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Een van de grafische vormgevers van Noorderbreedte is Wim te Brake.

Behalve vormgever is hij ook fotograaf. Voor hem kan het een niet zonder

het ander. Fotograferen was aanleiding om naar Minerva te gaan.

Karst Zwart, docent aan de academie, zei: 'Als je met fotografie verder wilt,

is grafisch ontwerpen een goede studie. Daarmee leer je buiten het gefotografeerde

beeld te kijken, naar de mogelijkheden van fotografie.'

Voor zijn eindexamen maakte Te Brake een indrukwekkend boek.



'Ik zoek mijn foto's daar waar mensen wonen en leven', vertelt Wim te Brake. Op zijn
twaalfde fotografeert hij voor het eerst tijdens een vakantie met zijn ouders op Sicilië;
het zijn mensen en dingen die hij onderweg ziet. Het fotograferen blijft lange tijd voor
hem een bezigheid tijdens vakanties naar verre landen. Hij maakte de foto's, drukte ze
later, toen hij een donkere kamer had, af en dat was het dan. Onbevredigend. 'Ik ben
naar de academie gegaan om te ontdekken wat ik met mijn foto's wilde doen.'

ONTSNAPPEN KAN NIET MEER

'Fotografie is voor mij een uitdrukkingsmiddel. Als ik fotografeer hou ik me niet bezig
met wat ik met die foto zal doen. Tijdens het fotograferen ben ik alleen maar bezig met
het beeld. Dat moet goed zijn; de ene keer mooi, dan juist lelijk, op een afstand of erg
dichtbij, zakelijke registraties tegenover expressieve beelden. Er hoeft geen actuele

gebeurtenis op te staan. Achteraf bepaal ik de uiteindelijke bestemming van een foto.
Ik ben van mening dat iedere foto een inhoud heeft. Mij gaat het erom, vanuit die
inhoud te komen tot een ontwerp dat daar recht aan doet. Vaak gebruik ik foto's in een
serie, om iets duidelijk te maken. Dan is het niet meer de ene foto waar alles inzit, wat
er tussen de foto's gebeurt is net zo belangrijk.'

Voor zijn eindexamenwerkstuk heeft hij drie maanden gefotografeerd zonder voor-
opgezet plan. 'Daarmee kreeg ik een verzameling foto's die in alle vrijheid gemaakt is.
Na die drie maanden heb ik 300 foto's geselecteerd en daaruit is al schetsend 'Welkom
terug' ontstaan. Op het moment dat Ik besloten had dat ik vanuit die verzameling
foto's een boek zou maken, werden keuzes van formaat, papiersoort en dergelijke, net
zo belangrijk als de foto's, hun uitsnedes en hun rangschikking.'
'Ik heb veel in mijn eigen straat en stad gefotografeerd en daardoor ben ik ze anders
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gaan zien, mede door de vrijheid van kijken die ik mezelf gegeven had. Ik heb in die
periode zo'n tweeduizend foto's gemaakt in Groningen, in Amsterdam, in mijn geboorte-
dorp Aalten, in Maastricht en een paar in Duitsland en België. En het onderweg zijn werd
een belangrijk onderdeel, leder keer na een fotosessie kwam ik weer thuis. Op zo'n tocht
zag ik een bordje 'Welkom terug'. Een aantal vragen drong zich op. Willen de mensen
terug naar dit huis, waarom?Zijn de mensen blij om weer terug te komen? Ik keek met
andere ogen naarde omgeving waar ik woonde. Ik vroeg me af, is dit mijn thuis, waar-
om ziet de wereld er uit zoals die er uit ziet, wil ik dat mijn thuis er zo uit ziet? Er lijkt
geen ontsnappen aan, je woont waar je woont en telkens moet je er terugkeren, leder
mens is gebonden aan dat ritme. Je kunt zelf weinig beslissen.' Behoefte aan geborgenheid
als gevangenis van je eigen leven. Dat drama is het leitmotiv van het boek. 'Mensen zonder
een vaste verblijfplaats die daarvoor vrijwillig gekozen hebben, bewonder ik. Dat ze het

volhouden vind ik onbegrijpelijk.' Gevraagd naarde asielzoekers in ons land, mensen die
huis en haard verlaten hebben, zegt Te Brake: 'Dat is in mijn ogen een dappere stap. Maar
wat me opvalt is dat ze, eenmaal in Nederland verblijvend, ook een eigen huisje willen,
een baan, etcetera. Ze willen hetzelfde ais de Nederlanders, zich thuis voelen. Ik heb het
idee dat de invulling van die behoefte in de eerste plaats wordt bepaald door de cul-
tuur waarin je leeft, meer nog dan door de cultuur waar je vandaan komt.'
De eerste versie van het boek werd in 1993 gemaakt, digitaal geprint in een oplage van
dertig stuks. Nu verschijnt 'Welkom terug, een boek over fotografie en belang rijker zaken'
van Wim te Brake bij DesignWarehouse.nl, een uitgever die naast de gebruikelijke
distributie via de betere boekhandel, een virtuele winkel heeft op Internet.

Welkom terug is gedrukt in een oplage van
vierhonderd stuks. Het formaat is 34 x 22,5 cm.
Het boek bevat 128 foto's waarvan 4 in kleur.
Winkelprijs :f6o,~.
De uitgave werd mede mogelijk door
Provincie Groningen en hetVSB Fonds.
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