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Vijfentwintig jaar in vijfentwintig foto’s.
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1995: Zelfportret op vliegveld Paris Charles de Gaulle, vanuit Amsterdam via Cayenne, de hoofdstad van Frans Guyana op weg naar 
Paramaribo, Suriname. De foto op het omslag komt ook uit de reis en is gemaakt in Moengo.
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Beste lezer,

Voor u ligt een speciale nieuwsbrief waarin ik terugblik op de 25 jaar die na mijn afstuderen aan de KABK in 1994 achter me ligt.
Sinds 2012 ontvangt u één of twee maal per jaar een nieuwsbrief waarin ik mijn werkzaamheden als fotograaf presenteer. Dit is de laatste. 
Na 25 jaar all-rond fotografie verleg ik de focus van mijn werkzaamheden naar de luchtfotografie. Niet dat ik geen portretten, bedrijfsfotografie meer 
maak of geen eigen projecten meer onderneem, maar nieuwsbrieven zal ik alleen nog maken van de luchtfotografie vanuit ‘Kunst en Vliegwerk.’  In het 
interview op de volgende pagina vertel ik er meer over.

Die verdere concentratie op luchtfotografie krijgt ook een fysieke gestalte door het verhuizen van mijn kantoor uit Den Haag naar Rotterdam. Per 1 
januari 2020 trek ik in bij Jeroen Toirkens, Chris Bonis en Jiri Büller. Samen houden we kantoor op de Vlaardingerweg 62, unit 506, 3044 CK Rotterdam.
Dat dit onder de uitvliegroute van baan 24 van Zestienhoven ligt is een mooi voorteken.

veel kijkplezier ! met vriendelijke groet, Gerhard van Roon

inleiding   

http://www.gerhardvanroon.nl
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‘Als je het niet ziet aankomen, mis je het altijd’
Na 25 jaar kiest Gerhard van Roon een andere koers in zijn werk: voortaan ligt de nadruk op zijn bedrijf Kunst en Vliegwerk, gespecialiseeerd in 
luchtfotografie. De voortdurende druk op de prijzen en de steeds ‘plattere’ beeldcultuur brengen hem tot die stap. In de luchtfotografie komt zijn 
liefde voor het beeld bijeen met die andere passie: het vliegen. ‘Bevredigend aan luchtfotografie is de enorme complexiteit.’

In 2011 haalde Gerhard zijn vliegbrevet, het eerste in een reeks. Op dat moment dacht hij er geen seconde bij na dat zijn toekomst in de 
luchtfotografie zou liggen. Maar na zijn eerste opdracht - een luchtfoto van een sluis bij Nijmegen - veranderde dat snel. ‘Vliegen en fotografie 
hebben parallellen. Je moet goed kijken. Je moet een behoorlijke routine hebben en je moet ook goed kunnen improviseren. Zowel in vliegen 
als in fotografie zijn er ongelooflijk veel variabelen. Dingen lopen altijd anders dan je ze van tevoren bedenkt. Je moet het beeld zien, je moet 
het willen vangen en je moet het goede moment vastleggen want je vliegt er met 160 kilometer per uur overheen. Lukt dat, dan geeft het een 
enorme kick. Over een seconde bestaat het niet meer.’

Steeds plattere beeldcultuur

In de 25 jaar dat hij nu fotografeert, zag Gerhard het vak veranderen. En, hij zegt het met hoorbare spijt, niet in positieve zin. Kon je aan in de 
jaren negentig in grote vrijheid het nieuws fotograferen, voorlichters en procedures beperkten die professionele ruimte. Fotobudgetten staan 
overal onder druk, en daarmee het vak. Kantelpunten waren volgens Gerhard bijvoorbeeld de moord op Pim Fortuyn en de financiële crisis van 
2008.
Als gevolg daarvan signaleert hij een steeds plattere beeldcultuur. ‘Opdrachtgevers hadden minder geld voor beeld en zagen zich genoodzaakt 
om te zoeken naar andere, goedkopere oplossingen. Immers: het jaarverslag moet wel worden gemaakt, compleet met beeld. De beeldtaal is 
daardoor veranderd: als je tien jaar lang noodgedwongen al je uitingen illustreert met stockfoto’s, verandert dat blijvend de manier waarop je 
naar beeld kijkt. Kijk maar eens op internet op hoeveel duizenden websites die zelfde lachende mevrouw opduikt. Wat je overhoudt, is een platte, 
gesimplificeerde, veilige en weinig verrassende werkelijkheid die aan elkaar hangt van cliché’s. Daar ben je als fotograaf op een gegeven moment 
wel klaar mee. Het maakt me verdrietig.’

