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Inleiding
Tegenwoordig kan iedereen fotograferen, 

met een mobiele telefoon, een digitale 

camera of met een geavanceerde 

digitale spiegelreflexcamera. En steeds 

meer mensen fotograferen, 21% van 

de Nederlandse bevolking van 6 

jaar en ouder doet aan beeldende 

kunst en fotografie is hierbinnen een 

grote discipline. Wat het onderwerp 

van de foto is en hoe dit in beeld 

wordt gebracht staat vrij, maar deze 

vrijheid wordt vaak niet benut door de 

amateurfotograaf. De amateur die nog 

met de analoge camera is opgevoed 

laat zich vaak leiden door de vorm en 

de techniek, terwijl de nieuwe ‘jonge’ 

amateur spontaan fotografeert, soms 

zonder enige kennis van de technische 

aspecten. Beide benaderingen kunnen 

de vrijheid van de fotograaf beperken. 

Kunstfactor wil met dit boek laten zien 

welke vrijheden er zijn binnen de foto-

grafie – en welke vrijheden fotografen 

nemen -  en hoe je de fotografische blik 

kunt verruimen. De fotografie wordt in al 

haar facetten belicht, waarbij het verschil 

tussen amateurfotograaf en professionele 

fotograaf niet zichtbaar is als het gaat om 

de vrijheden die men zich toe-eigent in het 

fotograferen. We willen amateurfotografen, 

fotografiedocenten en anderen die betrok-

ken zijn bij wedstrijden en fotoprojecten 

voor amateurs inspireren met dit boek om 

vrijheden over te dragen en te benutten.

In 12 interviews vertellen acht profession-

ele fotografen en vier amateurfotografen 

aan Diana Bokje, hoofdredacteur van het 

tijdschrift fotografie, wat hen inspireert en 

hoe ze dit in beeld brengen in hun foto’s. 

Opvallend is dat zowel de amateur- als 

de professionele fotografen door dezelfde 

onderwerpen worden geïnspireerd. De 

natuur, mensen, andere fotografen, muziek 

en films, maar ook conceptuele ideeën 

vormen inspiratiebronnen om te fotografer-

en. Ook de werkwijze van professionele 

fotografen en amateurfotografen vertoont 

overeenkomsten. Van het vroeg opstaan, 

dagenlang wachten op een plek, tot het 

meeslepen van ladders en het organiseren 

van een fotoshoot met modellen.

Ellen Kooi laat zich bij het creëren van 

haar mysterieuze beeldverhalen inspireren 

door het Nederlandse landschap en haar 

geschiedenis. In haar foto’s zien we een 

wisselwerking tussen mens en natuur. 

Het Veluwsche landschap is ook een 

inspiratiebron, zo gaat amateurfotograaf 



Inleiding
Geurt Besselink vroeg uit de veren om een mistig 

landschap in beeld te brengen en ligt Vermeer 

een aantal dagen bij een wak om knobbelzwanen 

te fotograferen. Willem Kolvoort gaat nog een 

stap verder en hijst zich in een duikpak om de 

fascinerende onderwaterwereld te fotograferen. 

De mens is van oudsher een geliefd onderwerp 

binnen de fotografie. De foto’s van Jimmy Kets 

laten een verwondering zien over de mens en 

haar omgeving. Portret- en modelfotografie 

waarbij een foto een verhalend karakter krijgt 

is het uitgangspunt van amateurfotografen Ernst 

Hartwich en Ad Vlemmix. Beiden geven aan 

dat werken met modellen inspirerend is. Hans 

Wilschut laat zich niet zozeer inspireren door de 

mens. In zijn fotografie is juist de passie voor de 

menselijke cultuur en haar vormentaal zichtbaar. 

Andere fotografen werken vanuit een conceptueel 

idee. De foto’s van Jeroen Swolfs zijn het resultaat 

van een plan om binnen vijf jaar straatgezichten 

van hoofdsteden in elk land ter wereld te 

fotograferen. Amateurfotograaf Piet Veel gebruikt 

de grondgaaisoorten in de wereld als excuus voor 

zijn fotoreizen. 

Tot slot zijn er fotografen die zich door de vorm en 

de context laten leiden en deze gebruiken om de 

foto zeggingskracht te geven. Astrid Hermes werkt 

associatief. Ze combineert foto’s, zodat deze het 

onderwerp overstijgen en op zichzelf gaan staan. 

Hans Franz heeft zijn hondenfoto’s bewust bewerkt 

door donkere partijen in de foto’s te creëren die 

ruimte bieden aan de verbeelding van de kijker.

In de interviews vertellen de fotografen hoe je 

vrijer kunt worden in het fotograferen. Het is een 

pleidooi voor het ontwikkelen van een eigen 

beeldtaal, een zoektocht om verder te kijken dan 

wat je in eerste instantie voor ogen had en op 

zoek te gaan naar de laag erachter om te komen 

tot een autonoom beeld. 

Van alle fotografen zijn portretten gemaakt. 

Geen standaardportretten, maar polaroids. Dit 

concept is bedacht door Roel Stevens. Hierdoor is 

een bindende serie ontstaan die als een tweede 

inspiratielaag kan dienen. De portretten in dit 

boek zijn gemaakt met een originele SX-70 

polaroidcamera op het nieuwe type film. Dankzij 

het directklaar principe werd in overleg met de 

fotografen gewerkt aan een eindresultaat. Er is 

samen met de fotografen gekeken welk beeld in 

het boek terecht zou komen en gevraagd of zij dit 

beeld wilden signeren. 

Laat u inspireren door de verhalen en verruim uw 

blik. 

Tom de Rooij, directeur-bestuurder Kunstfactor
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Ad  
Vlemmix

Een kijkje in de keuken | Bij Ad Vlemmix staat de deur altijd open. 
Tijdens het interview dat ik met hem heb, schuiven er steeds meer 
mensen aan de grote keukentafel. Dit warme welkom is typerend voor 
Ad en zijn fotografie; zijn foto’s zijn een samenspel tussen fotograaf 
en model.
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Aan de keukentafel wachten, naast fotograaf Ad Vlem-

mix zijn dochter Sofie, model/assistent Anne en mo-

del Raffi me op. De modellen spelen niet alleen in de 

fotografie een grote rol, maar ook in het leven van de 

fotograaf. Vele shoots in binnen- en buitenland, etentjes 

en lange gezellige avonden aan deze tafel hebben 

geleid tot hechte vriendschap tussen Ad en de modellen 

en tussen de modellen onderling. Raffi: “Ad zorgt ervoor 

dat je je bij hem meteen op je gemak voelt. De foto’s die 

hem en ook anderen het meeste aanspreken zijn vaak 

foto’s van modellen met wie hij een goede band heeft. 

Ik denk niet dat hij kan fotograferen zonder dat hij een 

band heeft met het model.” Ad knikt: “Het verschil met 

een beroepsfotograaf en een beroepsmodel is dat zij ge-

woon hun werk doen. Ik kan alleen maar werken als ik 

op mijn gemak ben en als het meisje op haar gemak is. 

Ik fotografeer altijd met amateurmodellen en dan moet 

er wel een klik zijn. Er komen hier de laatste paar jaar 

ontzettend veel modellen voorbij, daar haal je er een 

paar uit die je vaste modellen worden. Met deze model-

len word je steeds vertrouwder.”

De mooiste foto

Ad is een verwoed verzamelaar van foto’s en fotoboeken. 

Deze verzamelwoede had hem al in zijn greep voordat 

hij zelf een camera had. “Mijn allereerste prikkel was een 

foto van Paul den Hollander. In zijn beginjaren, toen hij 

net afgestudeerd was, hield hij een expositie. Toen had 

ik voor het eerst dat hebberige gevoel dat ik een foto 

moest kopen. Mijn mooiste foto is er een van Erwin Olaf. 

Het meisje met de gele jurk voor nummer 2A dat ook op 

de cover van zijn laatste boek staat. Ik kan niet vertellen 

waarom dat mijn mooiste foto is, het is meer een gevoel. 

Ik zag de foto voor het eerst op Paris Photo en dacht: 

die moet ik hebben. Dat denk ik wel eens vaker, maar 

bij deze foto in het bijzonder. Hij was erg duur en ik heb 

het toen niet gedaan. Toen ik hem voor de derde keer 

tegenkwam, heb ik hem toch gekocht. Ik wist eigenlijk dat 

AD VLEMMIX | MODELFOTOGRAFIE

Een kijkje in de keuken
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het een keer moest gebeuren. Natuurlijk zijn er ook onbe-

reikbare mooie foto’s, maar daar zullen we het maar niet 

over hebben. Mijn mooiste fotoboek is een van de laatste 

aanwinsten: een overzichtsboek van Ellen von Unwerth. 

Het is echt een ‘WOW -boek’. Alhoewel, misschien vind ik 

dit nu het mooiste boek omdat ik momenteel veel met haar 

fotografie bezig ben.”

Zelfs geen vakantiefoto’s

“Ik maakte vroeger nooit foto’s, zelfs geen vakantiefoto’s. 

Sterker nog; ik had niet eens een camera. Toen ik vijftien 

jaar geleden een tweedehands camera cadeau kreeg, 

ben ik gaan fotograferen en heb ik een cursus gevolgd 

hier in Breda in de Nieuwe Veste.” Agnes, die hij ont-

moette op deze basiscursus en inmiddels een vriendin van 

hem is, komt toevallig net binnen. Volgens haar was het al 

snel duidelijk dat Ad meiden zou gaan fotograferen. “Hij 

moest natuurlijk allerlei opdrachten doen en fotografeerde 

in het begin ook een aantal mannen, maar de foto’s met 
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de meiden sprongen er direct uit.” 

Voordat hij ging fotograferen speelde 

Ad in een aantal jazzbands. “Klassie-

ke muziek en jazz spelen nog steeds 

een grote rol in mijn leven, maar 

staan los van de fotografie. Ik heb 

ooit wel eens gedacht om een projec-

tieserie van mijn foto’s te maken met 

muziek van Mahler erbij, maar dat is 

er nooit van gekomen. Misschien dat 

ik binnenkort met een van mijn model-

len, die op het conservatorium zit, 

iets ga doen met een combinatie van 

foto’s die ik van haar heb gemaakt en 

haar muziek, maar dat zou de eerste 

keer voor mij zijn dat muziek en foto-

grafie samenkomen.”

No birds, no mannequins

In het dagelijks leven is Ad eigenaar 

van een bedrijf in etalagepoppen, 

in het vak ook wel mannequins 

genoemd. De titel van zijn eerste boek 

‘No mannequins’ is een verwijzing 

hiernaar. Het boek gaat vergezeld 

van een eenmalige uitgave van het 

magazine ‘Bleq’ waarin verschillende 

fotografen en modellen hun mening 

geven over Ad en zijn werkwijze. 

Het voorwoord dat door de fotograaf 

zelf is geschreven, zegt veel over zijn 

opvatting over fotografie en gevoel 

voor humor. Citaat uit dit voorwoord: 

“Zonder twijfel was de belangrijkste 

gebeurtenis van 2004 de oprichting 

van de ‘Erster Wiener Sacher Torte 

Vogelverein für Breda und Oosterhout 

frisch eingetroffen’ (EWST VFBUOFE). 

Dit gebeurde in Wenen, door vriend 

en fotograaf Emile Waagenaar 

en mijzelf. Met deze historische 

daad is de toon gezet voor mijn 

opvatting over fotografie. Als het 

beeld klopt, hoeft er geen tekst bij 

ter verduidelijking. Laat ieder zijn 

of haar interpretatie creëren van de 

fotografisch vastgelegde verbeelding. 

The medium is the message. Vandaar 

de ironie in de titel van mijn eerste 

expositie ‘No birds’. Op geen enkele 

foto kwam een vogel voor. Maar dat 

konden de belangstellenden zelf ook 

wel zien. Sterker nog: ze konden nu 

hun aandacht volledig richten op 

al het andere dat ik in beeld heb 

gebracht.”

Geïnspireerd door een  

modereportage

Zijn opvatting over fotografie en 

zijn humor zijn ook terug te vinden 

in de drie laatste fotoseries die de 

fotograaf maakte. Vooral de serie 

huisvrouwen met zijn voorjaars-

sfeer en jarenzestig uitstraling 

tovert een glimlach op het gezicht 

van de kijker. “Het idee voor deze 

serie ontstond tijdens een shoot met 

model Veerle. Tijdens een gekke 
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bui, produceerde zij ineens van die 

overdreven onechte jarenzestiglach-

jes. Zo werd het idee geboren.” Met 

deze series slaat Ad niet alleen een 

nieuwe weg in met zijn fotografie, 

maar ook erkent hij de waarde 

van het thematisch werken. “Het is 

allemaal heel gezellig, maar het is 

ook leuk om eens een stapje verder 

te gaan. De foto’s die tijdens een 

‘normale’ sessie worden gemaakt 

zijn leuk, maar ik wilde iets meer. 

Hopelijk lukt dat met mijn nieuwe 

themaseries. Als ik er twee per jaar 

maak ben ik tevreden.”

Alles kan zolang het maar 

gezellig is

De serie schoolmeisjes is geïnspireerd 

op een schoolmeisjesmode-

reportage in een modeblad. Ik merk 

op dat de fotograaf en modellen vast 

veel lol hebben gehad bij het maken 

van deze serie. Ad en Raffi beginnen 

beiden te lachen. Ad: “Ik was heel 

erg ziek en tijdens de shoot hebben 

Raffi en ik zelfs voor het eerst ruzie 

gehad. We hadden die shoot al een 

halfjaar van tevoren gepland. Een 

heel weekend met veertien modellen 

en een schoolbus. Het moest gewoon 

doorgaan, ziek of niet ziek.” Raffi vult 

aan: “Onderling was het superleuk al-

leen Ad was even niet te genieten. De 

meiden worden niet alleen gekozen 

omdat ze op een foto goed bij elkaar 

passen, maar er wordt ook gekeken 

of de groep goed met elkaar kan 

omgaan. Als je samen geen klik hebt, 

werkt het niet. Er ontstaan onderlinge 

vriendschappen. Ad zou nooit mei-

den tot zijn vrienden kunnen rekenen 

die niet in de groep passen Volgens 

mij zijn wij de enige groep meiden 

zonder haat en achterbaksheid. Je 

moet het samen doen en dat geldt ze-

ker voor zo’n serie als huisvrouwen en 

de nachtclub.” De manier waarop Ad 

de mensen om zich heen verzamelt is 

heel bijzonder. “Als je bevriend raakt 

met de meisjes worden de foto’s vaak 

steeds beter en de shoots steeds ge-

zelliger. Iedereen loopt hier in en uit, 

de meiden gaan mee uit eten. Ik ga 

regelmatig met één of twee modellen 

naar Parijs of Berlijn. Alles kan zolang 

het maar gezellig is.”

Samenspel tussen model en 

fotograaf

Het samenspel tussen model en 

fotograaf gaat verder dan de inbreng 

van het model tijdens de shoot. De 

modellen fungeren ook als klankbord. 

