
 
 

Arno wist hoe je iemand in zijn kracht moet zetten 
Een foto van Arno in Arnhem tijdens mijn fotoserie van een dagje uit met Loes en Aart in 1981 

 

Arno (Steekelenburg) heb ik leren kennen tijdens de voorbereidingen van het 

Schiedamse Dichters Festival Dichten zonder je hemd op te lichten in het 

Zakkendragers huisje in 1976. Arno was toen werkzaam als journalist bij het 

Rotterdams Nieuwsblad. Hoewel hij duidelijk de invloed van Simon Vinkenoog 

op mijn werk bespeurde, vond hij desondanks dat ik ook zelf iets te zeggen had en 

dat waardeerde hij. Zodoende ging ik sinds die tijd steeds vaker met hem op 

stap, werd ik uitgenodigd in zijn ouderlijk huis, logeerde daar zelfs een keer en 

werd ik langzaam ingewijd in zijn verleden als gymnasiast, drop-out, groene 

baret en de kring van mensen rondom cineast Jan Schaper.  

 

Zijn betrokkenheid bij mijn ontwikkeling uitte zich ook doordat hij mij introduceerde 

bij de Schiedamse journalist Han van der Horst, op dat moment tevens hoofdredacteur 

bij het lokale tijdschrift City Magazine. Zo kreeg ik de gelegenheid om een feuilleton 

te schrijven en een serie korte verhalen over mijn stadswandelingen. Daarnaast volgde 

ik samen met Arno lessen in moderne dans bij Amy Gale in haar Studio in Schiedam. 

 

In 1977 ben ik naar Rotterdam verhuisd. Toen hij trouwde met mijn goede vriendin 

Loes van der Linden en Aart werd geboren bleek het jonge gezin vlak in mijn buurt te 

wonen. Zodoende werd ik vaste bezoeker van hun woning aan de Vierambachtstraat. 

Vanaf die plek is mijn contact met Arno steeds intensiever geworden. We deelden 

tweedehands boeken en platen en gingen samen naar de markt, uit eten en naar de 

film. Ik schat dat we in die tijd toch zeker zo’n vijftig films samen hebben gezien. 

 



Arno en de Fotografie: De ode aan het leven 

 

Arno had een grote liefde voor de fotografie. Die heeft hij op mij weten over te 

dragen. Dat viel in vruchtbare aarde en begon met het lezen van de volledige serie van 

Time en Life boeken over fotografie die hij in zijn bezit had en aan mij had verkocht. 

Wij spraken vaak over fotografie, zijn voorkeur voor bijv. André Kertesz, maar ook 

iedere willekeurige, maar goede foto in een tijdschrift of de krant kon aanleiding zijn 

voor een gesprek.  Zo begon ik foto’s te maken op de Rotterdamse Citrusveiling. 

 

 
 
Eén van de foto’s uit mijn documentaire over de Rotterdamse Citrusveiling waar Arno van hield. Twee werksters 

die tegen elkaar op werken aan beide kanten van een glazen scheidingswand. 1982  

 

Ook leerde ik van Arno de basisbeginselen van het zelf ontwikkelen en afdrukken en 

het herkennen en afdwingen van kwaliteit in zwart-wit fotografie door te werken met 

barietpapier en andere hoogwaardige beelddragers en technieken. 

 

Arno volgde mijn ontwikkeling op fotografisch gebied op de voet en stimuleerde deze 

enorm. Hij kon genieten van een goede foto en toen ik, in zijn optiek, steeds beter 

werk begon te maken met een documentaire inslag liet hij niet alleen zijn waardering 

blijken, maar ondersteunde hij dit ook. Zo heb ik via Arno Vera Baris leren kennen. 

Zij was werkzaam als docente op de Dansacademie en bezig met een project rondom 

Danse Sacre en Profane van en met Corrie Hartong. Door Arno’s aanbeveling kreeg 

ik de gelegenheid om een half jaar lang dat project te volgen en er uitgebreid foto’s 

van te maken. Dat hij mijn kwaliteiten op dat moment van kracht voorzag stond niet 

op zichzelf, want niet alleen waren Corrie, Vera en alle danseressen ook erg 

enthousiast over de backstage, repetitie en theaterfoto’s, ze werden ook gepubliceerd 

in het tijdschrift Dans, Muziek en Dans (Entre’Acte) en verschenen ook als een serie 

ansichtkaarten bij Biri Publications in Amsterdam. 

 



 
 
Een backstagefoto van Danse Sacre en Profane uit 1982-83 
 

Als gevolg hiervan werd ik ook gevraagd door de dansacademie voor een reportage 

over het eindexamenwerk van 1986, waar ik drie maanden aan heb gewerkt. In 1987 

verscheen hiervan een fraaie fotokalender die ik zelf had ontworpen en zeer succesvol 

was als relatiegeschenk. Een klein overzicht van mijn Dansacademiewerk is te vinden 

op http://www.huubkoch.nl/image_photography01.html 

 

Nieuwe tijden in de Heemskerkstraat 

 

Toen Loes en Arno gingen scheiden verhuisde Arno naar de Heemskerkstraat. Ik was 

zelf naar de Vrijenbansestraat verhuisd. Hoewel ik met beiden bevriend bleef, kreeg 

onze relatie hierdoor een nieuwe dimensie. Arno ging studeren op het Conservatorium 

en ik op de Kunstacademie. Hierdoor bleef hij op zeer eigen wijze betrokken bij mijn 

ontwikkeling. Eén van de anekdotes hierover, die ik graag wil delen, is de volgende: 

 

Voor mijn docent fotografie, Gerrit Schilp, een studiofotograaf uit Den Haag, die ook 

veel jazzreportages had gemaakt, moest ik de volgende opdracht uitvoeren: Maak 4 

foto’s van een bewegend object; 2 tegen een lichte en 2 tegen een donkere 

achtergrond. Wat mij fascineerde was fotografie met vloeistof, zoals je die in whisky 

reclames zag. Ik had daar met mijn docent over gesproken, maar die raadde het mij af, 

als zijnde te gecompliceerd. Toch wilde ik het proberen om zulke foto’s te maken. 

