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Als een
schilderij
E

igenlijk was het niet de bedoeling dat
Willie Kers als fotografe zou gaan
werken. Op het moment dat ze de
sprong in het diepe waagde, gaf ze nog les
in creatieve vakken in het speciaal onderwijs. “Ik fotografeerde hier in de omgeving
veel met een andere fotograaf. Die had net
een nieuwe fullframecamera gekocht en die
wilde ik ook graag hebben. Maar dan moest
ik wel nog heel lang sparen ...” Haar collega-fotograaf raadde haar daarom aan zich in
te schrijven bij de Kamer van Koophandel,
opdrachten binnen te halen en de camera als
investering te kopen.
Het zaadje was geplant. Maar bij Willie
ontkiemen zaadjes vaak minstens zo snel
als in het beroemde verhaal van Jaap en de
bonestaak. “Die fotograaf stelde dit idee
voor op een woensdagavond”, vertelt ze.
“Op donderdagmiddag stond ik bij de Kamer
van Koophandel en een kwartier later stond
ik buiten met een KvK-inschrijving.” Al wist
ze op dat moment nog nauwelijks wat ze
precies wilde gaan fotograferen ... “Ik ben

De fotograaf

Willie Kers (52) is natuurlijk-lichtfotografe
en coach met een fascinatie voor prachtig
licht. Die verwondering komt dan ook
steeds weer terug in haar foto‘s, voornamelijk van kinderen en stillevens. Willie
geeft daarnaast diverse cursussen over
fotograferen met natuurlijk licht en alles
wat daarbij komt kijken.
www.williekers.nl

38

Fotografe Willie Kers is al haar hele leven gefascineerd
door het werk van schilders. Maar omdat ze zelf niet
kan tekenen of schilderen, gebruikt ze de camera als
haar schildergereedschap.

begonnen met kinderfeestjes, want dat leek
me leuk. En voor ik er erg in had, liep het uit
de klauwen.” Al snel had ze het zo druk dat
ze haar baan opzegde en zich volledig op de
fotografie stortte.

Licht als obsessie

Wat meteen opvalt aan de foto’s van Willie,
is dat de stijl heel schilderachtig is. Dat is
geen toeval. “Ik was vroeger al geïntrigeerd
door schilders. Met name het impressionisme vind ik geweldig, maar ook Rembrandt
om zijn kleurgebruik, en schilders als William Turner”, legt Willie uit. “Ik heb een
obsessie voor licht – dat vind ik belangrijker
dan de onderwerpen in mijn foto’s. Modellen gebruik ik om de aandacht naar het licht
te trekken.”
Om deze stijl voor elkaar te krijgen, werkt
Willie alleen met natuurlijk licht. “Ik ben
misschien wel de meest luie fotograaf ”, lacht
ze. “Ik ga niet sjouwen met spullen. Dat leidt
mij enorm af van waar ik mee bezig ben. Ik
werk denk ik voor 98% met natuurlijk licht,
of waar mogelijk met extra hulplicht. Dus
misschien is aanwezig licht een betere term.
Ik bedoel, als ik de koelkast open, komt daar
ook licht uit.”
Willie geeft grif toe dat licht voor haar
echt een obsessie is. “Als ik heel mooi licht
zie, kan ik alleen maar daarnaar kijken”,
vertelt ze. Dat kan soms ook leiden tot spannende situaties. “Ik ben ooit al een keer
tegen een spoorboom aangereden, omdat ik
naar het licht aan het kijken was ... Ik zie het
bundelen, ik zie het vallen. Ik let niet alleen
op het licht zelf, maar ook op de schaduwen.
Licht is alles.”
Veel mensen zullen naar de schilderachtige foto’s kijken en denken dat daar achteraf
heel veel aan bewerkt is, maar eigenlijk verschillen de ‘before’ en ‘after’ niet heel erg
van elkaar. “Je kunt nog zoveel doen met
nabewerking, een flutfoto blijft een flut
foto”, meent Willie. “Natuurlijk doe ik wel
iets aan nabewerking – dat is mijn handtekening. Net als een schilder een schets invult
met kleuren. Dat is ook wat ik doe, maar de

basis is het licht. Als je weet hoe licht werkt
en vooral hoe je het moet sturen, dan kun je
eigenlijk alles.”
Inmiddels kan Willie de uitwerking van
verschillende soorten licht wel dromen,
maar desondanks blijft het steeds weer
een verrassing. “Elke dag dat de zon weer
opkomt vind ik echt een cadeautje. En zelfs
als het bewolkt is, dan nog schijnt de zon –
ook al staat hij achter de wolken. Als ik door
de zoeker kijk, verandert het licht zo! Dat
ene moment waarop ik kijk door de zoeker,
dan is het net als vroeger alsof ik door mijn
caleidoscoop kijk.”

