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Kunst in de wijk

Je kijkt in foto’s

Maatje voor hulp bij schulden1

FOTOCLUB IN DE WIJK

Je kijkt in foto’s

Als ik na de ontmoeting met Jacqueline Duimel door de buurt loop, probeer
ik met andere ogen te kijken. Jacqueline woont aan de Oranjelaan en is een
enthousiast (bestuurs)lid van Fotoclub Rijswijk. De club bestaat al 66 jaar.
Jacqueline ziet bij veel leden dat hun fotografische en artistieke vaardigheden al snel vooruitgaan met alle tips en adviezen die je krijgt van de collegafotografen.
Wat doet nu eigenlijk een fotoclub? Jacqueline: ‘Wekelijks hebben we een clubavond
waarop we onze foto’s bespreken. Op het
moment zijn er 22 leden. De één is een
beginnende amateurfotograaf, de ander
al meer gevorderd, ook is er een ex professioneel fotograaf lid van de club. Iedereen
is gek van fotograﬁe en vindt het leuk om
ervaringen te delen en te leren van elkaar.
Op een clubavond – nu online, maar normaal in de clubruimte aan de Klipperstraat –
is één van de leden de inleider. Die geeft dan
een toelichting op de compositie, belichting
en scherpte van een foto. Daarnaast geven
de aanwezige leden feedback op elkaars
foto’s. Dit alles gebeurt in een gezellige,
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vriendschappelijke sfeer. Er is geen onderlinge competitie. Het gaat om de lol’.
We lopen even naar het raam en Jacqueline
laat mij zien hoe zij naar de compositie van
een kale boom en een paar takken kijkt.
Voor mij was het een kale boom, saai, ik mis
de bladeren. Jacqueline kijkt met andere
ogen en ziet schoonheid van de boom die
zij kan vastleggen in een mooie foto.
Enthousiast vertelt Jacqueline ook over de
clubtochten. Pas is de club naar Scheveningen geweest. De haven en het strand.
‘Verrassend hoe iedereen zijn eigen invalshoek kiest en je later op de clubavond hele

FOTOCLUB IN DE WIJK

verschillende foto’s ziet’. Ook het jaarlijkse
Clubweekend is altijd heel gezellig. Allemaal mensen met een passie voor fotograﬁe die proberen om iets mooi op de foto te
krijgen. Jacqueline zelf houdt van foto’s van
reﬂecties, maar ook van architectuur of een
landschap.
De Fotoclub Rijswijk exposeert permanent
in zorgcentrum Steenvoorde. Twee keer
per jaar wisselen de werken. Als er op de
clubavond een fraaie foto is, roepen de
leden in koor: ‘Die is voor Steenvoorde’. Zo
krijgt iedereen er zin in!
Ben je na het lezen van dit artikel geïnspireerd om lid te worden? Je bent van
harte welkom om een keer vrijblijvend een
clubavond bij te wonen. Neem gerust contact op met jacq.duimel@gmail.com of kijk
op de website: www.fotoclubrijswijk.nl om
de albums van de leden te bekijken.

Erika Priebee
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