 

Op een gegeven moment was ik daar al twee maanden mee bezig en de deadline was 

eind van die week. Ik had al heel veel foto’s gemaakt, maar op de een of andere 

manier wilde het niet echt lukken. In je eentje zo’n foto maken bleek inderdaad te 

gecompliceerd. Juist op een avond dat ik met die opdracht nogal stuk zat kwam Arno 

langs. Wat zit je nou sip te kijken? Was zijn reactie. Toen ik uitlegde hoe de situatie 

was zei hij meteen: Nou dan gaan we daar toch wat aan doen! En zo gebeurde! 

 

Ik stelde mijn zelfgemaakte stellage op met rollen achtergrond papier. We zetten daar 

een tafeltje voor met een champagneglas. Inmiddels legde Arno uit dat het een 

kwestie moest zijn van tellen tot 4 en op het juiste moment knippen met een langzame 

sluitertijd. Dat had ik zelf ook begrepen, maar het verschil was dat we het nu samen 

deden en de taken verdeeld konden worden. Eerst deed ik alles alleen. 

 

Natuurlijk ging het ditmaal veel beter. Na de eerste serie ging ik meteen de negatieven 



ontwikkelen en een contactafdruk maken. Toen die geslaagd bleek gingen we verder 

met de volgende serie. Aan het eind van de avond had ik 4 foto’s en toen ik die de 

volgende avond bij de presentatie op de academie neerzette, riep mijn fotografie 

leraar verbluft uit: Ga jij maar weg, want jou hoef ik niets meer te leren! Toen ik 

Arno dit verhaal vertelde moest hij lachen, want dat was nu net de bedoeling geweest. 

 

 

 
 
Eén van de foto’s uit de serie bewegend object tegen een lichte achtergrond. 

 

 
 
Eén van de foto’s uit de serie bewegend object tegen een donkere achtergrond. 
 



Nu kon ik natuurlijk nog best iets leren van mijn docent en vandaar dat ik op zijn 

studio mocht komen om te leren werken met een technische camera om een foto van 

mijn medestudenten te maken die hier te vinden is als achtste foto van bovenaf: 

http://zichtbarezaken.web-log.nl/zichtbarezaken/2007/03/als_je_later_gr.html 

 

Ook van de bewegingsfoto’s zijn ansichtkaarten gemaakt die lange tijd redelijk goed 

zijn verkocht. Ondertussen ging mijn ontwerpwerk ook steeds belangrijker worden. 

Zodoende kwam mijn fotografie steeds meer op de achtergrond te staan. Momenteel 

fotografeer ik niet meer structureel, maar als ontwerper werk ik nog dagelijks met 

kennis die ik aan Arno heb ontleend, zoals het lay-outen en croppen van beelden, 

zoals ik dat ooit van hem leerde via het boek Pictures On A Page van Harold Evans. 

 

Alle vogels fietsen 

 

Arno is voor mij altijd een soort van oudere en levenswijze broer geweest. Soms 

trokken we een tijd lang zo vaak samen op dat de buitenwacht meende dat we 

inderdaad broers waren. Toch beschouw ik Arno, nu vele jaren later, meer als een 

soort van Mentor. In de tijd dat wij met elkaar omgingen was ik nl. behoorlijk onzeker 

en zeker niet overtuigd van mijn eigen kracht. Arno kon je dan met hele kleine 

opmerkingen vertrouwen geven. Hij wist hoe je iemand in zijn kracht moest zetten. 

 

Zo vroeg hij mij, toen hij Bertine net had leren kennen, of ik een decor wilde 

ontwerpen voor het theaterstuk Alle vogels fietsen, van Bertine’s theatergroep Bof. 

Naast het decor, dat nog te zien is op http://www.huubkoch.nl/art_stagedesign1.html 

moest er ook een serie dia’s voor lichteffecten worden gemaakt. Daarbij was het de 

bedoeling dat ik grote tekeningen van wind zou maken en dan fotograferen op dia. 

Toen hij merkte dat ik niet zo goed wist hoe dit aan te pakken zei hij: Je kunt het, dus 

je moet er niet bij nadenken, gewoon die vellen papier neerleggen en met krijt er 

overheen gaan en je fantasie de vrije loop geven. Dat werkte. In een half uur waren 

die illustraties klaar en konden we ze fotograferen en klaar was Kees. 

 

Dat soort opmerkingen. Daar denk ik tot op de dag van vandaag met dankbaarheid 

aan terug. Ze zijn typerend voor onze relatie en de verhouding die wij hadden en ze 

blijven me inspireren. Ik ken nog vele andere anekdotes die typerend zijn voor Arno’s 

levensvisie, maar de bovenstaande voorbeelden leken mij toch het meest persoonlijk. 

 

Huub Koch, 28 Februari 2008 