“Als ik een nieuw idee heb, deel ik 

dat met de mensen om mij heen. 

Daardoor gaan die ideeën ook bij 

anderen leven en komt het weer 

terug. Langzaam groeit het idee uit 
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tot een concreet plan. Op dit moment 

werk ik aan een serie waarbij ik me 

heb laten inspireren door foto’s van 

Ellen von Unwerth. Het idee ontstond 

naar aanleiding van een beetje sexy 

zwart-witfoto die ik van Raffi had 

gemaakt. Iemand op mijn fotoclub 

Plata merkte op dat het wel een Von 

Unwerth leek. Inmiddels hebben 

we het al maanden over de ‘Von 

Unwerth’-shoot en iedereen denkt mee 

over de modellen, locatie en attribu-

ten.” Raffi voegt toe: “Je kunt alles van 

tevoren bedenken, maar het wordt 

altijd anders. Ruimte voor spontaniteit 

is heel belangrijk.” Ad beaamt dit: 

“We hebben van tevoren de scènes 

bepaald, de rest moet onderweg 

gebeuren en hangt van de meisjes 

af. Je maakt de foto’s met elkaar. Dat 

geldt voor al mijn fotoshoots.” Ook 

de presentaties op zijn exposities 

ontstaan in samenspraak. Tijdens zijn 

laatste expositie in de stadsgalerij in 

Breda toverde zijn dochter Sofie één 

van de ruimtes om in een nachtclub, 

compleet met lampjes, wijn en muziek 

om de nachtclubserie optimaal tot zijn 

recht te laten komen.

Geestelijk vader van Breda 

Photo

Het enthousiasme en de spirit van de 

fotograaf werken aanstekelijk. Zo is 

Ad de geestelijk vader van BREDA-

PHOTO, een idee dat is ontstaan uit 

een uit de hand gelopen jubileumex-

positie van zijn toenmalige fotoclub. 

Nadat twee Bredase musea zich 

hadden aangesloten stond het festi-

val inmiddels volkomen los van het 

jubileum en had het al dezelfde vorm 

die het festival nu ook heeft. “De 

afgelopen keer was het echt gewel-

dig. Het is mijn kindje geweest en het 

is nu volwassen geworden. Ik zit niet 

meer in het bestuur, maar ben er wel 

heel trots op.” Omdat hij het toch niet 

helemaal kan laten, zit Ad nog wel 

in het bestuur van Amateurweekend 

BREDAPHOTO en in de werkgroep 

Open Atelierroute. Bij een bezoek 

aan BREDAPHOTO zul je hem onge-

twijfeld ergens tegenkomen met een 

gezellige club mensen om zich heen.

Website: www.advlemmix.com

‘Je maakt foto’s met elkaar’
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Jeroen 
Swolfs

Geen held of macho, maar wel nieuwsgierig | Hoeveel mensen 
dromen er niet van om de boel de boel te laten? Koffers inpakken en 
wegwezen, de wijde wereld in. Zo ook fotojournalist Jeroen Swolfs. 
Met zijn project Streets of the World gaat zijn droom in vervulling.
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Op zijn derde trok Jeroen Swolfs er met zijn slee en buur-

meisje op uit om Parijs te verkennen. Toen zijn buurmeisje 

het na twee huizenblokken wel ver genoeg vond, liep 

Jeroen door. Hij had zijn doel nog niet bereikt. Uiteinde-

lijk kwam er politie en zelfs een helikopter aan te pas om 

hem weer thuis te brengen. “Mijn ouders hebben heel 

hun trukendoos nodig gehad om mij thuis te houden”, 

lacht de inmiddels 35-jarige fotograaf. De reislust heeft 

hem nooit in de steek gelaten en vanaf zijn achttiende 

ziet Jeroen eerst als backpacker en later als fotojournalist 

veel van de wereld. Hij heeft één droom: hij wil de we-

reld rond. Na acht jaar plannen maken en investeerders 

zoeken, leeft hij sinds een jaar zijn droom.

Streets of the World

Voor het project ‘Streets of the World’ bezoekt Jeroen 

tweehonderd verschillende landen over de hele wereld. 

In ieder land maakt hij één straatfoto. In deze foto laat 

hij zien hoe het leven op straat eruitziet in dat land. 

Uiteindelijk zal het project over vier jaar een boek en 

verschillende exposities opleveren dat de verschillen 

en overeenkomsten tussen de mensen in de wereld laat 

zien. Verschillen in arm en rijk, veilig en onveilig, maar 

ook overeenkomsten in humor en plezier in het leven. 

In het boek worden steeds een westers en niet-westers 

land naast elkaar gezet. “In ‘Streets of the World’ wil ik 

laten zien hoe men leeft in al die landen. Hoe ver wij als 

mensen zijn gekomen. Hoe ver we ontwikkeld zijn. Wat 

de verschillen in ontwikkeling en religie zijn en vooral 

welke overeenkomsten er zijn. Aan de ene kant wil ik dat 

de kijker zich verbaast hoe het eraan toegaat op andere 

plekken. Aan de andere kant wil ik aan de kijker laten 

zien dat iedereen daar ook naar school gaat, maar het 

wordt op een heel andere manier aangepakt. Er zijn 

tal van herkenbare situaties die in elk land verschillend 

worden uitgevoerd. Dat maakt het project zo leuk. Ik wil 

niet alleen de nare kanten van de landen laten zien. Ik 

wil ook laten zien dat overal ter wereld goede mensen 

JEROEN SWOLFS | REPORTAGE

In ‘Streets of the World’ wil ik laten 
zien hoe men leeft in al die landen
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wonen. Natuurlijk zijn het niet al-

lemaal leuke beelden. Er zijn landen 

waar het allemaal niet zo leuk gaat. 

Hierdoor ontstaan er ook serieuze en 

misschien wel kritische beelden. Toch 

probeer ik het goede te benadrukken. 

Een voorbeeld hiervan is de foto in 

Rwanda. Hoewel de oorlog inmiddels 

zestien jaar achter ons ligt, lopen er 

nog steeds veel verminkte mensen 

rond. Toch is er een ontwikkeling aan 

de gang. Je ziet dat de mensen het 

land weer opbouwen. Het gaat daar 

economisch heel goed, zeker in ver-

gelijking met de buurlanden. Dat wil 

ik ook weergeven. Je kunt niet zomaar 

voorbijgaan aan het feit dat er een 

genocide heeft plaatsgevonden waar-

bij in drie maanden tijd één miljoen 

mensen zijn gedood. De foto vertelt 

het complete verhaal: goed geklede 

mensen, een wagen vol bouwmateri-

alen voor de wederopbouw, maar op 

de voorgrond ook een man die in de 

oorlog zijn been is kwijtgeraakt.”

Een positief verhaal

“In het jaar dat ik heb gereisd, ben 

ik bijna geen vervelende mensen 

tegengekomen. Overal leven mensen 

die hun leven proberen te verbeteren, 

zelfs in de landen waar het echt heel 

slecht gaat. Er wordt overal gelachen. 

Er is maar een heel klein percentage 

mensen in de wereld, dat echt uit is 

op rotzooi. Helaas komen die mensen 

daar heel ver mee en hebben ze ook 

heel veel invloed, maar die andere 

98 procent zijn zoals jij en ik en die 

doen wel hun best. De media spelen 

natuurlijk een grote rol in het slechte 

beeld dat wij van bepaalde landen 

hebben. Tachtig procent van het 

nieuws bestaat uit slecht nieuws. De 

rol die de media hebben als klokken-

luider is extreem belangrijk, maar er 

moet ook een balans zijn met de rea-

liteit. Je zou dus eigenlijk meer goede 

verhalen moeten lezen dan slechte. Ik 

laat het project Streets of the World 

zien vanuit een positieve benadering, 

maar dat wil niet zeggen dat ik naïef 

ben. Daar heb ik al veel te veel voor 

gereisd. In deze raportage maak 

ik een andere keuze. Het is ook de 

waarheid. Volgens mij wachten de 

mensen op een positief verhaal.”

Kippenvel

“Geld, je moet oppassen met het 

geld”, vertelt een man mij in het 

buurland van Papoea-New-Guinea. 

“Bacteriën weet je wel? Het is daar 

niet veilig. Iedereen moet oppassen. 

Mensen zijn creatief en stoppen 

hun geld weg op plekken waar een 

overvaller niet wil zoeken. Het geld 

gaat van hand tot hand en is bijna 

een levend organisme geworden. Een 

JEROEN SWOLFS | REPORTAGE
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gewaarschuwd man telt voor twee 

en voor de veiligheid schakel ik een 

internationaal beveiligingsbureau in. 

Door de geblindeerde ramen van 

onze auto kijk ik naar onze tweede 

auto. Met twee gewapende man-

nen in de achterbak. Ik vraag me af 

of het echt nodig is als ik met mijn 

vijf bodyguards de markt betreed. 

Iedereen staart ons aan. Er komen 

hier niet veel blanken, en zeker niet 

met een camera. Nog geen half uur 

later, ik heb nog maar nauwelijks een 

gesprek kunnen aanknopen, waar-

schuwen de bodyguards me. ‘Kom, 

nu. In de auto.’ Ik ben me van geen 

kwaad bewust terwijl we langzaam 

worden ingesloten door de leden van 

het syndicaat dat hier de boventoon 

voert. Als het zo blijft, kom ik zonder 

foto’s thuis, bedenk ik me veilig in de 

auto. Tot er naast me tumult ontstaat. 

Een auto racet weg, mannen met kap-

messen zetten de achtervolging in. De 

auto blijkt gestolen te zijn. Ik vraag 

me af wat ze zullen doen als ze hem 

te pakken krijgen. ‘They kill him on 

spot,’ is het droge antwoord van mijn 

bodyguard. Politie hebben ze hier 

niet nodig. Uiteindelijk komen we op 

een vis-markt en kippenmarkt terecht, 

waar het allemaal wat relaxter aan 

toe gaat. Als ik een foto maak, tonen 

de kippenboeren mij met pretlichtjes 

in hun ogen lachend de kont van de 

kip. Ook daar is het niet allemaal 

ellende en is men het gevoel voor nog 

niet verloren.”

Iedere foto een verhaal

Hoewel de foto’s zelf ook een verhaal 

vertellen, is dat nooit compleet. Op 

de website streetsoftheworld.nl staat 

bij iedere foto een korte tekst. In het 

boek zal naast algemene informatie 

ook een klein stukje tekst staan. “Als 

je er iets bij vertelt, opent de foto zich 

als een bloem. De foto in Tuvalu waar 

een stel jongens staat te volleyballen, 

is een leuke foto. Als je weet dat ze 

op de landingsbaan staan, het enige 

stukje asfalt in het land, verandert dit 

de blik op de foto. Hun hele sociale 

leven speelt zich hier ’s middags af. 

Daar komt iedereen bij elkaar. Als 

je dat niet uitlegt, mis je de context. 

Ik zie mijn foto’s als stadsportretten. 

Bij een portret van iemand die je niet 

kent, staat er ook tekst bij. In het boek 

is alleen ruimte voor een korte tekst. 

Daarnaast schrijf ik een boek over al 

mijn belevenissen. Als je in de lokale 

kroeg zit, worden de mensen naar 

een paar rondjes vanzelf wat loslip-

pig en komen de echte verhalen naar 

boven. Dat is belangrijk voor mijn 

beeldvorming. Wie meer wil weten 

over hoe de reis was en over de lan-

den, moet dat boek lezen.”
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Niet eenzaam, wel solo

Vijf jaar lang de wereld rondreizen klinkt geweldig, maar 

je moet er ook wat voor over hebben. “Het is een fantas-

tisch avontuur, maar het is ook fijn om weer even terug 

te zijn in Nederland. Meestal ben ik drie maanden weg. 

en soms heb ik dan ook wel de behoefte om mensen te 

zien die ik ken. Ik kom natuurlijk wel mensen tegen maar 

omdat ik overal heel kort ben moet ik heel snel vrienden 

maken. Vijf jaar lang ben ik nauwelijks thuis. Natuurlijk 

mis ik de mensen om mij heen. Mijn ouders zijn bijna 

zeventig en je weet niet hoe oud ze worden. Stel dat ze 

er nog vijftien jaar zijn, dan mis ik een derde van die tijd. 

Ook een relatie houdt geen stand. Wie heeft er nu zin 

om vijf jaar te wachten tot ik er weer ben? Het is geen 

eenzaam, verhaal maar wel een soloproject. In het begin 

had ik het er best moeilijk mee, maar het gaat steeds 

beter. Ik lees steeds meer en wordt steeds handiger in 

het benaderen van mensen. Ook fysiek gaat er wel eens 

iets mis en de ziekenhuizen in het buitenland zijn niet te 

vergelijken met het AMC. Op sommige kruispunten waar 

ik sta te fotograferen, is het niet de vraag óf je wordt 

aangereden, maar wanneer, hoe hard en hoe pijnlijk.”

Overzichtelijke chaos

Vijf jaar is lang, maar is dat voldoende als je in die tijd 

tweehonderd steden wilt fotograferen? “Gemiddeld ben 

ik een dag of vijf in een stad. Dat is best kort. Eerst moet 

je zien te ontdekken welke straat het beste de samenle-

ving in dat land vertolkt. Vervolgens ga je op zoek naar 

de beste plek in die straat. Daarna begint het observe-

ren. Hoe laat komen mensen in de straat? Welke kant 

gaan ze dan op en hoe is het licht op welk moment? Als 

je ten slotte gaat fotograferen, moet je goed opletten 

want er is in de chaos altijd wel een klein element dat 

de foto kan verzieken. Ik ben op zoek naar de overzich-

telijke chaos. Ik probeer een foto te maken die ook nog 

prettig is om naar te kijken. Er is wel een aantal com-

positieregels die je daarbij helpen. In hele grote steden 

als Hongkong en Taipei maak ik wel duizend foto’s. Op 

de eilanden in de Pacific geldt het omgekeerde. Daar is 

het zo rustig dat je uren staat te wachten. Tot er eindelijk 

iemand langskomt die ook nog iets doet waardoor het 

net even iets meer wordt. Vijf dagen is dus korter dan je 

denkt. Voor sommige beelden had ik graag langer de 

tijd gehad, maar dat is reportagefotografie. Je moet het 
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doen binnen het kader dat je hebt. Ik vind wel dat alle 

foto’s die ik nu heb een verhaal vertellen. De rest van 

de tijd bestaat uit reizen en voorbereiding. Om bij het 

reizen zo weinig mogelijk tijd kwijt te zijn, neem ik alleen 

handbagage mee. Dit betekent dat ik alleen mijn Canon 

5D en een groothoekzoomlens mee kan nemen. Ik foto-

grafeer altijd bij daglicht, en de hoek en het standpunt in 

mijn foto’s zijn bijna altijd gelijk. Ik wil niet dat de keuze 

voor het standpunt gaat afleiden. Als de foto’s straks al-

lemaal naast elkaar staan, moet er consistentie zijn. Daar 

is heel bewust over nagedacht. Er moeten zo min moge-

lijk externe factoren zijn die afleiden van het vergelijken. 