Het perspectief kantelen

In de luchtfotografie vindt Gerhard nog wel de professionele ruimte die hij zo graag heeft: de ruimte om met beeld een verhaal te vertellen. ‘Je 
neemt een standpunt in dat onnatuurlijk is voor mensen. Vanuit dat standpunt toon je mensen een nieuwe dimensie, iets dat ze anders nooit 
zouden zien. Iets dat op de grond chaotisch lijkt, zoals een klaverblad, kan van een hoogte van 150 meter ineens heel geordend blijken. Of 
andersom, zoals in de Rotterdamse haven. Het kantelen van dat perspectief vind ik interessant.’

Lees het hele interview op mijn website via deze link.

 interview door Lars Kuipers  

http://www.gerhardvanroon.nl
https://gerhardvanroon.nl/index.php?q=home/nieuws.html


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

Gerhard van Roon
1994 - 2019

De Schilderswijk van toen stond erom bekend dat mensen de hele dag buiten op de stoel zaten. Dit is zo’n tafereeltje langdurig 
werklozen die een Melkertbaan hadden gekregen, het is najaar denk ik, koelkast op de stoep erbij. Dan ben je ineens toezichthouder 
en moet je in je eigen buurt de buurman vermanend gaan toespreken. Toezicht? Het ging erom dat die mensen iets gingen doen voor 
hun uitkering.

1994

http://www.gerhardvanroon.nl
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Via een vriend van een vriend kwam ik in Havana terecht bij deze voodoo-scéance. Natuurlijk val je dan meteen op en dat is wat 
ik juist niet wil. Ik heb daar gewoon een tijdje gezeten tot ik niet meer opviel. Op de foto is iedereen bezig met waar ze voor zijn 
gekomen. Missie geslaagd. Alleen de man achter het gordijn kijkt naar mij en dus ook naar jou, die deze foto ziet. Het is een 
intiem tafereel en jij bent de voyeur.

1995

http://www.gerhardvanroon.nl
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Dit was een bijeenkomst van de NDP in een 
voetbalstadion in Paramaribo, ‘s avonds laat, het 
was hartstikke donker en er werden allemaal 
speeches gehouden tegen Nederland. Een 
vader heeft gemeend zijn zoontje te moeten 
uitdossen als Bouta. Kinderen en uniformen, dat 
is al ongemakkelijk, en het wordt nog erger als 
pa ook nog een stuk uit een automat knipt als 
ringbaardje. Pijnlijk, dit. Het jongetje vindt het 
vreselijk, zijn vader vindt het mooi. 1996

http://www.gerhardvanroon.nl
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Dit was wel een beetje bedreigend. Als je de contactsheet van deze situatie bekijkt, zie je dat ik elke keer een stapje dichterbij 
doe. Dat is mijn voorzichtige aard: even kijken hoe ver ik kan gaan, elk shot kan mijn laatste zijn. Ik maakte deze foto met een 
Leica met een groothoeklens. Waarschijnlijk dacht hij dat hij er helemaal niet op stond.

1997

http://www.gerhardvanroon.nl
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Cuba is een museum. Deze man doet penitentie. Mensen met een steen aan hun voet sjouwen de hele stad door om zo boete te 
doen. Het voelt absurd dat iemand zich zo publiekelijk afbeult omdat hij denkt dat het opperwezen dat van hem eist. In Cuba is 
het misschien helemaal niet verbazend, maar met zo’n foto laat ik zien dat je ook op zo’n extreme manier je geloof kunt beleven.

1998
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Hans Wiegel is een verschrikkelijk ijdel iemand. Hier zag hij letterlijk de kans om zich weer in the picture te plaatsen. Dat je tegen 
de referendumwet stemt en zo je eigen coalitie in gevaar brengt is een, maar er is geen enkele reden waarom hij juist hier gaat 
staan. Hij zag me zitten en posteerde zich half in beeld. Dit is de wet van Joris Luijendijk: ben ik er omdat de dingen gebeuren of 
gebeuren de dingen omdat ik er ben?