Plaatje in het hoofd

Op de foto’s van Willie zijn kinderen meestal
het onderwerp, al is dat voor haar niet het
belangrijkste. “Wat ik vooral belangrijk vind,
is dat het resultaat matcht met het plaatje
dat ik vooraf in mijn hoofd heb. Toevallig
zijn het altijd kinderen, maar het hadden ook
volwassenen kunnen zijn. Een foto kan bij
mij stuklopen op het feit dat het niet klopt
met het idee dat ik voor ogen heb. Dat is ook
eigenlijk waarom ik geen fotoshoots doe:
de foto maak ik voor mezelf. Je moet mij
dus ook niet als fotograaf voor een bruiloft
vragen. De meeste volwassenen zijn bovendien te bewust van zichzelf.”
Is dat meteen ook de reden dat ze liever
kinderen fotografeert, omdat die zich niet zo
bewust zijn van zichzelf? “Dat gaat eigenlijk
nog dieper”, aldus Willie. “Elke foto vertelt
een verhaal over wie je bent, waar je geweest
bent ... Ik was vroeger bijvoorbeeld heel erg
weg van Peter Pan en dat zie je in mijn foto’s
heel erg terug. Eigenlijk ben je continu bezig
met jezelf vast te leggen.”
Creatief gezien probeert Willie de sfeer
van het impressionisme te benaderen.
“Ik gebruik lange lenzen met een groot
diafragma om een vage achtergrond te krijgen. Dan krijg je echt dat impressionistische,
zoals de kleuren in elkaar overlopen. Soms
trek ik de kinderen bepaalde kleding aan en
ik zet ze ergens neer. Vervolgens ga ik weg.
Ik wil uit hun zicht zijn – en andersom dat ze
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uit mijn zicht zijn, zodat we allebei in onze
eigen wereld zitten. En dan wacht ik. Als je
mensen laat wachten, worden ze meer zichzelf. Dat is het moment waarop ik klik.”
Het maken van de perfecte foto hoeft
trouwens niet lang te duren. “Het kan gebeuren dat ik een plaatje in mijn hoofd heb. Dan
spreek ik met een model een bepaalde tijd
en plaats af, want ik weet precies hoe laat
we waar moeten zijn voor het beste licht.
Vervolgens ben ik in vijf minuten klaar.” En
ook een studio is geen vereiste, zoals blijkt
uit de bijzondere fine-artportretten die Willie maakt. “Daarvoor gebruik ik gewoon een
zolderraampje. De omgeving doet er niet
toe: het gaat om het licht. Verder heb je niets
nodig. Iedereen denkt dat je een grote studio
nodig hebt, maar die heb ik niet. Als ik naar
buiten loop, heb ik een studio.”

Een geslaagd huwelijk

Inmiddels maakt Willie volop gebruik van
de Canon EOS R6. “Dat is voor mij gewoon
de meest prettige camera. Hij doet wat ik
wil en is eenvoudig te bedienen.”
Willie fotografeert altijd al met Canon-
camera’s. Ooit begon ze met een analoge
Canon, en haar eerste fullframecamera was
de Canon EOS 5D, een dslr. De maximaal
bruikbare ISO-waarde daarvan was niet
extreem hoog. “Maar mijn huidige systeem-
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camera is daarin stukken beter. ISO 8000?
Het is niks, al helemaal niet als je weet hoe
licht werkt. En het focussysteem van de
Canon EOS R6 is briljant! Die eye-focus ...”
Maar het huwelijk wordt pas echt een
succes bij de juiste combinatie van lenzen
en camera. “Toen ik mijn EF-lenzen – de
Canon EF 135mm f/2L USM en de Canon
EF 50mm f/1.2L USM – op de Canon EOS
R6 zette, leek het wel of ik nieuwe lenzen
had! Het verschil was zo groot! Vooral de
Canon EF 135mm f/2L USM was opeens zo
belachelijk scherp.”
Ook waren sommige van haar oude lenzen om praktische redenen niet altijd de
beste keuze. “Ik heb een 200mm-lens – een
dijk van een lens – die helaas heel zwaar is.
Bovendien gaan mensen echt wachten als
ze je daarmee zien fotograferen. Als iemand
staat te koekeloeren naar wat ik aan het
doen ben, raak ik mijn focus meteen kwijt.”
Dus toen Willie de kans kreeg om de
Canon RF 70-200mm 2.8L te testen, was
ze eerst sceptisch. “Maar toen ik hem tien
minuten in mijn handen had, was ik om. Ik
gebruik bijna alleen nog deze lens, en dan
steeds helemaal ingezoomd op 200 millimeter om de achtergrond te krijgen die ik wil.
De Canon RF 70-200mm 2.8L is niet alleen
snel, maar hij heeft ook de lens flare die ik
zoek”, vertelt Willie enthousiast. “Daar-