De verschillen zitten in de inhoud. Dit maakt dat mensen 

gemakkelijker de essentie ontdekken.”

Avontuur van mijn leven

Het meest bijzondere voor Jeroen zijn toch de ontmoetin-

gen met mensen. “Je moet wel proactief gesprekken aan-

gaan. Mensen zijn altijd een beetje schuw en ze kijken 

jou aan zoals jij hen aankijkt. Als je naar mensen lacht, 

sta je open voor contact en durven ze jou ook aan te 

spreken. De aanleiding voor een gesprek kan heel klein 

zijn, maar uiteindelijk willen ze altijd weten wat jij daar 

doet. Je moet zelf dat eerste kleine stapje zetten anders 

spreek je niemand. Eén van mijn favoriete websites is 

www.couchsurfing.org. Via deze website kun je mensen 

over heel de wereld vinden bij wie je kunt logeren of 

met wie je gewoon gezellig op pad kunt gaan. Zo kom 

je heel bijzondere mensen tegen. Het is het avontuur 

van mijn leven, en als het project is afgerond, ben ik pas 

veertig en heb ik overal over de wereld ingangen. Zo bi-

zar als nu wordt het niet meer, maar ik heb wel honderd 

nieuwe ideeën die ik hierna ga uitvoeren. Streets of the 

World levert mij heel veel op en hopelijk stimuleert het 

ook andere mensen.”

Ben je benieuwd hoe het project verder gaat? Kijk dan 

op www.streetsoftheworld.nl of volg Jeroen op Twitter. 
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Ellen 
Kooi

Fotografie van de verbeelding | Kinderen staand in het sombere 
waterrijke Nederlandse landschap. Gevaarlijk dansend, dicht bij het 
donkere water van een kanaal. Verscholen in bomen zoals vogels. 
Benen gevangen in de grond. Eenzaam op verlaten plaatsen roepen 
ze intense gevoelens van kwetsbaarheid op. 



Ellen 
Kooi



De grote foto’s van Ellen Kooi tonen 

Nederlandse landschappen met 

hun vlakke, natte gebieden die zich 

uitstrekken zover het oog kan zien. 

Beekjes die tussen de groene, in 

keurige rijen geplante bomen, kab-

belen. In deze rustige omgeving, in 

een mistige en vaag melancholische 

sfeer, vinden minieme gebeurtenis-

sen plaats. Ze zijn zowel mysterieus 

als speels, maar verstoren subtiel 

of zelfs moedwillig deze ordelijke, 

schilderachtige rust. Het is alsof er 

zich in de foto’s van Ellen Kooi altijd 

iets achter de schermen afspeelt, 

iets dubbelzinnigs, wat ons heen en 

weer slingert tussen betovering en 

waanzin, vermaak en onbehagen. 

Scheppingsdrift

De scheppingsdrift openbaarde zich 

al jong. “Als meisje wilde ik altijd 

tekenen en dingen maken. Iets uit 

niets maken. Ik vond fotograferen 

op zich wel leuk, maar had er nooit 

aan gedacht dat het ook je beroep 

kon zijn. Ik maakte overal foto’s 

van, maar ging naar de academie 

om te tekenen en schilderen. Vrij 

snel kwam ik erachter dat dat niet 

mijn leven was. Ik vond het nogal 

eenzaam. Hoewel het vertellen van 

een verhaal me meer bezighoudt 

dan de fotografie, is fotografie niet 

alleen het gereedschap waarmee 

ik dat beeld maak. Het magische 

van de fotografie heeft me altijd 

geboeid. Dat ene moment waarmee 

je de suggestie kunt wekken van 

wat er daarvoor en wat er daarna 

gebeurd is of nog gaat komen. Dat 

heb ik ook met film. Voor mezelf is 

fotografie mijn taal. Je kunt er zo 

ontzettend veel mee vertellen. Het is 

iets waar ik altijd mee bezig ben. Ik 

maak zelfs omwegen als ik ergens 

naar toe ga om bepaalde plekken 

te bekijken. Daarom is het soms 

wel goed om met de beperking van 

een opdracht te werken. Je wordt 

gedwongen om alleen daar en 

nergens anders naar te kijken. Na 

de derde dag zoeken ontdek je dan 

toch ineens plekken waarvan je niet 

had gedacht dat je daar ooit een 

foto zou maken, die dan toch weer 

spannend zijn.”

ELLEN KOOI | GEËNSCENEERDE FOTOGRAFIE

Als meisje wilde ik altijd 
tekenen en dingen maken
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De taal van het lichaam

Net als veel andere hedendaagse fotografen bouwt Ellen 

haar ‘stills’ op zoals een regisseur dat doet met een film. 

Via computerbewerking accentueert ze het effect van 

vervreemding en onwerkelijkheid. Haar voorkeur voor 

vakkundig gearrangeerde settings waarbij ze balanceert 

tussen normaliteit en zinloosheid, speelsheid en versto-

ring, is wellicht het gevolg van haar liefde voor het thea-

ter, waar ze haar fotografische carrière begon. Met haar 

neiging beelden te componeren waarin symbolische, 

echte en surrealistische elementen met elkaar verweven 

zijn, creëert ze filmische situaties. Deze voorkeur is terug 

te vinden in haar boekenkast. Naast kunst- en fotoboe-

ken prijken veel filmboeken op de planken in de kast. 

“Indirect ben ik wel door de film geïnspireerd, maar het 

is vooral de manier van denken die mij intrigeert. Wat 

mij het meest inspireert is moderne dans. Ik ga vaak 

naar dansvoorstellingen en heb veel contact met het 

Nederlands danstheater. Choreografen herkennen de 

taal van het lichaam in mijn foto’s. Het is heel interessant 

hoe je een verhaal kunt vertellen met een houding of een 

ander standpunt. Ik ben een tijdlang volledig theaterfo-

tograaf geweest en heb alles wat los en vast zat in de 

theaterwereld gefotografeerd. De affiches moesten vaak 

worden gemaakt op het moment dat het stuk nog niet 

bestond. Dat was echt heel erg leuk, maar ik kreeg wel 

steeds meer de behoefte om iets te maken wat meer mijn 

verhaal was in plaats van een bestaand stuk. Dat ben ik 

toen gaan doen.”

Eén met de omgeving

Het landschap vormt het uitgangspunt voor haar beel-

den. “Voor mijn foto’s ga ik op zoek naar een locatie 

die iets bij me oproept. Soms heb ik een handeling in 

mijn hoofd en zoek ik daar een locatie bij, maar ik heb 

ook wel locaties ‘op voorraad’ die dan later samenko-

men met een idee. Als ik aan een project werk, begraaf 

ik me helemaal in een bepaalde streek. Ik verdiep me 

in de geschiedenis en probeer mensen te benaderen. 

Ik ben opgegroeid in een omgeving met aan de ene 

kant een drukke nieuwbouwwijk en aan de andere kant 

het lege land met, bij helder weer, licht van de vuurto-

rens van de Friese kust. De scheidslijn werd gevormd 

door een twaalf verdiepingen tellende hoge flat. Deze 

omgeving heeft mij ervan bewust gemaakt dat je je op 
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‘Alles wat ik fotografeer 
is daar ook echt gebeurd’
de ene plek zo anders kunt voelen 

dan op de andere plek. Je merkt dat 

de omgeving een effect op je heeft. 

Tegelijkertijd vraag ik me ook af hoe 

je er contact mee krijgt en hoe je je 

verhoudt met een omgeving. Hoe 

word je één met een omgeving? 

Kinderen zijn dat van nature. Zij 

zijn helemaal daar waar ze op dat 

moment zijn. Dat is ook de reden 

waarom ik vaak kinderen gebruik in 

mijn beelden. ‘Grote mensen’ heb-

ben altijd een agenda of een doel 

met het landschap. Opvallend is 

dat mensen heel vaak denken dat ik 

kinderen in mijn foto’s heb gebruikt, 

terwijl het meestal volwassenen zijn. 

Door hoe ze zich gedragen, wat ze 

doen, lijken het kinderen.”

Mensen zijn gevormd door het 

landschap

De mensen spelen een even grote rol 

in de foto’s als het landschap. Ellen 

gebruikt in haar foto’s zoveel moge-

lijk de bewoners van het landschap 

zelf. “Als het echt van belang is dat 

iemand een bepaalde look heeft, 

werk ik wel eens met een modellenbu-

reau, maar dat is heel zelden. Ik vind 

het leuker om me te laten verrassen 

door wat er op die plek is en daar 

wat mee te doen. De mensen vertellen 

het verhaal van het landschap. Zij zijn 

erdoor gevormd. Als ik rondloop in 

het landschap, krijg ik een bepaald 

gevoel. Dat gevoel vormt de leidraad 

bij het positioneren van de modellen. 

Hun houding weerspiegelt het gevoel 

dat de omgeving bij mij oproept. De 

verhalen die ik vertel, zijn niet alleen 

de verhalen die ik in het landschap 

vind. Het is ook wat je meeneemt aan 

bagage. Mijn manier van werken lijkt 

een beetje op die van een roman-

schrijver. De persoonlijke dingen die 

hij meemaakt, verwerkt hij in taal 

en ik in beeld. Je kunt op meerdere 

niveaus naar de foto’s kijken. Bijvoor-

beeld naar het visuele aspect, maar 

je kunt ook psychologisch kijken. Wat 

zijn het voor kinderen en wat is de 

relatie tussen hen en de omgeving? 

Komen ze daar vandaan en wat 

betekent dat? Wat vertelt het verhaal? 

Niet iedereen haalt het er uit. Het is 

aan eenieder om te bepalen hoe diep 

hij in die foto wil duiken.”

ELLEN KOOI | GEËNSCENEERDE FOTOGRAFIE
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Wakker liggen

Op een bepaalde manier zijn de 

foto’s van Ellen ook documentair. “Ik 

verander niets aan het landschap en 

toon de mensen die daar wonen. In 

die zin zit er in mijn werk veel meer 

werkelijkheid dan je zou verwach-

ten. De foto van het half-Arabische 

meisje heb ik gemaakt naar aanlei-

ding van een documentaire over een 

stoer, vrijgevochten Arabisch meisje. 

Ze weet als kind zeker dat ze niet 

zo zal worden als haar moeder en 

andere vrouwen. Later blijkt dat ze is 

uitgehuwelijkt, met drie kinderen op 

een flatje drie hoog achter woont en 

dat al haar dromen zijn vervlogen. 

Dit heeft me heel erg aangegrepen 

en daar heb ik wel een paar nach-

ten van wakker gelegen. De foto 

toont het meisje op het moment van 

de overgang. Ze wordt bedreigd, 

toont haar angst, maar is ook nog 

strijdbaar. Het kan nog alle kanten 

op. Een andere foto toont een jon-

gen die aan een boom hangt. Deze 

is oorspronkelijk gemaakt voor de 

‘Duchenne foundation’, een stichting 

voor jongens met een spierziekte. Dit 

is een ernstige erfelijke spierziekte 

die de spieren aantast en verzwakt. 

De kinderen worden meestal niet 

ouder dan achttien jaar. De foto is 

mijn beeld van wat ouders moeten 

meemaken wanneer hun kind die 

ziekte krijgt. Het is een soort storm 

waarvan ik me kan me voorstel-

len dat ouders het zo voelen. Het 

is geen geheim dat ik de foto voor 

deze stichting gemaakt heb, maar 

ik heb niet de behoefte om altijd 

dat verhaal erbij te vertellen. Als los 

beeld moet hij ook functioneren.”

Het gaat om het verhaal

Hoewel er ogenschijnlijk veel beeld-

bewerking aan de beelden te pas 

komt, is niets minder waar. “Alles 

wat ik fotografeer is daar ook echt 

gebeurd. Ik gebruik beeldbewerking 

voornamelijk om de beelden aan 

elkaar te monteren om tot een pano-

ramaformaat te komen. Veel foto’s 

worden groot afgedrukt en daar-

voor zou je eigenlijk een technische 

camera moeten gebruiken. Doordat 

ik mensen in bepaalde houdingen 
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fotografeer kan dat niet. Ik gebruik 6x7 en fotografeer 

bepaalde onderdelen een paar keer. Daarna plak ik de 

foto’s aan elkaar. Als er een paal in beeld staat die me 

stoort, haal ik hem wel weg, maar ik doe veel minder met 

de computer dan mensen denken, omdat ik voor mezelf 

een paar grenzen heb bepaald. Maar ook als het beeld-

bewerking zou zijn, dan nog gaat het om het verhaal dat 

je vertelt. Het is de fotografie van de verbeelding.”

Iets typisch Nederlands vinden wij niet 

interessant

Ellen heeft al veel exposities over de hele wereld 

gehad. Haar werk was te zien in Parijs, Korea, 

Frankrijk, Spanje, Moskou en zelfs New York, maar 

thuisland Nederland bleef achter. Gelukkig komt 

daar binnenkort verandering in. Vanaf 22 januari 

2011 is een expositie van Ellen Kooi te zien in het SM 

(Stedelijk Museum) in Den Bosch. “Misschien ben ik in 

het buitenland meer geliefd omdat Nederlanders vaak 

de neiging hebben om iets wat typisch Nederlands 

is, zoals mijn landschappen, af te doen als niet 

interessant. Torch Gallery, die mij vertegenwoordigt, 

is meer gericht op het buitenland. Nederland is wel 

belangrijk voor me en ik zou het best leuk vinden om 

meer in Nederland te laten zien.”

Copyright:  Ellen Kooi Courtesy  

All images:  Torch Gallery, Amsterdam

Website:  www.ellenkooi.nl 

Bronnen:  Zoom magazine, Gigliola Foschi, 

 Silent power, Martine Schneider
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Ernst 
Hartwich

Foto’s met een ruw randje | Modelfotograaf Ernst Hartwich ademt 
fotografie. Of hij nu een fotoboek leest of het internet afstruint, altijd 
gaat het over fotografie. Het liefst deelt hij zijn passie met anderen 
en regelmatig zit zijn gezellige huiskamer vol met stylisten, modellen 
en andere fotografen om een nieuwe shoot tot in de puntjes voor te 
bereiden. 



Ernst 
Hartwich



De interesse van Ernst Hartwich in fotografie is ontstaan 

vanuit de techniek. Zijn achtergrond ligt in de computer-

wereld, waar digitale camera’s zijn aandacht trokken. 

Die technische achtergrond vertaalt zich ook nu nog in 

zijn vermogen om net zo lang met iets bezig te zijn tot 

hij exact weet hoe hij iets voor elkaar kan krijgen. Voor 

hij aan een shoot begint, verdiept hij zich in alle aspec-

ten. “Ik ben nog niet zo heel lang bezig, maar wel heel 

fanatiek. Vijf jaar geleden begon ik zoals iedereen hier 

in de omgeving van Epe met landschapsfoto’s, maar ik 

kwam er al snel achter dat dat niet mijn ding was. Ik vind 

het verschrikkelijk moeilijk om een goede landschapsfoto 

te maken. Wat mij betreft ben je veel te afhankelijk van 

allerlei omstandigheden die je zelf niet in de hand hebt. 

