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Bij de wisseling van het oude en het nieuwe jaar kijken we
terug en blikken we vooruit. Vandaag: Heleen Vink uit Wijk aan
Zee. Zij was dit jaar Stadsfotograaf Beverwijk.

Oudjaar

Oudjaar

’Plezier moet er
vanaf spatten’
H

’Ik heb het nog
nooit gedaan, dus
ik denk dat ik het
wel kan’

et plezier moet van de
foto afspatten. Een
goed voorbeeld is de foto van de
zweefmolen van dorpsgenoot Menno Bakker die ze deze zomer maakte in het Amsterdamse park Frankendael voor de krantenserie ’Op
de bühne’. ,,Ik hou van positiviteit,
het leven is al zo ingewikkeld.’’
Heleen Vink, fotograaf en medewerkster van deze krant, werd in
januari gekozen tot Stadsfotograaf
Beverwijk. Haar opdracht was om
zes foto’s te maken die te maken
hadden met sport. Ook van deze
foto’s word je vrolijk. Ze kiest voor
het jongetje dat zijn eerste vis ving
op de Noordpier. Met op de achtergrond de vuurtoren. Een belangrijk detail voor de fotograaf. Heleen wijst op het lijnenspel en de
blijheid van het jongetje.
Op verzoek kiest ze enkele foto’s
uit die ze dit jaar heeft gemaakt
voor deze krant. Geen hard nieuws
- dat past niet bij haar - maar foto’s
van mensen, van geluksmomenten.
Foto’s waar je blij van wordt. Het
typeert haar. Heleen is een kleurrijke verschijning. Vrolijk ook. Ze
heeft genoeg verdrietige momenten gekend in haar leven, maar het
heeft geen vat op haar gekregen. Ze
heeft een heel eigen kijk op het
leven wat terug te voeren is op haar
jeugd. Heleen groeide op in Oudewater, tussen Gouda en Utrecht, in
een van het oudste huizen daar.
Haar vader was dierenarts.

Werkmotto
Ze was de derde, oudste dochter,
van zes kinderen in een heel vrij
gezin. ,,Mijn werkmotto komt van
Pipi Langkous: ’Ik heb het nog
nooit gedaan, dus ik denk dat ik
het wel kan’. De levenshouding van
mijn moeder komt hierin terug.
Ook in mijn contacten met mensen. Mijn ouders maakten geen
sociaal of cultureel onderscheid;
iedereen werd open benaderd.’’
Ze woonde ruim dertig jaar op
Texel waar ze met haar eerste man

drie zoons kreeg, nu tussen de 35
en 27 jaar oud. De appel viel niet
ver van de boom, want de jongste
heeft de fotoacademie gedaan. Ze is
er trots op. Om zijn studie te betalen, heeft ze destijds haar huis
verkocht. Het deert haar niet, past
bij haar vrije geest.
Zelf deed Heleen de modeacademie, heeft creatieve banen gehad.
Fotograferen deed ze altijd al: een
gebreide trui, een mooie taart, haar
kinderen of de tuin. Ze deed een
opleiding als webdesigner in Zaandam en ging ook professioneel als
fotograaf aan de slag op Texel. Van
de lokale krant tot het Straatjournaal en van trouwreportages tot
familieportretten.
Een niet eerder gepubliceerde, maar wél schattige foto: de Beverwijkse interimburgemeester Freek Ossel met een sintje.

Jan Wolkers
Ze runde anderhalf jaar lang met
twee mensen een galerie op Texel.
,,We hebben geen euro verdiend,
maar wel ontzettend gelachen en
ik heb er Hans aan over gehouden.
Hij kwam langs, dronk een kopje
thee en we kregen het over Jan
Wolkers, zijn favoriete schrijver. Ik
vertelde dat ik de allerlaatste serie
foto’s van hem heb gemaakt voor
het tijdschrift Esta.’’ Van het een
kwam het ander. ,,Elk jaar eten we
op de dag dat we elkaar ontmoet
hebben, een broodje zalm met
appelcider, omdat ik dat at toen ik
bij Jan Wolkers was. Toen we elkaar een jaar kenden, heb ik hem
ten huwelijk gevraagd. Hij zei ja en
we zijn op Texel getrouwd.’’
Ze woont nu twee jaar in Wijk aan
Zee en is vrij snel ingeburgerd, met
dank ook aan het fotografiewerk.
,,Ik ben er in een hele korte tijd
van gaan houden. Ook van Beverwijk. Ik waardeer de dynamiek.
Door los te komen van het bekende
op Texel, kon ik me verder ontwikkelen. Hier ben ik ook gaan schrijven, omdat ik de kans kreeg van de
redactie. De dingen zijn goed op
hun plek terechtgekomen.’’

Plezier bij de zweefmolen van dorpsgenoot Menno Bakker.

FOTO’S HELEEN VINK

Het afscheid van de Beverwijkse burgemeester Han van Leeuwen (met stropdas): ,,Een mooi afscheid. Ontroerend zoals al die mannen staan te zingen met
Han van Leeuwen er tussen.’'

Annemiek Jansen

Paspoort
Naam:
Heleen Vink
Leeftijd:
60 jaar
Is:
Fotograaf:
,,Op mijn schouder zit een
foto-engeltje. Als ik het nodig
heb tijdens mijn werk, staat
dat engeltje me bij.’’

FOTO HANS SINGERLING

Het jongetje op de Noordpier, blij met zijn eerste vis.

,,Prachtig toch die tekst aan het einde van het zomerseizoen in Castricum.’’

De Heliolympics: ,,Ze hebben het voor mij nog een keer over gedaan.’’

Theatermaker Jesse van der Wel voor
de serie ’Op de bühne’: ,,Die jongen
staat er zo goed op.’’

