
Staotaofel: 
 

 

Ik ebbe disse wèke mien leste wärkstuk naor de buurman ebracht um döör een keer een echte 

foto van te maken.  

Mien buurman ef namelijk nog een modern, maer toch nog een echt olderwets ambachtelijk 

beroep.     IJ  is fotograaf ! 

Ik mage graag zelf ook foto’s maken, maer bi’j zien wärk vergeleken is dät niet meer dan 

plagies skieten. Toen ik ’t wärkstuk weer uut  zien fotostudio opalen, e-k is èven e-keken wat 

döör allemaole veur apperatuur um en was opesteld. Ten eetste adden ze ’t wärktuk dät toch 

zo’n 70 kilo wègen op een nutrale achtergrond  eplaatst.  Döörum-en een antal lampen en 

toestanden van eb ik oe  döör.  Eufdverlichting met deurloatend skerm, skienwerper veur de 

achtegrond met döörbi’j weer een skermpien umme ’t lich weer aof te vlaggen, een stafief met 

skienwerper veur  ’t tegenlicht of strieklicht en dät alles weer met twie regelkasten an 

mekaere verbunden.   Alles mos ampärt kunnen wörren in-esteld en op strekte eregeld.  

De camera ston op een statief wöörbij een bouwlift nog maer spöllegoed lik. 

Èven een foto maken nummen ze dät. 

A-k dät zo is eb bekeken magge ik toch wel concluderen dät der wel wat meer bi’j kump 

kieken dan allenig ’t bedienen van een camera .. nee .. dit is toch echt een Vak ampärt. 
 

Maer dan kump ’t !!  

 

E-k alles  weer in mien atelier staon en 

kiek ik thuus èven naor de foto’s. 

 

Now  ie wilt ’t  niet  geleuven,  maer der 

staon inniens zaken op wöörvan  ik niet 

iens wiste dät ik zoiets eb kunnen maken.  

 

Nog bèter is ’t dät de vrouwe dät ook niet 

weten, want dan a-k de poppen mooi an 

’t dansen.  

Trouwens …. now  wi’j ’t döör toch 

aover ebben .. ’t is best een mooi 

puppien.  

Eigenlijk völs te mooi.   

 

Zoiets döt mi’j beseffen da-k toch te olt 

wörre veur dät soort zaken . . zo’n iene 

aal ik niet meer bi’j !  

Der zol ie toch in blieven ! 

.. maer wat za-k dan een grijns op mien 

smoel ebben. 
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