Natuurlijk is het wel mooi als je dan die ene foto kunt 

maken, maar ik creëer het liever zelf. Twee jaar gele-

den ben ik begonnen met het fotograferen van verlaten 

locaties. Ik heb toen vrij snel modellen meegenomen en 

zo ben ik in de modelfotografie gerold.” 

Het licht mooier maken

Net als veel andere fotografen heeft ook Ernst de strobist-

fotografie ontdekt om de ideale lichtomstandigheden te 

creëren. “Strobist is een modewoord geworden, maar ik 

ben wel een strobistman. Het ligt er ook een beetje aan 

wat je onder strobist verstaat. Voor mij is strobist fotogra-

feren met één of meer reportageflitsers los van de ca-

mera. Het leuke daarvan is dat je daardoor precies het 

plaatje kunt creëren dat je in je hoofd hebt. Doordat je 

niet met studioflitsers werkt, kun je dit ook eenvoudig op 

locatie doen. Op die manier heb ik een complete studio 

in mijn koffer, en een tas met statieven. Net als in de stu-

dio kun je zelf al het licht bepalen, maar het liefste werk 

ik met een combinatie van bestaand licht en flitslicht. 

Anders wordt het mij te steriel. Je flitst niet omdat het te 

donker is of omdat je licht nodig hebt, maar om het licht 

mooier te maken. Met zelf gecreëerd licht kun je een 

heel dramatisch effect krijgen. Eigenlijk is het realistisch, 

maar je ziet dat er iets niet klopt waardoor je oog net 
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Het geeft meer voldoening om 
er je eigen draai aan te geven
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iets langer blijft hangen. In het begin dacht ik dat het iets 

heel technisch was. Als een echte techneut zoek ik pre-

cies uit hoe alles in elkaar zit voor ik ergens aan begin. 

Toen ik met strobist begon, schreef ik alle instellingen op. 

Tot ik Martin Hogeboom leerde kennen. Door hem ben 

ik gaan beseffen dat het zo niet werkt. Het eerste wat hij 

mij leerde, was alle techniek te vergeten en gewoon te 

doen. Camera instellen, afdrukken en bijsturen. Eigenlijk 

is het niet meer dan dat. Iedere keer wanneer je er een 

flitser bij plaatst, maak je opnieuw een opname en aan 

de hand daarvan zorg je voor een beetje meer of een 

beetje minder licht. Als je dat eenmaal door hebt, kun je 

dat heel gemakkelijk toepassen. Hoewel het grootste ge-

deelte van de sfeer ontstaat tijdens de opname maak ik 

de foto nog wel iets pittiger in Lightroom. Ik ben niet veel 

tijd kwijt aan fotobewerking, maar doe wel iets met het 

contrast en de kleuren. Ik mag graag een beetje overdrij-

ven en ben niet iemand die met een grijskaart werkt om 

alle kleuren neutraal te krijgen. Het moet vooral niet te 

netjes en steriel zijn. Licht en donker mag wat mij betreft 

ook wel een beetje overdreven zijn. Sommige foto’s lijken 

bijna HDR, maar dat is het niet. Door de flitsers kun je je 

contrast optimaal beheersen. Je vult die plekken in met 

licht die je ingevuld wilt hebben waardoor je een drama-

tisch sfeertje krijgt zonder veel fotobewerking.

Teamwork

Wanneer Ernst echt een shoot gaat doen met modellen 

op locatie komt daar veel meer bij kijken dan even een 

foto maken. Het is echt teamwork. “Al weken voor de 

shoot plaatsvindt, zitten hier heel veel mensen om tafel. 

Mensen die de kleding bedenken, mensen die de kleding 

maken, modellen, stylisten en soms ook andere fotogra-

fen. Vooral als je een aantal creatieve mensen hebt die 

allemaal een eigen inbreng hebben, kom je veel verder. 

Van tevoren maak ik een heel plan. Dat doe ik niet altijd 

alleen, maar vaak samen met iemand. Ik heb iets in 

mijn hoofd en ga op zoek naar een thema, en ik zoek 
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uit welke fotografen er al mee bezig zijn geweest. Wat 

hebben ze ermee gedaan en welke kleding hebben ze 

gebruikt? Voor zo’n onderwerp heb je soms een favoriete 

fotograaf met wie je je eigen beeld creëert. Daar hoort 

een moodboard bij met voorbeeldfoto’s, teksten, plaatjes 

die ik steeds opnieuw bekijk en aanpas. Bepaalde dingen 

vind je mooi en andere dingen wil je anders hebben. 

Dat moet je ook uit kunnen leggen aan je model. Met 

een moodboard kan een model zich beter inleven. Het is 

ook belangrijk dat het goed klikt met een model want dat 

zie je aan de foto’s. Je hoeft niet altijd echt op te kunnen 

schieten met het model, maar tijdens de shoot moet er wel 

interactie zijn. De voorbereiding van een shoot is vaak 

al avonden van tevoren. Tijdens de voorbereiding krijgt 

het concept steeds meer vorm en het eindresultaat wordt 

hierdoor beter. Natuurlijk heb je niet alles van tevoren 

bedacht; ter plekke ontstaan er ook altijd weer dingen 

door de mogelijkheden die de locatie biedt. Juist het pro-

ces om met elkaar iets te maken is het allerleukst. Ik werk 

met verschillende mensen die het leuk vinden om mee te 

doen. Soms werk ik vaker met hetzelfde model, waardoor 

je beter op elkaar ingespeeld raakt. Met een team wer-

ken is het leukst omdat je dan het mooiste resultaat krijgt. 
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In sommige gevallen werk ik ook 

samen met andere fotografen. Zoals 

bij de onderwatershoot die ik samen 

met Stella Huiskamp heb gedaan. Zij 

heeft verstand van onderwaterfoto-

grafie en ik van belichting met losse 

flitsers en modelfotografie. Door 

onze krachten te bundelen ontstond 

er een heel bijzonder concept. 

Samen hebben we uitgeprobeerd 

hoe je met modellen en losse flitsers 

onder water kunt werken, waardoor 

er een heel andere sfeer ontstaat. 

Dat was heel lastig om uit te vinden 

en we zijn er een aantal maanden 

mee bezig geweest. Bovendien had 

ik nog nooit gedoken, dus moest 

ik eerst duikles nemen. Volgens de 

leden van de duikclub kan ik nog 

steeds niet duiken, maar ik kan 

onderwater blijven. Gelukkig is 

dat voldoende om foto’s te kunnen 

maken.” 

De juiste locatie vinden

Veel van de shoots vinden plaats 

op urbex locaties, zoals verlaten 

fabrieken, mijnen of verpleegtehui-

zen. “Het zijn gewoon ‘heel mooie 

locaties’ die je in Nederland bijna 

niet kunt vinden, dus meestal gaan 

we naar België of Duitsland. Op 

internet is heel veel over deze loca-

ties te vinden, maar de zoektocht is 

niet altijd even gemakkelijk. Het is 

een sport om de locatie te vinden. 

Soms is het heel lastig omdat de 

exacte locatie niet op internet wordt 

gedeeld. Als iedereen het weet, is 

het minder uniek. Uiteindelijk lukt het 

altijd wel om er achter te komen en 

dan moet je nog zien binnen te ko-

men. Zeker wanneer je ook nog een 

stylist, visagist, model en apparatuur 

mee naar binnen moet smokkelen. 

Bovendien heb je de verantwoor-

delijkheid voor het groepje dat je 

meeneemt en soms gaat het wel 

eens mis. In België zijn een tijd gele-

den een paar ongelukken gebeurd 

waardoor ze nu wat strenger zijn. 

Je komt op locaties die niet verlicht 

zijn en waar gewoon gaten in de 

vloer zitten. Soms is een pand half 

verrot en weet je niet of de houten 

vloer stevig genoeg is. Je wordt 

wel eens weggestuurd, maar ik heb 

nog nooit een bekeuring gehad en 

als de foto’s al gemaakt zijn, is het 

niet zo erg. In Duitsland hebben we 

een keer een shoot gehouden met 

een van de modellen van Holland’s 

Next Top Model. Tijdens de shoot 

ging de bruidsjurk die zij droeg 

steeds meer aan stukken, zodat er 

uiteindelijk maar weinig van de jurk 

overbleef. Toen we aan het eind van 

de shoot werden gesnapt door een 

bewaker, kon hij bijna geen woord 

meer uitbrengen omdat hij zo onder 
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de indruk was van dat plaatje. Daar 

zijn we dan ook gelukkig goed mee 

weggekomen.” 

Inspiratie en ideeën

Ernst is heel actief op internet, waar 

hij veel andere geïnteresseerden 

ontmoet en inspiratie opdoet. “Hyves, 

Facebook en fotografiefora zijn ide-

aal om op de hoogte te blijven van 

de laatste ontwikkelingen en het is 

makkelijker om iemand te vinden die 

je verder niet kent. Een website waar 

ik bijvoorbeeld heel veel inspiratie 

opdoe, is www.modelmayhem.com. 

Ik heb er zelf ook een profiel en 

ontmoet daar veel andere fotografen, 

modellen, visagisten en stylisten. Als 

ik zie hoeveel fotografen erg mooi 

werk maken, besef ik maar al te goed 

dat ik nog maar net ben begonnen en 

nog een hele weg te gaan heb. Dat 

is nu juist ook zo leuk aan fotogra-

fie. Openstaan voor nieuwe dingen 

en inbreng van anderen geven je 

inspiratie en maken dat je verder komt 

in je fotografie. Het is een leerproces 

waarin je nooit uitgeleerd bent. De 

ene keer gaat dat wat lastiger dan 

de andere keer. Soms heb je meer 

inspiratie dan anders. Dat het niet 

altijd gemakkelijk is om inspiratie te 

krijgen, is goed te zien in een indruk-

wekkend filmpje dat Zack Arias op 

YouTube heeft gezet. Ik kijk hier nog 

wel eens naar als ik even geen inspi-

ratie heb. Daarnaast ga ik soms naar 

festivals zoals het Castlefest of een 

andere fantasyfair. Voornamelijk om 

kleding te zien, inspiratie op te doen 

en mensen te ontmoeten. Het zijn de 

ideale plekken om creatieve mensen 

te scouten. Soms word je geïnspireerd 

door een locatie, een model of een 

andere fotograaf. Vaak draait het 

om de combinatie. Het is een kwestie 

van combineren en de sport is om 

er iets van jezelf in te stoppen, want 

kopiëren is niet leuk. Het geeft veel 

meer voldoening om er je eigen draai 

aan te geven en iets nieuws neer te 

zetten.”

Website: www.ernsthartwich.nl
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Geurt 
Besselink

Natuurfotografen zijn romantici | Geurt Besselink maakt prachtige 
natuurfoto’s in ons eigen land. Nieuwsgierig hoe hij het voor elkaar 
krijgt om iedere keer weer dat mooie licht te vangen, trek ik er samen 
met hem op uit in zijn favoriete gebied, de Veluwe.
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De fotografie is bij Geurt Besselink voortgekomen uit 

zijn liefde voor de natuur. “Ik ben in de Veluwe opge-

groeid en heb altijd graag door de natuur gewandeld. 

Op mijn vijftiende ben ik met fotografie in aanraking 

gekomen doordat mijn zwager fotografeerde en een 

doka had.” De ingrediënten voor een foto met het 

sprookjesachtige licht van Geurt Besselink zijn locatie, 

nevel en zonsopkomst. De locatie is geen probleem, 

als geboren en getogen Veluwnaar kent Geurt ieder 

plekje. In de 25 jaar dat hij fotografeert, weet hij pre-

cies bij welk licht, weertype en in welk jaargetijde hij 

waar moet zijn om de mooiste foto’s te maken. De nevel 

wordt al wat lastiger want hoewel hij, zoals hij zelf 

zegt, inmiddels een halve weerman is, weet je nooit 

precies wat het weer in Nederland doet. Hij volgt de 

weerberichten nauwgezet en op basis van de voor-

spellingen besluit hij wanneer we op pad gaan om de 

zonsopkomst te vangen. Dat betekent de wekker zetten 

om vier uur, hopen dat je onder de douche een beetje 

wakker wordt en vooral hard meezingen met de autora-

dio om onderweg niet in slaap te vallen. Het voordeel 

is dat er om die tijd nog geen files zijn. Voorzichtig rijd 

ik de aardedonkere weg in die naar het huis van Geurt 

leidt. In het felle schijnsel van mijn koplampen verschijnt 

er een hinde met haar jong die rustig de weg overste-

ken. De schoonheid van dit tafereel overvalt me. Het 

gehaaste gevoel en de stress glijden van mijn schou-

ders en de rust van de natuur neemt het over.

Iets te veel van het goede

Als Geurt en ik even later in het kroondomein aan- 

komen, verkleurt de lucht langzaam van zwart naar 

donkerblauw. Doelgericht leidt Geurt ons in het donker 

naar een verhoging op de heide waar je, volgens zijn 

zeggen, een mooi overzicht hebt over de heidevlakte. 

Hier steken de herten ’s morgens vroeg de vlakte over 

op zoek naar de beschutting van het bos. De weer-

mannen hadden het bij het rechte eind, toen zij mist 
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De ingrediënten voor een foto met sprookjes-
achtig licht zijn locatie, nevel en zonsopkomst
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voorspelden. Helaas is de mist iets 

te veel van het goede en door de 

wind en laaghangende wolken 

lukt het de zon niet erdoorheen te 

komen. We zien slechts een klein 

stukje grauwe vlakte waarin de her-

ten zich goed weten te verstoppen. 

“Ook dit hoort bij natuurfotografie. 

Vorige week heb ik hier prachtige 

opnames gemaakt en vandaag kun 

je niets beginnen. Dit is de vijfde 

keer dat ik hier ben dit jaar, en 

vorige week was de eerste keer dat 

er wat bij zat”, vertelt Geurt. On-

derweg lopen we nog een aantal 

fotografen tegen het lijf, die ook 

hoopten op fraaie nevelflarden en 

het gouden licht van de september-

morgen. Als ervaren fotograaf ziet 

Geurt als snel dat het deze morgen 

niet gaat gebeuren en we besluiten 

het bos in te gaan in de hoop op 

een gouden zonneharp door de bo-

men. De ochtend besluipt ons terwijl 

we door het bos lopen en ineens is 

het licht. Hoewel het in mijn ogen 

nog steeds grauw oogt, laat Geurt 

zien dat je door het tegenlicht te 

gebruiken ook met dit licht bijzon-

dere bosfoto’s kunt maken. “Een 

goede bosfoto maken is moeilijk en 

het ene soort bos is het andere niet. 

Een beukenbos leent zich goed voor 

een foto omdat er ruimte tussen de 

bomen zit en de bomen vaak mooie 

vormen hebben. Soms lijken de bo-

men samen een dans uit te voeren. 

