
”Groeten uit 2021” 
Foto opdracht

Als je op vakantie bent, dan stuur je vaak een foto om je vrienden te laten zien waar je bent.
Voor de tijd van de smartphone stuurden mensen een ansichtkaart. Groeten uit …. Op de voorkant 
een foto van de plaats waar de vakantieganger is. Op de achterkant een berichtje.

Wat we elkaar nu digitaal toesturen in een paar seconden, deden mensen vroeger met papier. Een paar 
dagen later werd het bericht in de brievenbus bezorgd.
Leo Sikkers (1880-1950) uit Drunen maakte foto’s voor zulke ansichtkaarten in de omgeving van Dru-
nen.

Lees de twee foto opdrachten rustig door. Kies er één.
Met de opdracht maak je een foto voor de toekomst. Je legt vast hoe de omgeving er in 2021 uit ziet. 
De resultaten worden bewaard in het streekarchief. Zodat jouw kinderen en kleinkinderen over 100 jaar 
de ‘foto-groeten’ uit 2021 krijgen.

Kijk op de site van het het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Je ziet veel foto’s die lang geleden op straat en in de buurt gemaakt zijn. En je ontdekt hoeveel er 
veranderd is. Veel gebouwen zijn verdwenen, sommige gebouwen zijn er nu nog wel. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de kerken in Vlijmen, Elshout en Haarsteef, de Ster in Nieuwkuijk, het voormalig postkantoor 
in Heusden.
Denk na over een bijzonder straatbeeld in het dorp.
Ga naar die plek en maak een foto die goed laat zien hoe het er daar uitziet.

Opdracht 2
Vroeger en nu: zoek de verschillen
Kijk op de site van het het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Het lijkt zo stil op de foto.
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Zoek een foto van een plek die je kent en herkent.

Maak een foto van die foto op het beeldscherm en ga op pad.
Als je op de plek bent, ga je als een detective op zoek naar het punt 
waarop de oude foto gemaakt is. 
Maak de oude foto zo goed mogelijk na.
Belangrijk: ga niet, net als vroeger, midden op de kruissing staan! Denk 
aan je veiligheid!

Foto-tip 1
Kijk nog eens naar de foto’s op de site van het het Streekarchief.
Alle foto’s zijn ‘liggend’ gemaakt. Dat betekent dat de lange zijde van het beeld onder 
en boven is. (bij een ‘staande’ foto zijn de korte zijde van het beeld boven en onder).
Maak liggende foto’s. Die worden ook wel ‘landscape’ genoemd en je snapt nu waar-
om: het straatbeeld past beter in de foto.

Foto-tip 2
Het moment waarop je de foto maakt is super belangrijk. Dat bepaalt bijvoorbeeld of 
een fietser helemaal of gedeeltelijk in beeld is. Of dat er even niemand in beeld is en de 
gebouwen alle aandacht krijgen op de foto.
Dus: maak de foto niet meteen, maar wacht op het juiste moment. 

Resultaat:
Stuur je foto (in de hoogste resolutie) naar marjolein@trefpuntheusden.nl. Misschien wordt jouw foto 
wel uitgekozen om bewaard te worden in het archief! In dat geval wordt het archief eigenaar van je 
foto. Zij kunnen de foto dan gebruiken hoe en wanneer ze dat willen.
Vergeet niet je naam te noemen en de datum en plek waar jouw foto gemaakt is.
En vergeet ook niet je kleinkinderen later te vertellen dat ze jouw kaart uit 2021 kunnen vinden in het 
archief!

bonus teken opdracht

Hoe zou de straathoek er over 100 jaar uitzien?
Is onze planeet dan verwoest en zwerven er alleen dieren rond die nu nog niet bestaan?
Zijn alle gebouwen vervangen door high-tech woon- en werkobjecten? Hoe zou dat er uit zien?
Hoe vervoeren mensen zich? Zijn er nog bomen? Fietspaden?
Of bestaan er geen mensen meer en zijn er allen nog buitenaardse wezens?
Teken zoveel mogelijk details!
Zorg er wel voor dat de straathoek nog herkenbaar is.
Wil je extra je best doen om diepte (perspectief) te tekenen? Bekijk dan even dit filmpje!
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