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De in Utrecht geboren filmer en
fotograaf Rob de Wind woont
met partner Petra Kempkes sinds
2002 in Munnekeburen. De toe-
name van verkeer en files deed
hen besluiten de rust op te zoe-
ken. Zijn partner heeft groepsac-
commodatie ‘Buitenhuis Zonne-
roos’ opgezet. Na de middelbare
school maakte De Wind de keuze
voor de School voor Fotografie
en Fototechniek in Den Haag. Het
was een ideologische keuze. De
Wind was betrokken bij de actie-
groep ‘Wees Wijs met de Wad-
denzee’. De vondst van ruim 60
zeehonden op het strand van
Schiermonnikoog motiveerde
hem om de gevolgen van milieu-
verontreiniging via fotografie en
film met het publiek te delen. Dat
resulteerde in zeven Wadden-
films en drie succesvolle fotoboe-
ken over de Wadden, waarvan
twee met tekstschrijver Alexan-
der Pola. Met het afronden van
de opleiding startte De Wind met
zijn eigen onderneming als filmer
en fotograaf. Momenteel tim-
mert hij commercieel minder aan
de weg. De devaluatie van de
professionele fotografie speelt
daarin een rol. Hij produceerde
films voor Ballast Ham Dredging,
Philips, NS (de aanleg van de Fle-
vospoorlijn) en de Koninklijke Ne-
derlandse Munt. Ook maakte hij
patiëntenvoorlichtingsfilms over
de ernstige auto immuunziekte
Sclerodermie. Zijn laatste docu-
mentaire ‘Lelystad Airport in ne-
velen gehuld’ ging over de laag-
vliegroutes die o.a. over Z.O.
Friesland worden gepland. Van-
uit de helikopter filmde De Wind
veel: ‘ik heb ruim 2000 uur heli-
kopteruren gemaakt.’ De laatste
drie Elfstedentochten legde de
filmer vast vanuit de helikopter.
Voor een open deur filmde hij ze-
ven uur in de vrieskou. Dorpsge-
noot Albert Westerhuis, verricht
onder De Winds regie, momen-
teel de filmmontage. Een verkla-
ring voor het succes van het werk
van De Wind is wellicht dat hij fo-
cust op het onderwerp en zich
niet laat afleiden. ‘Het beeld sim-
pel houden en begrijpelijk maken
voor de klant.’ Als het onderwerp
het toelaat, is humor ook een fac-
tor die belangrijk is. ‘Filmen is
vooruitdenken en inzien hoe de
boodschap het beste overkomt.’
Als fotograaf is De Wind in de na-
tuur op zijn best, landschappen
vastleggen waarbij licht en te-
genlicht centraal staan: ‘alles valt
of staat bij licht.’ In de Rottige
Meente heeft de landschapsfoto-
graaf fraaie beelden op de gevoe-
lige plaat gezet. De Wind foto-
grafeert tegenwoordig alleen
waar hij vrolijk van wordt, waar hij
achter staat en energie van krijgt.
Hij heeft meerdere exposities op
zijn naam staan, onder andere bij
het kunstevenement Once in the
Wetlands in de Rottige Meente.
De klimatologische ontwikkelin-
gen baren De Wind zorgen. Hij
voelt zich verantwoordelijk voor
de aarde. ‘We hebben de natuur
in de keten nodig.’ Zijn films en fo-
to’s zijn voor hem het middel om
daar aandacht voor te vragen. De
films over de Wadden en de be-
dreigde natuur zoals bij de aanleg
van de Rijksweg 27 dwars door
het bos Amelisweerd bij Utrecht,
wilde hij maken. Hij financierde ze
vaak ook zelf.
❯ www.robdewind.nl

‘Alles valt en
staat bij licht’
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