Licht is heel belangrijk. Bij bosop-

names gebruik ik vaak tegenlicht 

omdat dat voor een bepaalde sfeer 

zorgt. Verder moet je erop letten 

dat er ruimte is in het beeld. Anders 

zie je door de bomen het bos niet 

meer. In september is er vaak heel 

zacht licht. Daardoor is het net of 

je de groene tinten van het voor-

jaar weer ziet en lijken de herfst en 

winter in elkaar over te lopen. Die 

mooie natuurbeleving moet je pro-

beren over te brengen in je foto’s.”

GEURT BESSELINK | NATUUR

‘De 100-400 mm is mijn  
favoriete lens’
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Structuur in de chaos

Als we verder lopen komen we bij 

de Dassenberg, een van de oudste 

bosgronden van Nederland. Er 

staan opvallend veel afgebroken 

boomstammen met tonderzwam-

men die zwart zijn geworden van 

ouderdom, en de grond ligt be-

zaaid met afgebroken takken en 

bemoste boomstammen. In dit deel 

van het domein wordt bewust niet 

opgeruimd om het bos zo natuurlijk 

mogelijk te houden. “Hoe je dit in 

beeld brengt, hangt natuurlijk af van 

je persoonlijke voorkeur. Ik houd 

van een rustig en geordend beeld 

en ga altijd op zoek naar structuur 

in de chaos. Een omgevallen boom-

stam in de voorgrond geeft ruimte. 

Een schuinstaande boomstam kan 

de compositie versterken en zo die 

structuur toevoegen. Om de juiste 

compositie te kunnen maken, loop 

ik altijd om mijn onderwerp heen. 

Losse takjes die de compositie 

verstoren, haal ik weg voordat ik de 

foto maak. Daarnaast is het be-

langrijk om je niet te laten verleiden 

door het onderwerp, bijvoorbeeld 

een boom, in zijn geheel, maar ook 

naar de details in het onderwerp 

te kijken. Vaak is eem foto van een 

detail of gedeelte spannender dan 

het hele onderwerp.”

Leren kijken

Dat het langzaam herfst begint te 

worden kun je zien aan de vele 

spinnenwebben die de bomen 

sieren. Een beukenboom die van 

top tot teen is gehuld in een fijn 

gewaad van spinnenwebben, lijkt in 

het tegenlicht haast een boom vol 

lichtjes uit een sprookjesbos. Het 

is heel moeilijk om deze sfeer te 

vangen. Geurt richt zijn telelens op 

een deel van de boom. “Ik kies hier 

voor de telelens om wat structuur te 

krijgen. Het nadeel van deze lens is 

dat hij alles in elkaar drukt waar-

door de spinnenwebben wegvallen 

tegen de achtergrond en een deel 

van het bijzondere effect verloren 

gaat.” Geurt loopt om de boom 

heen en vanaf de zijkant is de ach-

tergrond minder storend en blijft het 

licht in de webben behouden. “De 

100-400mm is mijn favoriete lens, 

maar ik wissel regelmatig van lens 

en brandpunt. Ik houd er niet van 

om achteraf een uitsnede te maken. 

Dit is nog een erfenis uit het ana-

loge tijdperk. In principe moet het 

in één keer goed zijn. Door in het 

veld al de juiste uitsnede te maken, 

leer je kijken. Als je die uitsnede 

pas achteraf op je pc maakt, mis 

je de essentie van de fotografie. Ik 

maak wel een paar opnames achter 
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elkaar om zeker te weten dat ik 

een scherpe opname heb.” Geurt 

werkt bij statische opnames altijd 

van statief. Om trilling te voorko-

men is zijn spiegel opgeklapt en 

gebruikt hij een ontspanvertraging 

van twee seconden. “Mijn voorkeur 

gaat uit naar landschapsfotografie 

met een dier erin. Dat dier hoeft 

niet altijd op de voorgrond te staan, 

als het net achterin door het beeld 

loopt, ben ik daar heel blij mee. 

Om snel te kunnen reageren op 

zulke situaties heb ik een aantal 

voorkeurinstellingen op mijn camera 

geprogrammeerd. Zo kan ik direct 

overschakelen naar actiefotografie. 

Hierbij maak ik gebruik van 400 

ISO. Als er een hert voorbijkomt 

met de andere instelling waarbij de 

spiegel is opgeklapt, ben ik vaak 

net te laat. Mijn derde voorkeuze-

knop heb ik geprogrammeerd voor 

HDR-opnames.” 

Steeds op zoek naar 

nieuw beeld 

Vorig jaar heeft Geurt het boek  

‘Veluwe, Onvergetelijke ontmoe-

tingen’ gemaakt om zijn 25-jarig 

jubileum als fotograaf te vieren. Het 

was zo snel uitverkocht dat het boek 

binnenkort in herdruk gaat. “Het 

boek is wel een mijlpaal voor mij. 

Van tevoren heb ik me afgevraagd 

of mijn ‘Veluweproject’ daarna 

klaar zou zijn. Een boek is immers 

een afgerond geheel, maar niets is 

minder waar. Ik blijf steeds op zoek 

naar nieuw beeld en weet mezelf 

steeds weer te verbeteren, hoewel 

het best moeilijk is om verrassend 

te blijven. Zelf bekijk ik niet zoveel 

andere fotoboeken omdat er maar 

weinig zijn die mij inspireren. Vaak 

koop ik een fotoboek eerder om het 

gebied dat is gefotografeerd, dan 

om de foto’s.



50

GEURT BESSELINK | NATUUR

Een jaar in IJsland

Als we aan het eind van de wande-

ling weer terug zijn op de heuvel 

in het heideveld kijkt Geurt verge-

noegd om zich heen. “Ik geniet 

ervan om te kijken hoe de mist 

wegtrekt en het licht erdoorheen 

komt. Als ik op verkenning ga, laat 

ik soms mijn camera thuis. Het is fijn 

als ik een goede foto maak, maar 

ik geniet ook van de natuur als ik 

er geen foto aan overhoud. Neder-

land is heel bijzonder omdat er veel 

landschappen op een kleine opper-

vlakte zijn. Je hebt wadden, bossen, 

heide, zandverstuivingen, rivieren, 

zandduinen en de Biesbosch, en dat 

allemaal vrij dicht bij elkaar. Toch 

droom ik er wel eens van om een 

jaar naar IJsland te gaan zodat je 

alle seizoenen meemaakt. Ik ben al 

zes keer in IJsland geweest, en die 

reizen waren allemaal heel mooi, 

maar het blijven momentopnames. 

Hoewel de een met beter materiaal 

thuis komt dan de ander, blijft het 

vaak meer van hetzelfde. Als je 

ergens een langere tijd bent, krijg je 

veel meer diepgang in je fotografie. 

Je wordt kritischer en weet waar je 

moet zijn. Ook in Namibië of Zuid-

Afrika zou ik graag drie maanden 

of een jaar rondreizen.” Omdat 

Geurt naast zijn fotografie ook drie 

dagen per week werkt in de ICT, 

zit zo’n lange reis er voorlopig nog 

niet in. Wel organiseert hij samen 

met zijn vriendin regelmatig reizen 

naar IJsland. Hoewel de data en 

prijs voor de volgende reis in 2012 

nog niet bekend zijn, hebben zich 

nu al mensen ingeschreven. “Bij 

fotoreizen is het heel belangrijk om 

met een groep fotografen op pad 

te gaan die hetzelfde doel hebben. 

Je moet een groep samenstellen 

die elkaar aanvoelt en waarbij het 

ambitieniveau een beetje hetzelfde 

is. Als dat uit elkaar loopt, zit de 

een zich te vervelen terwijl de ander 

zich stoort aan het feit dat de rest al 

weer verder wil. Komend jaar gaan 

we naar Namibië om ons daar te 

oriënteren en te kijken of we daar 

een fotoreis kunnen organiseren. Het 

leuke van Afrika is dat het land to-

taal anders is dan je gewend bent. 

Er is een heel andere dierenwereld, 

een andere natuur en het klimaat is 

anders. Dat trekt mij enorm.”

Doe wat je leuk vindt

Natuurfotografie wint steeds meer 

aan populariteit en de cursussen die 

Geurt geeft, zitten dan ook altijd 

vol. “Ik denk dat natuurfotografie 

steeds meer mensen aanspreekt om-

dat ze steeds meer vrije tijd hebben. 

Foto’s van andere fotografen op het 
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internet inspireren veel liefhebbers en 

de techniek is eenvoudiger geworden. 

Bovendien heb je tegenwoordig met 

de computer ook de afwerking van de 

foto’s helemaal in eigen hand. Ik ben 

lid van de vereniging van natuurfoto-

grafen in Apeldoorn: vroeger hadden 

we dertig leden, nu hebben we er 130 

en een wachtlijst. Mensen vinden het 

prettig om hun hobby met elkaar te 

delen. Ik merk dat ook bij mijn cursus-

sen. Mensen die alle cursussen hebben 

gevolgd, willen daarna graag verder. 

Zo zijn de vakgroepen ontstaan. In 

de vakgroepen leert men steeds meer 

van elkaar en minder van mij. Vaak 

vraagt men aan mij hoe je een eigen 

stijl ontwikkelt. Het antwoord is heel 

eenvoudig: wees gewoon jezelf en doe 

dat wat je leuk vindt.”

Website: www.natuurfotogeurt.nl
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Jimmy 
Kets

Het gevoel dat er iets magisch gaat gebeuren | De Belgische 
fotojournalist Jimmy Kets bekijkt de wereld vol verwondering. Hij 
deelt zijn vondsten graag met de kijker en laat ons door zijn ogen 
zien wat wij mensen onszelf aandoen. Humor is een van de gereed-
schappen die hij daarvoor gebruikt.
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Jimmy Kets is fotojournalist en portretfotograaf, en maakt 

daarnaast graag vrij werk. Zeventig procent van zijn 

opdrachten is voor de Belgische krant De Standaard. 

“Ik ben elke dag bezig met fotografie en iedere dag 

worden er één of meer foto’s van mij gepubliceerd. Het 

is heel leuk om iedere dag in de krant te staan, maar het 

is ook heel betrekkelijk. De ene dag doe je alle moeite 

om een goede foto te maken en staat hij in de krant en 

de volgende dag ligt hij in de kattenbak. Het is voor mij 

een belangrijk visitekaartje dat weer andere opdrachten 

genereert.”

Humor en vervreemding

Vorig jaar exposeerde Jimmy Kets in het Fotomuseum in 

Antwerpen met zijn serie Brightside. De expositie en het 

gelijknamige boek bevatten een selectie uit het vrije werk 

van de fotograaf. Door de manier waarop Jimmy de 

mensheid in beeld brengt, laat hij mensen op een andere 

manier naar hun omgeving kijken. “Bepaalde dingen die 

je ziet raken je. Mijn verhaal illustreert de verwondering 

of bewondering over wat mensen zichzelf aandoen. 

Brightside is een samenvatting van een zeven jaar 

durende fotografische zoektocht zonder dat ik eigenlijk 

een onderwerp had. De rode draad in het boek ben ik, 

maar je ziet natuurlijk wel dat er qua onderwerpen en 

thema een lijn in zit. Uiteindelijk gaat alles toch over het 

leven en mensen. Over wie we zijn en waar we mee 

bezig zijn. Uiteraard heb je dan ook raakvlakken met 

andere fotografen, maar uiteindelijk gaat het erom hoe 

ik ernaar kijk. Je moet altijd trouw blijven aan jezelf en 

niet alleen anderen kopiëren. Het enige waarmee je je 

kunt onderscheiden is met jezelf.” De humor van de beel-

den zit voor een deel in de zelfspot. “Je moet altijd je 

ogen openhouden voor je eigen omgeving. In Brightside 

zitten wel humoristische dingen, maar het zijn dingen 

die vervreemden en eigenlijk niets met humor te maken 

hebben. Ik wil me ook niet beperken tot één ding. Niet 

alle foto’s bevatten humor. Het leven is meer dan dat. Ik 

JIMMY KETS | DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE

Mijn verhaal illustreert de verwondering 
over wat mensen zichzelf aandoen
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zie wel eens boeken die volgens een 

heel goed concept zijn gemaakt, 

maar waar te veel herhaling in zit 

waardoor je het boek halverwege 

weglegt. Iedere keer als je de blad-

zijde omslaat, moet het weer span-

nend zijn. Eén van mijn dierbaarste 

foto’s is de tweede foto in het boek 

van Brightside. Het toont een vrouw 

met blond haar waarvan je alleen 

haar achterkant ziet. Voor mij is dit 

een belangrijke foto omdat ik me er 

voor het eerst bij realiseerde dat een 

foto geen registratie hoeft te zijn, 

maar echt een autonoom iets kan 

zijn. Je kunt het aan de muur hangen 

en er jaren naar kijken. En je moet 

er als kijker je eigen fantasie voor 

gebruiken. Zo is Brightside ontstaan, 

omdat ik me echt bewust werd van 

het feit dat een foto een autonoom 

beeld kan zijn.”

Beginnersonwetendheid

Jimmy ontdekte de fotografie pas op 

de middelbare school, maar werd 

niet direct door het medium gegre-

pen. “Ik vond het wel leuk, maar 

mijn belangstelling lag toch meer 

bij het tekenen en schilderen. Toen 

ik zeventien jaar was heb ik mijn 

eerste reflexcamera gekocht van het 

geld dat ik had verdiend met een 

vakantiebaantje. Fotografie was toen 

nog iets magisch omdat alles nog 

analoog was en je altijd die span-

ning voelde of het gelukt was of niet. 

Tegenwoordig kun je veel sneller 

leren omdat je direct het resultaat 

ziet. Uit onwetendheid wat je met 

fotografie kon doen, fotografeerde 

ik in het begin vooral bloemetjes en 

standbeelden en zo af en toe eens 

een ijsbeer in de dierentuin. Ik heb 

toelatingsexamen gedaan voor de 

academie voor Fotografie in Ant-

werpen en voor grafisch ontwerp en 

illustratie aan kunstacademie Sint-

Lucas in Antwerpen. Ik heb gekozen 

voor grafisch ontwerp omdat ik 

dacht dat je als grafisch ontwerper 

veel meer mogelijkheden had om 

een baan te vinden nadat je was 

afgestudeerd. In het derde jaar 

maakte ik tijdens een seminar kennis 

met de geschiedenis van de fotogra-

fie en de hedendaagse fotografie. 

‘Je bent niet alleen fotograaf, 
maar tegelijkertijd ook regisseur’
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Dat opende mij de ogen. Daarna 

heb ik heel veel fotoboeken geleend 

in de bibliotheek en documentaires 

gekeken over andere fotografen. 

Ook nu haal ik nog veel inspiratie bij 

andere fotografen. Op dit moment 

zijn het vooral Amerikanen zoals 

William Eggleston en Larry Sultan. 

