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Fototentoonstelling ‘Struinen door het Statenkwartier’. 

Het idee komt van Maria Essers van Kunstkwartier 6211. Twee leden Jos en Ludo van onze 
Seniorenwoongroep zijn in gesprek over hun hobby, fotografie. Maria haakt daarop in: 

-  Ik heb een uitdaging voor jullie! Jullie willen hier komen wonen – maak dan een fotoreportage over deze 
buurt! Over de mensen die hier wonen en die hier langskomen. 

Jos en Ludo kijken elkaar aan, eerst wat aarzelend, maar dan ineens enthousiast:

- Ja, dat doen we! Een prachtige uitdaging. We hebben geen ervaring met streetphotography maar we zijn 
niet te oud om te leren. 

Streetphotography - straatfotografie – is mensen fotograferen op straat, het liefst zonder dat ze dat 
merken. Natuurlijke, spontane foto’s, impulsief genomen. Geen geposeerde opnames die vooraf in scene 
zijn gezet. Dus met de camera op pad, struinend door de straten en publieke ruimtes zoals de 
Brandweerkantine, en ook aanbellen en mensen thuis ‘overvallen’ met je fototoestel. Motto daarbij: je 
maakt meer kans als je achteraf toestemming vraagt, dan wanneer je dat vooraf doet. Het doel van 
straatfotografie is een levensechte indruk geven van het dagelijkse leven in de binnenstad.

Het is niet altijd makkelijk om mensen spontaan te fotograferen – dat geeft soms aanleiding tot bitse 
opmerkingen maar vooral ook tot leuke gesprekken. Zo leren we ook de buurt kennen, door deze 
ontmoetingen met buurtbewoners en met toevallige passanten. We praten over ons fotoproject.   
Tijdens de eerste ronde straatfotografie in de zomer van 2015 is ons 

vooral de diversiteit van mensen die er wonen en die er langskomen opgevallen. Jong en oud, 
Maastrichtenaren en mensen van buiten, verschillende etnische en culturele achtergronden, verschillende 
inkomensniveaus. Dat heeft ons gesterkt in ons streven ook binnen onze seniorenwoongroep te streven 
naar diversiteit. Het heeft ons ook bevestigd in onze overtuiging dat onze woongroep een eigen, unieke rol 
kan spelen in sociaal en cultureel opzicht. 

Er was tijdens de opening in kunstkwartier 6211 een goede sfeer en er was veel belangstelling voor de 
geëxposeerde foto’s. Mede dankzij het omlijsten van de expositie door een enthousiast zingend koor werd 
het voor de vele opgekomen buurtbewoners een uiterst aangename middag.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst bij de studentenvereniging Circumflex waarbij dezelfde foto’s werden 
getoond werd eenzelfde sfeer opgeroepen, wederom ondersteund door een studentenorkest. 