naast is de beeldstabilisatie geweldig. Ik kan
ermee uit de hand schieten, helemaal ingezoomd, op 1/20 seconde. Dan nog is het zó
scherp! En hij is echt klein en compact, dus
je kunt er de hele dag mee lopen.”
De Canon RF 70-200mm 2.8L zit inmiddels als het ware vastgeplakt op de camera.
Alleen binnen moet hij af en toe verruild
worden. “Binnen fotograferen met 200 mm
is wat lastig”, legt Willie uit. “Voor stillevens
binnen, en soms ook portretten, gebruik ik
daarom de Canon EF 50mm f/1.2L USM of
de Canon RF 35mm F1.8 IS Macro STM. De
Canon RF 50mm F1.2L USM staat nog op
mijn verlanglijstje.”

Anderen inspireren

Om haar enthousiasme voor fotograferen en
het licht over te brengen, geeft Willie workshops. Over wat de belangrijkste les is die ze
haar cursisten meegeeft, hoeft ze niet lang
na te denken. “Dat ze altijd hun hart moeten volgen en zich niet moeten vergelijken
met anderen. En ten tweede dat onzekerheid
achter de camera negen van de tien keer zit
in het feit dat mensen gewoon niet weten
hoe hun spullen werken.” Het tweede is
natuurlijk een stuk makkelijker te leren dan
het eerste, beseft Wille ook. “Maar je moet
altijd zelf onderzoeken wat bij jou past en
wat niet.”
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In de fototas
Voor het maken van
haar schilderachtige
kinderportretten gebruikt
Willie Kers onder andere
deze lenzen.

Canon RF 70-200mm
f/2.8L IS USM

Deze supercompacte en flexibele
telefotozoom met 5-stops Image
Stabilizer levert steevast fantastische
resultaten, ook uit de hand en volledig
ingezoomd. De kortste scherpstel
afstand is slechts 70 cm en de auto
focus is supersnel.

Canon RF 35mm F1.8 IS
Macro STM

Het afgelopen pandemiejaar is voor veel
mensen een behoorlijke uitdaging geweest.
Maar het heeft er bij Willie ook voor gezorgd
dat ze nieuwe dingen over zichzelf geleerd
heeft. “Ik heb het beste van offline en online
samengevoegd, en dat ging goed. Maar wat
ik ontdekt heb, is dat ik het meeste plezier
uit de één op één coaching haal. Ook merk ik
nu dat cursisten, nu ze veel meer zelf moeten doen met de informatie die ze via Zoom
aangereikt krijgen, veel meer groeien.”
Voor de toekomst ziet Willie zichzelf in
ieder geval meer één op één coaching geven.
Daarnaast hoopt ze vooral ook weer leuke
dingen te kunnen gaan doen. “Afgelopen
jaar zou ik bijvoorbeeld op een beurs staan
en lezingen geven. Ik baal ervan dat het niet
door kon gaan. Niet omdat ik zo nodig met
mijn snufferd op dat podium moet staan,
maar omdat ik het leuk vind om anderen
te inspireren.”
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Een veelzijdige en hoogwaardige 35mmlens die ideaal is voor stads- en reisfoto
grafie en close-ups. Zijn grootste diafragma
is een razendsnelle f/1.8. Verder heeft hij
een 5-stops beeldstabilisatie om ook bij
weinig licht trefzeker scherpe foto‘s te
kunnen maken.

Canon EF 135mm f/2L USM

Dit is een snel en licht teleobjectief van
hoge kwaliteit, en met een autofocus die
snel en prettig stil is. Deze lens is ideaal
voor fotograferen op binnenlocaties, bij
weinig licht en voor portretfotografie.
Het cirkelvormige diafragma zorgt
daarbij voor een prachtige bokeh.
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