Zeker de pornografische reeks van 

Sultan heeft mij geïnspireerd. Hij is 

een meester in het tonen en tege-

lijkertijd verbergen van dingen. De 

spanning van het net niet laten zien. 

Tijdens mijn fotografische ontdek-

kingsreis ontstond het idee voor mijn 

afstudeerproject iets met fotografie 

te doen. Het werd een boek over 

straatkinderen in Nepal. In Kathman-

du heb ik heb ik contact gezocht met 

een groep straatkinderen die ik een 

aantal dagen van ’s morgens vroeg 

tot ’s avonds laat heb gevolgd. Ik 

heb mijn boek gepresenteerd bij De 

Morgen en men wilde me een kans 

geven. Eigenlijk had ik helemaal 

geen idee wat die baan inhield. 

Een van de dingen die mij heel erg 

trokken aan het werken voor de 

krant, was dat je ’s morgens niet 

weet waar je ’s avonds terechtkomt. 

Het leuke van het werken voor de 

krant is dat het ook zinvol is. Je komt 

overal en je bent met de realiteit 

bezig.” 

Het beste van twee werelden

De fotograaf maakt naast zijn jour-

nalistieke werk ook reportages. Een 

daarvan is ‘Volkscafés – Vrouwen-

tongen & Mannenpraat’, een serie 

die te zien was tijdens BREDA-

PHOTO 2010. De serie geeft 

een hedendaags beeld van 

verdwijnende volkscafés in 

Vlaanderen. “Zo’n opdracht is voor 

mij het beste van twee werelden. 

Het is een opdracht en dus betaald, 

maar daarbinnen heb ik alle vrijheid 

gekregen om het te doen op de 

manier die ik wilde. Het is een 

onderwerp dat ik nooit uit mezelf 

zou hebben verzonnen en zelf zou 

ik ook niet de moed hebben gehad 

om het te doen. Gewapend met een 

lijst met vijftig cafés die ik allemaal 

moest bezoeken, trok ik twee 

maanden lang België door. 
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Dat was best heftig, vooral omdat ik alleen op 

vrijdagavond, zaterdag en zondag heb gewerkt. 

Soms bezocht ik wel drie of vier cafés per dag. Het 

idee om naast de ruimte en de stamgasten ook details 

te fotograferen ontstond tijdens het gesprek met de 

opdrachtgever. We hadden natuurlijk afgesproken 

in een café. Dat café was eigenlijk iets te clean naar 

mijn idee tot mijn oog viel op de speakers met zo’n 

los snoertje eronder. Vooral de manier waarop de 

dingen zijn opgehangen is interessant. Een poster die 

met plakband is opgehangen, eraf gevallen, opnieuw 

opgehangen en nog eens zodat je al die plakbandjes 

over elkaar ziet. Die subtiele details zijn belangrijk om 

de essentie weer te geven. Ik heb ervoor gekozen om 

te flitsen omdat de flits alles onthult. In het café is het 

vaak een beetje schemerig en door het heldere licht 

van de flits toont het zijn ware gezicht. De manier van 

fotograferen heeft een soort snapshoteffect waardoor 

de foto’s heel toegankelijk worden. In de serie laat ik 

alle aspecten en verrassingen zien die mij als fotograaf 

ook verwonderen. Ik ben zelf ook anders naar die cafés 

gaan kijken. Het is echt een verrijking. Ik wist niet dat 

het bestond en het is gewoon vlakbij.”
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Iets anders dan verwacht

Hoofdzaak van zijn werk als fotojournalist is het maken 

van portretten bij interviews. “In het begin vond ik dit ook 

heel moeilijk, maar nu doe ik het steeds liever. Voor ik bij 

de krant werkte, had ik nog nooit een portret gemaakt. 

Ik zocht de juiste voor- en achtergrond, zette de mensen 

daarin klik, en klaar. Nu ben ik veel meer op zoek naar 

expressie, de persoon achter de foto. Dat de foto iets 

meer wordt dan de mens die daar staat. Je bent niet al-

leen fotograaf, maar tegelijkertijd ook regisseur. Er komt 

ook veel psychologie bij te pas en wat je vooral moet 

hebben is fantasie. Bij het maken van een portret houd ik 

rekening met de aanleiding en inhoud van het interview, 

maar ik zoek ook naar inspiratie in de omgeving. Soms 

ken je de mensen al en probeer ik rekening te houden met 

het type mens, maar ik probeer wel om clichés te ver-

mijden. Als het om een bekend persoon gaat, is het een 

uitdaging om iets anders te maken dan men verwacht. 

Waarom zou ik een beeld maken dat iedereen al kent?” 

Shot in Flanders

Het laatste project van de fotograaf heet Shot in 

Flanders. “De titel is Engels omdat de serie gaat 

over de Amerikaanse invloeden in België. Er is een 

periode geweest dat er heel veel bewondering was 

voor de Amerikaanse droom. In het project toon ik 

die symbolen en de metaforen daarvan. Het moet 

vooral niet te letterlijk zijn. Dus geen McDonald’s 

prominent in beeld, maar wel een beeld van Ronald 

McDonald’s achter een bosje waardoor het beeld een 

soort lugubere sfeer krijgt. De bedoeling is dat je je in 

eerste instantie afvraagt of de beelden in Amerika zijn 

gemaakt. Pas als je naar de details kijk, kom je tot de 

ontdekking dat het in België is. Door de dingen die je 

niet ziet, vervreemdt het meer. Natuurlijk moet er ook 

iets in van Coca-Cola en een carwash, maar het blijft 

mijn gevoel van wat een Amerikaanse invloed is. Het 

gaat meer over de oude Amerikaanse cultuur dan de 

hiphopcultuur van nu. Daar heb ik minder gevoel bij. 

Terwijl ik aan het project werk, zet ik mijn foto’s al op 

mijn internetgalerij. Op deze manier kan ik checken 

of er voldoende consistentie in de serie zit. Het zijn in 

eerste instantie losse beelden maar uiteindelijk moet 

het één geheel worden. Ik werk heel gericht aan het 

thema, volg de rode draad en baken het onderwerp 

zorgvuldig af.”
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Nieuwe liefde

Hoewel fotografie volgens de fotograaf een veel te 

grote plaats in zijn leven inneemt, heeft hij toch nog 

een nieuwe liefde gevonden. “De laatste tijd ben ik in 

samenwerking met mijn vriendin bezig met video. Vorig 

jaar heb ik samen met een aantal fotografen gewerkt 

aan een project over een sociaal achtergestelde buurt in 

Gent. Samen met mijn vriendin heb ik een documentaire 

gemaakt over de deelnemende fotografen. De 35 minu-

ten durende documentaire werd getoond bij de expositie 

en is ook op Canvas uitgezonden. Ik ben daar heel trots 

op en sindsdien heb ik echt de drang om nieuwe docu-

mentaires te maken. Fotografie is fantastisch, maar ik ben 

me ook bewust van de beperkingen van het medium en 

de rijkdom van de film. Het is interessant als je die twee 

een goede plaats kunt geven of een kruisbestuiving kunt 

maken. Op dit moment voel ik de roeping om meer met 

documentaires te doen. Er komt veel meer bij kijken dan 

een paar mooie bewegende beelden. Het verhaal is 

belangrijk, maar een slecht gefilmde documentaire is ook 

niet leuk. Als je die twee krachten kunt bundelen kun je 

volgens mij tot heel mooie resultaten komen. In een foto 

kun je veel tonen, maar niet alles. Je mist de muziek, het 

geluid en de beweging van de mensen of het feit dat er 

juist niets gebeurt. Het tijdsverloop kun je nooit vangen in 

een foto. Vroeger maakte ik altijd al filmpjes die over de 

realiteit gingen, zoals een ruzie tussen mijn ouders. Ook 

daarin voelde je al die spanning, dat er iets magisch 

ging gebeuren.” 

Website: www.jimmykets.be
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Hans 
Wilschut

Poëtische reflecties op urbanisatie | Met zijn foto’s creëert Hans 
Wilschut een geconstrueerde stad. Hoewel hij de hele wereld afreist 
om zijn foto’s te maken, doet het er uiteindelijk niet meer toe waar de 
foto’s zijn gemaakt. Mensen doen overal hetzelfde. De globalisering 
van de mensheid leidt tot een soort universele stad.
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Hans Wilschut fotografeert de werkelijkheid, maar cre-

eert met zijn beelden een onwerkelijkheid. Hierbij geeft 

hij je de ene keer het gevoel alsof er onder de stad nog 

een stad leeft, en de andere keer of je in een ruimteschip 

boven de aarde zweeft. “Zelf ben ik nog steeds verwon-

derd over die wereld waarin ik rondloop. Dat is wat ik 

met mijn foto’s vooral wil laten zien.” Het is mooi dat je 

als kijker mag delen in die verwondering.

Verhalen vertellen

Hans is geboren in Ridderkerk en bracht zijn jeugd door in 

Gorinchem, een stad waar van oudsher veel kunstenaars 

wonen. Deze traditie stimuleerde hem om naar de kunstaca-

demie te gaan. Fotografie was in eerste instantie niets meer 

dan een medium waarmee hij de beelden en schilderijen 

die hij maakte, kon vastleggen. “Op een gegeven moment 

had ik zoveel dingen gemaakt en gebouwd dat al die mate-

rie om me heen me een beetje ging tegenstaan. Ondertus-

sen was ik steeds beter geworden in fotografie en bedacht 

ik dat het best een investering was, voor iets wat niet eens 

‘mijn kunst’ was. Toen besloot ik om het om te draaien en 

fotografie tot mijn medium te maken. Is dat niet een enorme 

switch omdat kunst scheppend is, en fotografie registre-

rend? “Dat geldt tot het moment waarop je beseft dat je 

niet alleen maar schept om iets te maken, maar ook om iets 

te zeggen. Als de motieven om het te doen hetzelfde zijn, 

doet het er niet meer toe of je iets nieuws creëert of iets wat 

al bestaat gebruikt om iets te zeggen. Ook in de fotogra-

fie heb je veel tools tot je beschikking om die perceptie te 

beïnvloeden. Mensen denken vaak dat het een kwestie is 

van een camera ergens op richten en dan klikken. Maar 

het maakt al een wereld van verschil of je een foto vanaf 

de grond of vanaf een ladder maakt. Ook tijdstip, kader, 

kleuren, andere beeldelementen en wat je wel en niet laat 

zien, zijn bepalend om je verhaal te vertellen.”

De reflectie van mijn wereld

Het bewuste kleurgebruik en de opvallende kleuren in 

HANS WILSCHUT | URBANE FOTOGRAFIE

Als je alles laat zien en letterlijk in beeld 
brengt, wordt het te documentair
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de foto’s zijn heel sfeerbepalend. Op de ene foto verrijst 

er poëtisch een nieuw resort in ijle kleuren achter een 

grote bouwput terwijl op een andere foto Shanghai in 

een grauwe waas van smog verdwijnt achter felgekleur-

de verkeersaders. “Soms wil je iets abstraheren of de 

aandacht naar iets toe leiden. Ik ben een liefhebber van 

het blauwe uur. Dat is een heel dankbaar moment om te 

fotograferen. Het bijzondere licht en de felle kleuren die 

dan ontstaan, zijn heel handig om te gebruiken als je 

niet alles wilt laten zien. Als je alles laat zien en letterlijk 

in beeld brengt, wordt het te documentair en dat is niet 

mijn doel. De beelden reflecteren iets van mij. Iets wat ik 

heb gezien of wil benadrukken. Ook als ik door de stad 

fiets, vallen mij de dingen op die veranderen. De wereld 

om je heen is ook jouw wereld. Waar je naar kijkt, 

bepaalt wat je ziet van de wereld en hoe je het beleeft. 

Soms gebeurt er iets onverwachts, zoals een reflectie in 

een gebouw. Dingen die aan de aandacht van de archi-

tect ontsnapt zijn. Als dat gebeurt, wordt het ineens ook 

5
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een deel van jou, want jouw wereld wordt erin gereflec-

teerd. Ik gebruik architectuur om iets anders te zeggen 

over dat object. Een gebouw of een foto kan wel mooi 

zijn, maar mooi alleen is niet genoeg. Dat blijft niet 

boeien. Mooi kan wel helpen. Ik maak hier vaak gebruik 

van door dingen die eigenlijk helemaal niet in orde zijn, 

heel mooi te fotograferen en er iets poëtisch aan toe te 

voegen. Ik doe dat om mensen op het verkeerde been te 

zetten. Door een gelaagdheid in een foto spreekt hij tot 

de verbeelding.”

Migratie fascineert me

Eén idee is voor Hans reden genoeg om een stad te be-

zoeken. “Meestal heb ik wel één idee en soms meerdere 

ideeën voor ik een stad bezoek. Bij Shanghai had ik 

geen direct beeld in mijn hoofd, maar ik vermoedde dat 

er voldoende fotografisch interessante beelden zouden 

zijn. Ik kan me daar van tevoren wel druk over maken. 

Wat ga ik daar doen? Ik kan niet zomaar iets fotografe-

ren, er moet een verhaal te vertellen zijn. De stad Johan-

nesburg fascineerde me heel erg. In het stadscentrum 

was veel leegstand en had na het verdwijnen van de 

apartheid een soort migratie plaatsgevonden. Mensen 

uit townships waren naar het businesscentrum gekomen 

en van oorsprong kantoorgebouwen betrokken. Derge-

lijke verschuivingen fascineren mij, want de stedelijke 

omgeving verandert er ongemerkt door. In Johannesburg 

had ik de luxe dat ik daar drie maanden bleef zodat ik 

de situatie rustig kon bekijken. Het is vaak de context 

eromheen die een gebouw of een plek boeiend maakt, 

die bepaalt hoe je naar iets kijkt. Op een plein in de 

stad komen hooggeschoolde Zimbabwanen samen die 

geen goede baan kunnen krijgen en op die plek nood-

gedwongen taxi’s repareren. In die visuele sociale chaos 

valt dan ineens een groot grijs gebouw op waardoor die 

plek intenser wordt. Op het moment dat ik de locatie heb 

gevonden, heb ik nog geen foto. Op straat is het een 

visuele rommel en dan moet je gaan kijken. Je moet het 

HANS WILSCHUT | URBANE FOTOGRAFIE

‘Zelf ben ik nog steeds verwonderd 
over die wereld waarin ik rondloop’
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gebouw ontdekken, kijken hoe het er ’s avonds uitziet en 

vervolgens toestemming zien te krijgen om het te fotogra-

feren vanaf het standpunt dat je voor ogen hebt. Dat kan 

ook een balkon of dak aan de overkant zijn. Uiteindelijk 

komt het tot een fotomoment van soms een paar uur. 

Achteraf kies ik welke foto het beste uitdrukt wat ik bij die 

situatie voelde of dacht. Ik heb die keuze niet altijd en 

soms moet ik terug naar een land. Soms kun je je vinger 

er niet precies op leggen. De bedoeling is dat je iets niet 

alleen afbeeldt, maar dat je een beeld maakt dat de 

werkelijkheid ontstijgt. Dat je iets maakt dat op zichzelf 

staat.”

