
Als kind al was Regina opmerk-
zaam, ze kon zich verwonderen
over kleine dingen en ging op
onderzoek uit. Het is dan ook niet
vreemd dat ze ging schilderen en
fotograferen. Dat kwam op een
laag pitje te staan toen ze een gezin
kreeg en daarnaast ging studeren.
De camera keerde terug toen ze in
2011 naar Berlijn ging. ,,Ik wist dat
de architectuur daar heel mooi zou

zijn om te fotograferen, dus kocht
ik een camera - mijn eerste digita-
le. Later had ik problemen met
mijn computer en de man die die
verhielp, zag mijn foto’s. Hij kende
de houder van de Grote Paul Gale-
rie in Haarlem en heeft hem mijn
naam genoemd. Daarop kreeg ik
het verzoek om wat foto’s in te
sturen. Ik schrok daarvan: ik had
alleen die van Berlijn en zou een

portfolio moeten maken. Ook deed
ik maar wat: ik fotografeer vanuit
mijn gevoel en intuïtie. De galerie-
houder zei: blijf dat doen!’’
Deze galeriehouder, Jan van Buur-
en, gaf De Jager tips om verder te
komen. Hij adviseerde haar bij-
voorbeeld om triptieken te maken:
collages van drie foto’s die samen
een verhaal vertellen. Daarvan
heeft De Jager inmiddels hele ver-

zamelingen. Ze gebruikt er vaak
foto’s voor uit de reeks ’Op mijn
rondje’, maar ook andere onder-
werpen komen aan bod, want
foto’s zijn er genoeg.
Dat zijn vooral natuurfoto’s met
spiegelingen en lijnenspel als te-
rugkerende thema’s. ,,Ze zijn vaak
abstract, kunstzinnig. Ik houd
ervan om erg op iets in te zoom-
en.’’ Zo krijgen details een eigen

waarde. Ze blijven wel in hun
oorspronkelijke omgeving, want
bewerken doet de fotografe nauwe-
lijks. Ze heeft genoeg aan stan-
daardsoftware om contrast, helder-
heid en scherpte bij te stellen.
Soms experimenteert ze met kleur.
Voor haar bijdrage aan de fotogra-
fie ontving De Jager onlangs het
Keurmerk 2017 in de orde van
Grote Paul Huf.

De foto links was doorslaggevend voor het verdienen van de Grote Paul Huf.
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Spiegelingen vindt
Regina de Jager vooral
interessant; in allerlei

vormen. Water,
spiegelende ruiten,

doorzichtige
tochtgordijnen, ze ziet er

altijd wel iets moois in
en legt dat vast.

Elke dag zoeken naar spiegeling
Faralda Houthuijsen

Hoorn ✱ Regina de Jager is een
bekende verschijning langs het
Markermeer. Ze loopt iedere dag
hetzelfde rondje met haar camera
en schroomt niet om in opvallende
houdingen een bijzondere hoek te
zoeken om de ultieme foto te ma-
ken. Dit ’Op mijn rondje’ leverde
haar onlangs een fotoprijs op.
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