1999

http://www.gerhardvanroon.nl
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Deze foto maakte ik voor mijn boek Hyde Park People. Je loopt de hele dag in zo’n park en dan ineens dit beeld. Ik vroeg ze of ze 
het erg zouden vinden als ik die foto voor mijn boek zou gebruiken, maar op dat moment had ik hem al gemaakt zonder dat ze 
het door hadden. Als ik het eerst vraag, is het moment weg. Prachtig hoe die mensen in elkaar opgaan.

2000
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Deze man die zit te bedelen tussen twee pinautomaten in Oxford Street - je verzint het niet, zo absurd. Dit beeld laat zien 
hoe hard de Britse samenleving is. Je voelt je er natuurlijk ook ongemakkelijk bij. Ik zou een andere geldautomaat hebben 
opgezocht als ik dringend 30 pond moest pinnen. Aan de andere kant: die bedelaar vindt die pinnende mensen misschien weer 
intimiderend.

2001
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Tijdens de presentatie van zijn boek, dat tegelijk het verkiezingsprogramma van Pim Fortuyn was, kwamen er twee vrouwen 
binnen die een taart hadden gemaakt met poep en kots. Die smeten ze Fortuyn in het gezicht. Ik schrok ook natuurlijk, ik werd 
zelf net niet geraakt. De stank was niet te harden. Op de foto zie je dat hij uit het veld geslagen is. Hij is even helemaal zijn 
gezicht kwijt, hij kijkt naar binnen.

2002
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Deze foto maakte ik in een laboratorium van Philips. Die mevrouw liep daar rond en ik heb haar niet gevraagd om eens bij die 
handen langs te lopen. Je hoopt dat zoiets gebeurt. Ik zat een beetje weggedoken in een hoekje, wel een kwartier lang. Ze heeft 
waarschijnlijk gedacht: die is gek. Steeds hoorde ik haar lopen door de gang en dacht: nu komt ze binnen. Die handen die haar 
precies bij de billen pakken - zoiets moet net even goed gaan.

2003
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Mooi moment, mooie sfeer. Ik was in Istanbul tijdens de ramadan. Inwoners van Istanbul zorgen heel goed voor hun straatkatten. 
Dit was in een straatje waar mensen de katten te eten gaven. Precies op dat muurtje waren deze twee katten aan het kroelen. En 
dan die volle maan. Dat is het leuke aan ongeënsceneerde fotografie, dat de werkelijkheid vaak veel verrassender is dan je van 
tevoren kunt bedenken.

2004
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Deze foto heb ik gemaakt voor een column die ik had in de Staatscourant. Ik had alle vrijheid. Het was in de tijd dat er hard werd 
bezuinigd op defensie. Deze cavaleristen deden hun navigatieoefeningen niet met tanks, maar op de fiets. Veel goedkoper. Je 
denkt onmiddellijk aan mei 1940. Daar komen de Hollanders!

2005
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Het leuke van deze foto is dat je er automatisch een verhaaltje bij verzint. Wat is hier aan de hand? Kijkt die vrouw nou een beetje 
verwijtend naar die man of denk je dat maar? “Dit is de eerste foto waar je naartoe liep!’ 2006
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Deze foto maakte ik als onderdeel van een project over migratie. Deze Afrikaanse mannen probeerden in Jordanië aan de bak 
te komen als bouwvakker. De straat als theater - overal gebeurt wel iets. Het systeem was: in dat straatje vind je de behangers, 
een straat verderop de bouwvakkers. Ze stonden hier de hele ochtend te wachten tot iemand ze oppikte. Een beetje bijbels: de 
gelijkenis van de wijngaard, daar moest ik meteen aan denken.

2007
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Het Filippijnse ministerie van overzeese arbeid is een uitwas. Als de Filippijnen de helft van de tijd en energie die ze erin steken 
om mensen in het buitenland aan het werk te helpen zouden aanwenden om buitenlandse bedrijven naar het land te halen, zou 
dat zoveel leed besparen. Bedenk: hierdoor vallen families uit elkaar. En dan kom je op het ministerie en zie je zo’n man zitten 
tukken. Het is een momentopname en dus is dit beeld heel subjectief. Eigenlijk is dit een stoute foto.

2008
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Den Haag is een gezelschapsspel. Dit is het strandpaviljoen van de Haagse sociëteit De Witte. Er is een receptie, twee mensen 
staan te drinken, die man daalt de trap af en de vierde staat te kijken: ken ik niet, door, volgende agendapunt. Niemand heeft 
oog voor elkaar, het is echt zo’n moment van zien en gezien worden. Het netwerk aan de gang.