Ruïnes verheven tot kathedraal (1)

In Museum Boijmans van Beuningen was een aantal foto-

werken van Hans te bewonderen. Eén van de werken hing 

zo groot in het trappenhuis dat er bijna een één-op-één-

situatie ontstond. Door de grootte en de omgeving kwam 

het beeld helemaal tot zijn recht. Een lelijke wereld van 

grauwe betonnen kolossen werkt bijna als een kathedraal 

in het stadsbeeld. Een leefomgeving op de rand van het 

verval, waar de echte wereld in een gouden en zilveren 

gloed doorheen gloort. Onbereikbaar voor de mensen die 

in de stadsruïnes op de voorgrond leven. Naast de exposi-

tie in Boijmans is er ook een boek verschenen met de titel 

‘Still Motion, lyric reflections on urbanism’. De beelden in 

het boek zijn in principe losstaand, ze hebben niet één ge-

zamenlijke boodschap, maar samen vormen de foto’s een 

soort geconstrueerde stad. De titel van het boek slaat niet 

alleen op de stad die aldoor in beweging is, maar bevat 

ook een verwijzing naar de filmstill waaraan juist weer 

beweging is toegevoegd. Ook in de grafische vormgeving 

is deze tegengestelde beweging subtiel weergegeven.

Order (Rotterdam, 2)

In de foto Order zie je duidelijk de frictie die ontstaat 

wanneer er tussen de bestaande bouw nieuwbouw wordt 

‘geplant’. De titel zinspeelt op de visuele hiërarchie in het 

beeld. Alles heeft een beetje last van elkaar, maar het 

doelt ook op de volgorde. Het gebouw is verderop in 

elkaar gezet en via rails over de bestaande situatie heen 

geschoven. Vervolgens werd het bestaande gebouw 

eronder ‘weggehapt’.

Congestion (Lagos, 3)

Door de chaos en ondoorgrondelijke bewegingen is een 

superspannend beeld ontstaan. De stad barst uit zijn 

voegen en staat onder een enorme spanning die zich via 

de autosporen als een soort bliksemschichten ontlaadt. 

“Normaal zou ik juist die autolijnen willen vermijden om-

dat het zo’n bekend gegeven is, maar in dit geval draagt 

het heel erg bij aan het beeld.”
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Hotel (Antalya, 4)

De bizarre situatie van een vakantieoord in aanbouw 

waar alleen een eenzaam lichtje brandt, lijkt een film-

still. “Dit beeld is de perfecte metafoor van hoe ik dat 

soort vakanties zie. Dit complex wordt een soort biotoop 

waarin toeristen zichzelf opsluiten. Mensen komen het 

park niet af. Alles speelt zich af rond het zwembad en 

binnen de muren. Het complex is bijna af, maar mist nog 

zijn cosmetische laagje. Hierdoor verraadt het zijn ware 

aard. Het is eigenlijk een bajes. De foto is best persoon-

lijk omdat het idee voor de foto ontstond tijdens mijn 

vakantie in zo’n resort. Ik zag de vele in aanbouw zijnde 

hotels om mij heen, maar tegelijkertijd maakte ik er zelf 

deel van uit. Ik was op dat moment niet bij machte om er 

iets mee te doen. Maar een maand later ben ik terugge-

gaan. Om afstand te nemen verbleef ik deze keer zelf in 

een heel goedkoop hotel.”

Relocation (Johannesburg, 5)

Relocation gaat over een botsing tussen twee werelden. 

“Pas als er mensen gaan wonen, gebeurt er iets, komt een 

gebouw tot leven. Het karkas is ooit neergezet voor een 

bepaalde bevolkingsgroep. Nadat deze is weggegaan, 

zijn er mensen uit de township ingetrokken. Het gebouw 

is nu overgenomen door criminelen. Zij ‘beschermen’ 

6

8

7

2

4

3
1

HANS WILSCHUT | URBANE FOTOGRAFIE



69
zogenaamd het gebouw en de inwoners en innen illegale 

huur. Toch vormen deze huizen iemands thuis, hun enige 

‘veilige’ stukje wereld, dat ze afschermen met doeken en 

karton voor de ramen.”

Warp (Lagos, 6)

Een historisch feit vormde de aanleiding voor het maken 

van deze foto, waarin de vorm van de slingerende brug 

een grote rol speelt. “De brug bestond pas twaalf jaar 

en vormt de hoofdverkeersader van de stad. Als gevolg 

van het uitbaggeren van de haven veranderde de zee-

stroming en stond de brug op instorten. Door een lange 

sluitertijd te gebruiken, verbeeldde ik de intensiteit van 

het gebruik. Als je het verhaal kent, kijk je heel anders 

naar deze foto. Door de vorm van de brug lijkt hij in het 

midden weg te zakken. Voor mij zegt het beeld iets over 

de nietigheid van de mens.”

Pioneer (Dubai, 7)

Recreëren en creëren zijn hier in één beeld gevangen. Het 

Hilton Hotel is al af en er zitten zelfs jongens aan het bar-

retje. Ondertussen hoor je op de achtergrond continu het 

geratel van drilboren. Door de zeilbootjes zie je de schaal 

van de oprukkende gebouwen die bijna als monsters tot 

leven komen. “Ik heb de foto’s wel eens aan een Hilton-

directeur laten zien en prees hun ondernemingsdrift: ‘Jullie 

zijn al klaar en de rest moet nog beginnen.’ Waarop hij 

antwoordde: ‘Ik word zo depressief van dat beeld.’

Cape Flats (Kaapstad, 8)

“Soms kom je een onbekende stad binnen en zie je in-

eens in een flits een soort gedematerialiseerde stad waar 

je geen grip op hebt. Zodra je met je ogen knippert, is 

het alweer verdwenen. Je ziet de intensiteit van het licht. 

Hier heb ik dat moment gevangen. Het bizarre licht is 

ontstaan door het ultieme tegenlicht dat reflecteert in 

alles waarin reflectie mogelijk is. Het bijna zilveren licht 

contrasteert met de bomen die hun schaduw afgeven 

in het water. In werkelijkheid is het gebied een van de 

meest gevaarlijke plekken van Zuid-Afrika, de beruchte 

Cape Flats. Die tegenstelling vind ik heel mooi. Het ziet 

er heel mooi en romantisch uit, maar is een van de ergste 

townships om in te leven.

Website: www.hanswilschut.com
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Jan
Vermeer

“Wie bepaalt wat kunst is en wat kitsch?” | Met zijn oog voor vorm en 
compositie torent de natuurfotografie van Jan Vermeer uit boven die 
van andere natuurfotografen. Door zijn voortdurende zoektocht kan 
hij zichzelf steeds vernieuwen. Het resultaat schittert in een aantal 
prachtige fotoboeken.
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Jan Vermeer is verhuisd naar de 

Veluwe vanwege zijn liefde voor de 

natuurfotografie. In de winter van 

2009/2010 kon hij zich geen betere 

plek wensen om te wonen. “Het was 

echt een waanzinnige winter. Op 

dat moment ben ik ben de schrik van 

mijn omgeving. Alles moet wijken 

voor het weer. Het is zeldzaam en 

dan wil ik te veel. Dat geeft veel 

onrust. Het is beter om een keuze te 

maken wat je wilt fotograferen dan 

overal als een kip zonder kop heen 

te vliegen. Doordat je in één onder-

werp duikt, ontstaat er diepgang. 

Ik heb bijvoorbeeld een week lang 

zwanen geobserveerd bij een wak in 

het Veluwemeer. Uiteindelijk ontstaat 

er een heel verhaal van die zwanen 

op het ijs. Het zijn gewoon knob-

belzwanen, de meest gewone vogels 

die er zijn in Nederland, maar ik 

geniet er intens van. Van die fotose-

rie heb ik een audiovisuele presenta-

tie gemaakt met muziek van Dvorák. 

Sommige mensen kregen tranen in 

de ogen bij het zien van de serie. De 

combinatie van die pure muziek en 

de schoonheid van de natuur raakt 

mensen op een bepaalde manier. 

Ik heb heel bewust dit onderwerp 

gekozen omdat je gauw het stempel 

krijgt dat je alleen maar poolgebie-

den doet. Deze serie is een soort 

tegengas. Als je in je achtertuin geen 

goede foto’s kunt maken, lukt het je 

in Antarctica ook niet. Exotische plek-

ken staan niet garant voor goede 

foto’s. Het geheim schuilt in goed 

kijken en één worden met de natuur.”

Natuurfotografie is booming

Op dit moment zijn er steeds meer 

fotografen die worden aangetrok-

ken door die natuur. “Paul Huf 

heeft altijd gezegd: ‘Iedereen kan 

fotograferen’ en daar zit heel veel 

in. Wij hebben in Nederland de 

meeste camera’s per hoofd van de 

bevolking wereldwijd. We leven in 

een beeldcultuur waarin alles wordt 

vastgelegd. Natuurfotografie is heel 

populair, maar de kennis van de 

natuur is bij de fotografen vaak heel 

beperkt. Via het internet kun je veel 

leren over hoe je moet fotograferen, 

maar over de natuur kun je op het 
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Doordat je in een onderwerp 
duikt onstaat er diepgang
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web veel minder leren. Veel natuurfotografen van mijn 

generatie zijn begonnen uit interesse voor de natuur en 

zijn gaan fotograferen om die natuur vast te leggen. Nu 

is het vaak andersom en is men zich niet bewust van wat 

men doet. Daarom heb ik samen met Danny Ellinger het 

tijdschrift E&V Magazine gelanceerd. Natuurfotografie is 

heel populair in Nederland, maar tot nu toe was er nog 

geen blad voor. Met het magazine richten wij ons op de 

nieuwe lichting natuurfotografen die de wereld in komt 

denderen.”

Op een kluitje

Als bewijs van de overweldigende belangstelling voor 

natuurfotografie laat Jan een foto zien van een drom 

fotografen op de Veluwe. “Het is de enige plek in 

Nederland waar je edelherten tijdens de bronst kunt 

fotograferen. Het is het grootste natuurfenomeen met 

grote zoogdieren en de rest van de natuurgebieden is op 

slot. Niemand heeft mij nog kunnen overtuigen van het 

nut hiervan. Het is logisch dat de parken er voorzichtig 

mee omgaan. De edelherten moeten rust hebben, maar 

mensen willen het zien. De Hoge Veluwe is een com-

mercieel park en heeft voorzieningen aangebracht zodat 

het wel kan. De dieren zijn gewend aan fotografen, 

maar mensen moeten niet vijf meter het veld inlopen. 

Het is een gegeven dat er op een gemiddelde avond in 

september 600 fotografen staan die samen zo’n 50.000 

foto’s maken. Het is heel druk, je hebt die natuurbeleving 

niet voor jezelf alleen. Als je het niets vindt, moet je er 

niet naartoe gaan. Waar ik meer moeite mee heb, is 

dat het de natuurfotografen tegenwoordig te makkelijk 

wordt gemaakt. Mensen hoeven zelf geen locaties meer 

te zoeken. Je kunt al vakanties boeken waarbij je kiest 

welke dieren je wil zien. Wanneer je op de bestemming 

aankomt, staan er ‘hides’ voor je klaar en hoef je alleen 

maar te wachten tot de dieren naar je toe komen.” Het 

wordt te gemakkelijk, de echte beleving van de natuur 

gaat er vanaf.

‘De kijker heeft die beleving 
van ellende en kou niet’
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Een andere wereld

Natuurfotografie is een hele aparte tak van sport bin-

nen de fotografie. “Heel veel natuurfotografen kijken 

nooit naar andere vormen van fotografie. Ik bezoek veel 

exposities van andere fotografen en ben al een liefheb-

ber van Erwin Olaf sinds ‘Chessman’ uitkwam. Wat ik het 

meest aan hem bewonder als fotograaf is dat hij steeds 

weer vernieuwt en verrast. Desiree Dolron staat tweede op 

mijn lijst. Haar onderwaterserie is prachtig, zo dromerig 

en onwezenlijk. Ze neemt je mee naar een hele andere 

wereld. Zij heeft een foto gemaakt van een boom in Amel-

isweerd. Ik heb nog nooit zo’n foto gezien van een boom. 

Zo verschrikkelijk mooi. Wij natuurfotografen zoeken al 

jaren naar die foto en iemand die niets met natuurfotogra-

fie heeft, maakt hem gewoon. Terwijl wij het als natuur-

fotografen niets eens zien. Binnen de natuurfotografie is 

er natuurlijk de grote nestor Fred Hazelhoff. Hoewel de 

fotografie technisch nu allemaal beter kan, blijft het beeld 

tijdloos. Een andere favoriet van mij is Frans Lanting. Hij is 

op een bepaalde manier geniaal, zijn fotografie is uniek. 

Ook toen hij nog geen goede apparatuur had, wist hij 

van tevoren precies wat hij ging doen. Het meeste werk is 

al geïmiteerd, maar hij heeft het bedacht. Ik vind het heel 

knap als mensen een nieuw concept kunnen bedenken.”

Muziek als bron van inspiratie

Jan haalt niet alleen inspiratie uit de natuur en uit het 

werk van andere fotografen. “Ik ben helemaal gek van 

Ierse muziek. Op dit moment ben ik in de ban van Snow 

Patrol. Helemaal opgeladen door deze bombastische 

muziek stap ik dan de stille natuur in. Dat is echt waan-

zinnig. U2 vind ik nog steeds geweldig, maar ook de 

teksten van Stef Bos raken me. Bij zijn teksten komen er 

bepaalde beelden bij me op. Op Antarctica hoorde ik 

voor het eerst het nummer Halleluja van Leonard Cohen 

in de uitvoerig van Jeff Buckley. Dat nummer raakte mij 

heel erg. Juist daar op die plek, op dat moment. Een kip-

penvelervaring waar je heel gelukkig van wordt. Dat is 
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emotie en die probeer ik te vertalen in beeld. Of het echt 

inspiratie is weet ik niet, maar het doet wel wat met je.”

Laat je leiden door het moment

Behalve inspiratie heb je ook een visie nodig om tot een 

bepaald niveau te komen. “Op een gegeven moment 

krijg je voorkeur, voor iets wat je leuk vindt om te doen en 

hierdoor ontstaat een visie. Ik bedenk van tevoren wat ik 

wil laten zien en wil vertellen. Veel foto’s ontstaan gewoon 

thuis en niet in Antarctica. Als je boeken gaat maken, ga 

je ook lay-outtechnisch denken. Ik ben heel bewust bezig 

met de indeling van het boek. Wanneer er twee beelden 

naast elkaar worden getoond, is het belangrijk dat ze 

dezelfde kleurtoon hebben. Het moeten geen look-a-likes 

zijn. De foto’s moeten elkaar versterken. Dat kost heel veel 

tijd, maar daarmee krijg je verdieping en komen die foto’s 

vanzelf naar boven drijven, daarvan ben ik overtuigd. 

