vieren 
dat het Haags Gemeentearchief een selectie uit dit boek en andere van 
mijn fotoboeken over Den Haag in haar collectie heeft opgenomen.
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 veel kijkplezier.

Voor u ligt mijn eerste nieuwsbrief van het jaar waarin ik vier dat ik 
twintig jaar gelden begon als free-lance fotograaf. Deze editie bevat 
een overzicht van recente publicaties: het jaarverslag voor stichting 
Volkskracht waarvoor ik opnieuw foto’s kon maken van door subsidie 
mogelijk gemaakte projecten. Een animatiefilmpje voor het project 
Gasopslag Bergermeer van TAQA Energy BV. En het jubileumboek ‘50 
jaar Vliegclub Rotterdam’ waarvoor ik niet alleen mooie fotospreads 
kon maken, maar ook verantwoordelijk was voor de fotoredactie als 
geheel.  Verder een overzicht van waar ik me op dit moment mee bezig 
houd: Een opdracht van de Dienst PublieksZaken van de Gemeente 
Den Haag om de verschillende organisatieonderdelen, en vooral de 
mensen die daar werken, in beeld te brengen. Fotografie voor de 
website van de Nederlandse Orde van Advocaten, een organisatie 
waarvoor ik op dit moment ook het jaarverslag over 2013 illustreer. 
Een serie foto’s van THIMUN 2014 die Den Haag als Internationale stad 
van Vrede en Recht laten zien. 

1994 - 2014

De van Brienenoordbrug op 2.000 voet hoogte gezien, oktober 2013.

inleiding:  1994 - 2014
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Voor het jaarverslag over 2013 van de stichting tot 
bevordering van Volkskracht maakte ik foto’s van een aantal 
van de de door hen mogelijk gemaakte projecten.
zie pagina 9 en: www.gerhardvanroon.nl/

Voor Gasopslag Bergermeer maakte ik een animatiefilmpje over de 
layout van de toekomstige gasopslag in Bergen.  De film wordt door 
TAQA Energy gebruikt voor de projectcommunicatie.
Meer filmpjes op: www.gerhardvanroon.nl/film

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Vliegclub Rotterdam 
kwam een jubileumboek uit. Ik deed de fotoredactie en maakte de 
meeste fotospreads. Ik werkte daarvoor samen met de tekstschrijvers 
en de ontwerper. zie: www.gerhardvanroon.nl/

publicaties: jaarverslag Volkskracht 
   Animatiefilmpje TAQA
   jubileumboek VCR 50 jaar
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In het Worldforum Den Haag (voorheen Congresgebouw) is het The Hague International Model United Nations gehouden. 2.500 middelbare 
scholieren uit bijna 100 landen komen bijeen om een zitting van de Verenigde Naties na te spelen. De scholieren die in delegaties altijd een 
ander land vertegenwoordigen dan waar ze vandaan komen, moeten vijf dagen, en nachten, lang in een plenaire sessies en in commissies 
met amendementen, moties en voorstellen diplomatiek bedrijven. Het thema van dit jaar was de ontwikkeling van Afrika.

fotografie:  THIMUN 2014
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Eind 2014 zal het 25 jaar geleden zijn dat de Duits-Duitse grens met de val van de Berlijnse muur verdween. Hier op het platteland van 
Sachsen-Anhalt, tussen Braunschweig en Magdeburg is daar weinig meer van te zien. Toch liep hier vlakbij de bijna 1400 KM lange grens 
tussen ons buurland, de toenmalige BRD en de DDR (1949-1990).

fotografie:  Sachsen-Anhalt
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Voor de Dienst Publiekszaken (DPZ) van de gemeente Den Haag maakte 
ik een portret van de organisatie waarbij de publieke dienstverlening 
en dan in het bijzonder de mensen die dat een gezicht geven centraal 
staat.  DPZ bestaat uit een aantal uiteenlopende organisatieonderdelen 
die ieder op een kenmerkende manier in beeld werden gebracht.  

Zie voor meer foto’s : www.gerhardvanroon.nl

fotografie:  DPZ Den Haag
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Portret van Walter Hendriksen, sinds 2013 Landelijk 
deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
Boven: Hendriksen tijdens een betoging van de 
Orde tegen de voorgenomen bezuinigingen op 
de gefinancierde rechtsbijstand. Later die middag 
liet advocaat Gerard Spong als spreker tijdens het 
jaarlijkse Gerbrandydebat zien dat hij zich uitgekleed 
voelt door staatssecretaris Teeven.

portret:  Orde van Advocaten
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Voor de serie Crisis ! fotografeer ik zakenwijken. Straatbeelden in zwart/wit met architectuuropnames in kleur die ik verwerk tot collages. 
Vanaf 16 mei a.s. is de serie tot en met augustus te zien in de expositiezaal van Accountantskantoor Ernst & Young in Den Haag, dagelijks 
geopend aan de Wassenaarseweg 80, 2596 CZ Den Haag.
De expositie wordt op 16 mei om 17:00 uur geopend.

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

expositie:  Crisis !
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Gezicht op de skyline van Rotterdam vanaf het noord-westen. Op de voorgrond achter de rij bomen is de 2200 meter lange startbaan 
van Rotterdam Airport te zien. De foto is gemaakt op ca. 1200 FT hoogte boven Berkel Rodenrijs. In december fotografeerde ik voor het 
Hoogheemraadschap van Delfland de aanleg van een bergboezem. In het voor- en najaar van 2014 en 2015 zal ik opniew een aantal 
vluchten maken boven dit gebied om de veranderingen van het landschap te fotograferen.
Kijk voor meer informatie over luchtfotografie op: www.gerhardvanroon.nl/home/luchtfotografie.html

luchtfotografie: skyline Rotterdam
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Volkskracht steunt iedereen met een 
goed plan voor Rotterdam. Voor het 
jaarverslag maakte ik foto’s van een 
aantal van de in 2013 gerealiseerde 
projecten. Kijk voor meer foto’s op: 
www.gerhardvanroon.nl

fotografie:  jaarverslag Volkskracht
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In de Grote zaal van sociëteit de Witte wordt een tafel gedekt voor het diner. Het Haags Gemeentearchief, beheerder van een collectie van 
ruim 170.000 beelden over Den Haag heeft een selectie uit mijn fotoboeken ‘Op het Zand’, (2009, herdruk 2012) over de Haagse bourgeoisie 
en ‘Zelfs vindt de mus een Huis’ over de Nieuwe Badkapel in haar collecte opgenomen. Het gedigitaliseerde archief is toegankelijk voor 
zowel particulieren als voor professionele gebruikers die beelden zoeken voor publicatie.  www.haagsebeeldbank.nl

archief:  Haags Gemeentearchief 
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