2009
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Het hele gebouw van Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn staat vol met kunst. Ik vond het beeldrijm mooi: die Rietveldstoel, 
die bloemen, die mevrouw die je ziet weglopen, alsof ze net is opgestaan. Het is pure choreografie. Deze foto is nooit gebruikt. 
Misschien vonden ze hem seksistisch.

2010
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Deze foto is gemaakt ergens in Californië. Iemand wilde een muur bouwen maar op die plek staat ook een boom. Dit is dan het 
compromis. Dat gat is groot genoeg om er doorheen te stappen, dus het ondermijnt de hele functie van die muur. De liefde voor 
die boom die daaruit spreekt... Ik vind dit een poëtisch beeld. Eddy Posthuma de Boer maakte veel van dit soort foto’s.

2011
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Deze foto heb ik gemaakt voor Sophia Revalidatie, waar mensen met aangeboren hersenletsel revalideren. Deze jongen was 
spastisch en zijn benen waren vergroeid. Dit soort oefeningen kostten hem heel veel moeite, maar hij deed zo verschrikkelijk zijn 
best. De wilskracht en het doorzettingsvermogen van die jongen... Het is nog maar een kind! Aangrijpend vind ik dit. Wow.

2012
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Dit beeld is van de Parijse kantorenwijk La Défense is onderdeel van een serie collages die ik heb gemaakt van dit soort stedelijke 
gebieden in Europa. Na de financiële crisis wilde ik iets doen met de gebieden waar dit soort beslissingen worden genomen. Alles 
is functioneel. Geen gezellig restaurantje, maar een plek waar je kunt eten en meteen tot zaken komen. Ik denk dat die omgeving 
mensen verandert. Het is een wereld waar ik nooit deel van zal uitmaken. Dat vind ik interessant, dan ga ik meteen observeren.

2013
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Een half-Russische raket, een treurig klimtoestel - je ziet meteen dat dit een speeltuin is uit de DDR-tijd. De plaats heet Elend, ook 
dat nog. Dit beeld ademt melancholie. Ik denk dan onmiddellijk aan alle kinderen die daar hebben gespeeld. Ze zijn er niet meer 
maar toch ook weer wel, hun geest is er nog.

2014
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Deze foto van de Kop van Zuid in Rotterdam is gemaakt op zo’n moment dat alles klopt. Dit licht heb je vijf minuten per etmaal. 
Ik had het tijdstip uitgerekend en dan moet je er wel vliegen. Ik zat op 1700 voet. Dat is iets hoger dan gewoon, normaal 
gesproken zou je iets lager vliegen. Maar de hemel en het licht worden daardoor weer heel mooi.

2015
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Dit is aangelegde natuur. Heel Nederlands, dat natuur wordt gecreëerd. Het laat onze planmatige aard zien. Kijk eens naar die 
lijnen. Het is logisch dat je dat rechttoe rechtaan doet, maar deze natuur is bestudeerd krom. Maar het moet wel in een vakje 
passen.

2016
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Nog een keer het Haringvliet. Deze runderen hebben nooit in Nederland rondgelopen. Prima dat ze hier zijn, maar het werpt de 
vraag op: als je de natuur terugbrengt in een staat, welke staat pak je dan? Als je deze foto laat zien, denken mensen niet dat het 
Nederland is. “Is het iets arctisch? Of in de Amazone of zo? Wat? Op 15 kilometer van Rotterdam?”

2017

http://www.gerhardvanroon.nl
http://www.kunst-en-vliegwerk.com/


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

Gerhard van Roon
1994 - 2019

Deze foto is onderdeel van een serie die ik maak van steden vlak na zonsondergang. Je ziet heel mooi de Ridderzaal en het oude 
grafelijke complex in het hart van Den Haag, met daarachter al die ministeries die tien jaar terug nog niet bestonden. Den Haag 
heeft iets knus zo, met de warmte van dat gele kunstlicht in de kantoren. Eigenlijk vind ik dit een heel gezellige foto.

2018
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Luchtfotografie. Je fotografeert lucht. Hier is die lucht niet kleurloos en ijl. Je ziet dat er heel veel vocht in de lucht ziet. 
De wolken, de stoom van de industrie van het Ruhrgebied. Je ziet de dynamiek van de atmosfeer. Heel mooi, bijna een 
natuurkundige foto.

2019
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