Daarnaast laat ik me leiden door het moment. Als ik meega 

met een fotoreis of zelf op pad ga, doe ik dat omdat ik 

hoop iets tegen te komen, maar je weet van tevoren nooit 

wat je echt zult zien. Je zoekt naar beelden die iets meer 

vertellen. Natuurlijk heeft de ene foto meer diepgang dan 

de andere, maar het gaat erom emotie bij de mensen los te 

maken. Zelf heb je een emotionele binding met de foto. De 

kijker heeft die beleving van ellende en kou niet.”

Op zoek naar de Golden monkeys in China

In 2010 organiseerde de in China gespecialiseerde 

reisorganisatie Discover China, een reis waarbij Jan 

Vermeer meeging als begeleider. “Ik ben gewoon fotogek 

en heb er veel plezier in om zulke reizen te begeleiden. 

Als je mensen ontmoet die het leuk vinden en voor wie 

je wat kunt betekenen, is dat geweldig. China is voor mij 

ook een uitdaging omdat ik daar nog nooit ben geweest. 

Tijdens deze reis blijven we in een bepaald gebied 

en richten we ons op de belangrijke landschappelijke 

elementen. Er is ook extra begeleiding van iemand die 

daar veel is geweest en heel veel weet van de plaatselijke 

natuur. We bezoeken een panda- opvangcentrum en ik 

hoop dat we de golden monkey kunnen vinden. Dit is een 

kleinere apensoort met hele blauwe ogen. Ik denk niet 

dat het gemakkelijk is want het is een bijzondere soort. 

Voor mij is dat het hoogtepunt van de reis. De natuur is 

heel belangrijk maar we fotograferen ook in gebieden 

met mensen. Je moet niet alleen respect hebben voor de 

dieren, maar zeker ook voor de mensen. Ik beschouw het 
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als een taak om mensen met respect naar de wereld te 

leren kijken. Het is niet de bedoeling om als een olifant 

door de porseleinkast van China te stieren. Daarnaast is 

het belangrijk om de mensen te leren kijken. Mijn opdracht 

is altijd: maak één goede foto, maar de meeste fotografen 

willen thuiskomen met een koffer vol foto’s. Dat geldt ook 

voor workshops. Mensen willen in zo kort mogelijke tijd 

zoveel mogelijk rendement halen.”

Natuurfotografie vanuit kunstzinnig oogpunt

De fotogekte van Jan blijkt onder andere uit het feit dat 

hij nog steeds lid is van een aantal fotoclubs. “Ik vind het 

leuk om beelden te zien en om het verhaal te horen van 

mensen die hiermee bezig zijn. Amateurs kunnen soms 

mooiere foto’s maken dan professionals. Het verschil is 

dat professionals een constante kwaliteit hebben en die 

kunnen vasthouden. Bij amateurs wisselt dit heel erg. 

Natuurfotografie staat op de onderste tree van fotografie. 

Binnen de kunstwereld telt het helemaal niet mee. Dat 

is een gedachte die mij vaak bezighoudt. Waarom is 

het zo moeilijk om een natuurfotografietentoonstelling 

in de Kunsthal te krijgen? De BBC-tentoonstelling in het 

Museon trekt altijd heel veel publiek. Veel mensen zijn 

geïnteresseerd in natuurfotografie, maar deze vorm van 

fotografie wordt door de gevestigde orde buiten de deur 

gehouden. Het zou zo leuk zijn om de kans te krijgen 

natuurfotografie vanuit fotografisch oogpunt te bekijken, 

en niet vanuit natuuroogpunt. Ik wil een porfolio bouwen 

met dierenportretten die meer de kunstzinnige kant op 

gaat. Dat is geen zucht naar erkenning, maar ik wil 

natuurfotografie serieuzer neerzetten. De waardering 

in het buitenland voor natuurfotografie is veel groter. In 

2009 heb ik de eerste prijs in de categorie natuur van 

International Photograpy Awards (IPA) gewonnen voor 

mijn fotoboek. Deze prijs is een soort Oscar voor de 

fotografie. Ook in Nederland heb ik het boek opgestuurd 

voor de Kees Schererprijs, maar daar vond men het niet 

artistiek genoeg. Het jongetje met de traan hing vroeger 

bij heel veel mensen aan de muur. Kennelijk werd dat 

universeel mooi gevonden en beschouwd als kunst want 

mensen hingen het aan de muur. Door de gevestigde 

orde werd het verguisd en bestempeld als kitsch. Wie 

bepaalt wat kitsch is? Een schedel met diamanten is geen 

kitsch maar kunst.”

Website: www.janvermeer.nl
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Astrid 
Hermes

Anders kijken kun je leren | Met een geleende camera en uit een soort 
baldadigheid startte Astrid Hermes haar fotografische carrière. Met 
haar boeiende combinaties maakt zij de kijker nieuwsgierig. Haar 
foto’s zuigen je naar binnen om daar hun eigen persoonlijke verhaal 
te vertellen.
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Het eerste wat opvalt wanneer ik bij Astrid Hermes de 

kamer binnenstap, is de grote witte muur met een pa-

troon van tientallen blauwe puntjes die worden gevormd 

door de restanten van poster buddies. De muur vormt 

een groot moodboard waarop verschillende combinaties 

van foto’s hangen. Dit verklapt al direct veel over de as-

sociatieve werkwijze van de Amsterdamse fotografe.

Leren kijken

Astrid studeerde vijftien jaar geleden af aan de Hoge-

school voor Kunsten in Utrecht, waar ze sinds 2006 zelf 

werkzaam is als fotografiedocent. In die vijftien jaar was 

haar werk te bewonderen tijdens het fotofestival Naar-

den en in diverse galeries in binnen- en buitenland van 

Japan tot Amerika. In 2006 won Astrid de derde prijs bij 

de Prix de Rome. “Toen ik jong was wist ik eigenlijk niet 

zo goed wat ik wilde. Uit een soort baldadigheid heb ik 

me toen aangemeld bij de fotoacademie in Den Haag. 

Mijn camera had ik geleend van mijn broer, die mij ook 

wegwijs maakte in de doka van mijn vader. Ik dacht dat 

ik wel kon fotograferen, maar wist helemaal niet wat het 

inhield. Na een jaar in Den Haag stapte ik over naar de 

HKU in Utrecht. Na drie jaar op de academie had ik het 

idee dat ik iets met fotografie kon. Pas toen ik ontdekte 

dat ik met fotografie echt kon communiceren, kwam ik 

erachter dat fotografie voor mij een goede keus was. 

Mijn vader is architect en bij tijd en wijle een fanatiek 

amateurfotograaf. Van huis uit heb ik leren kijken naar 

mooie dingen en ben ik bewust gemaakt dat er over al 

die dingen is nagedacht. Dat er een idee achter zit.”

Verbonden

In opdracht van de gemeente Amersfoort maakte Astrid 

onlangs ‘Melancholie’. Het boekje is een reactie op het 

leven en werk van de kunstenaar Armando. In zijn werk 

verwerkte hij zijn ervaringen in de Tweede Wereldoor-

log rond kamp Amersfoort. Net als Armando trok Astrid 

het bos in en gebruikte zij de natuur als metafoor voor 
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De kunst is om de juiste  
balans te vinden
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het leven en de dood. De foto’s stralen een gevoel van 

angst en eenzaamheid uit. “Het was voor mij een uniek 

project omdat mijn uitgangspunt het werk was van een 

andere kunstenaar en het betrof een ander medium. Het 

project heeft best lang geduurd aangezien het voor mij 

een nieuwe manier van werken was. Ik ben begonnen met 

het bijna kopiëren van de beeldtaal van Armando. Schilde-

rijen die me interesseerden probeerde ik te fotograferen op 

zijn manier. Dat leverde natuurlijk niets op omdat er geen 

gevoel inzat. Daarna heb ik me meer verdiept in zijn ach-

tergrond en in mijn eigen familiegeschiedenis. Ik vond een 

kampdagboek en briefwisselingen van mijn oma en voelde 

me steeds meer met haar verbonden. Net als ik was zij 

ook een jonge moeder. Ik merkte hoe het kampverleden 

van mijn familie mijn visie op het leven heeft gekleurd, en 

gaandeweg het project vormde mijn eigen familiegeschie-

denis meer en meer de leidraad. Ik ben vaak het bos in 

gegaan en heb daar heel veel gefotografeerd. Als ik die 

foto’s de volgende dag bekeek, was er een aantal die 

verder gingen dan slechts foto’s van bomen. Dat heeft heel 

veel met het licht en een bepaalde stilte te maken. ‘Melan-

cholie’ is een titel die Armando veel gebruikte en ik vind 

het gewoon kloppen. Het is een hele beladen titel, maar 

ik durfde hem hiervoor wel te gebruiken. Overigens heb 

ik de tentoonstelling anders genoemd, daarvoor vond ik 

de titel wat te heftig.” Het boek bevat niet alleen de foto’s 

uit de uiteindelijke serie, maar ook een aantal interessante 

combinaties van foto’s met schilderijen, tekeningen en tekst 

van Armando die aangeven hoe het proces is verlopen. “Ik 

vind het belangrijk om te laten zien hoe ik tot mijn uiteinde-

lijke serie ben gekomen en hoe deze foto’s in relatie staan 

met het werk van Armando en mijn eigen familiegeschiede-

nis. Voor mij is het verhaal erachter heel belangrijk en dat 

is ook de reden dat ik dit boek heb gemaakt. ”

Verdwalen in het beeld

Het ‘Armandoproject’ inspireerde de fotografe om anders 

naar fotografie te kijken. “Doordat ik zag hoe mooi het 
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kan zijn wanneer je beelden die elkaar versterken, naast 

elkaar plaatst, maak ik nu combinaties. In mijn oude werk 

maakte ik ook wel twee- of drieluiken, maar die waren 

voornamelijk geconstrueerd op vorm. In mijn nieuwe 

werk probeer ik er een verhaal in te brengen.” De foto’s 

van Astrid stralen een soort stilte en eenzaamheid uit. Er 

gebeurt iets dat je niet kunt zien en dat is heel intrige-

rend. In de foto met het briefje kun je alleen de woorden 

me en you lezen. Het maakt je heel nieuwsgierig naar 

de rest. Door de combinaties gebeurt er iets en als kijker 

verdwaal je bijna in het beeld. “De combinaties zijn 

heel associatief en vertellen een nieuw verhaal. De losse 

beelden zeggen niet genoeg, het blijven slechts mooie 

plaatjes. Voor mij hebben de losse beelden een context 

nodig. De beelden moeten elkaars betekenis veranderen 

of versterken. De meeste tijd zit in het vinden van de juiste 

combinaties. Het moet geen stripverhaal worden of te 

veel uitleggen. Voor mij is het essentieel dat de commu-

nicatie open genoeg is om als kijker je eigen verhaal te 

kunnen maken. De combinaties moeten ervoor zorgen dat 

de kijker vragen stelt en op zoek gaat naar verbanden. 

Hierbij heb je als fotograaf het voordeel van de twijfel 

want doordat je een bepaalde combinatie maakt, gaat 

de kijker er automatisch van uit dat er een verband is. 

Natuurlijk moet je de kijker enigszins houvast geven. De 

kunst is om de juiste balans te vinden. Naast de inhoud 

speelt ook de vorm een belangrijke rol. In de afzonder-

lijke beelden en in het totaalbeeld. De vorm maakt de 

inhoud...

Loslaten

Astrid pakt een doos vol foto’s om te laten zien hoeveel 

foto’s ze heeft gemaakt om tot de juiste combinaties te 

komen. “Ik hang alles aan de muur, en als ik nieuwe 

foto’s heb komen die erbij en verschuift alles weer.” De 

blauwe stipjes op de muur zijn hiermee verklaard. “Als 

de foto’s aan de muur hangen, kijk ik wat ze met elkaar 

doen. Er zijn beelden die ik na een week zat ben, maar 
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er zijn ook sterke beelden die heel lang blijven hangen, 

maar uiteindelijk niet in een combinatie passen. Soms 

moet je heel lang worstelen om het laatste beeld bij een 

combinatie te vinden. De oplossing ligt soms bij foto’s die 

ik al een tijdje had. Als mijn foto’s van de muur af komen 

gaan ze in een doosje. Soms kijk ik terug naar oud werk 

en dan weet ik niet meer waarom ik iets heb wegge-

daan. Meestal maak ik heel veel nieuwe beelden tot ik 

het juiste beeld heb gevonden. Deze nieuwe manier van 

werken is heel anders dan bij mijn eerdere projecten, 

waarbij ik alles van tevoren bij elkaar zocht. Ik liet me 

verrassen door wat ik tegenkwam, maar een groot deel 

lag vast en moest aan allerlei regels voldoen. Er was 

weinig ruimte voor emotie of intuïtie. Nu combineer ik 

die twee manieren van werken. Ik heb veel moeite gehad 

om los te komen van een project waar ik heel lang mee 

bezig ben geweest: ‘Het lichaam in de ruimte’. Door 

Armando ben ik erachter gekomen dat het eigenlijk niet 

uitmaakt wat het onderwerp is. Het gaat om de manier 

waarop je kijkt en hoe je een onderwerp kunt fotografe-

ren. In theorie wist ik dat wel, maar ik had het zelf nooit 

ondervonden. Bij Armando moest ik me laten leiden door 

zijn werk en heb ik alles losgelaten.”

Nieuwsgierig

“Een foto is voor mij goed als hij loskomt van de werke-

lijkheid. Als ik niet meer zie hoe de foto is gemaakt, maar 

ben gefascineerd door het verhaal dat wordt verteld. 

Voor mij is het criterium dat de foto het onderwerp 

overstijgt en iets wordt dat op zichzelf staat. Los van wat 

het is geweest. Het briefje met you en me op de foto heb 

ik zelf gemaakt. Als ik het nu zie, is het een briefje met 

een lading. Ik ben zelf bijna nieuwsgierig naar wat er 

nog meer in staat. In mijn combinaties dwing ik de kijker 

op een bepaalde manier te kijken. De lijn die erin zit, 

heb ik bedacht. Er is een begin en een eind in de manier 

waarop ik het ophang, maar eigenlijk niet in het verhaal. 

Toch dwing ik een bepaalde kijkrichting af. Ik ben heel 

‘Een foto is voor mij goed als hij 
loskomt van de werkelijkheid’
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benieuwd wat er gebeurt als ik meer 

met de formaten ga spelen en de 

manier waarop ik ze ophang. Je 

kunt sommige beelden meer beteke-

nis geven door ze groter te maken. 

Ik wil onderzoeken of er ook een 

alternatieve manier is om door mijn 

serie heen te gaan. Heeft een serie 

wel een begin en eind nodig? Masao 

Yamamoto is een fotograaf die ik 

heel interessant vind. Deze Japanse 

fotograaf maakt zeer bijzondere 

combinaties. Hij komt op locatie met 

een doos foto’s en maakt ter plekke 

zijn combinaties. Dat heeft te ma-

ken met de plek, maar ook hoe hij 

zich op dat moment voelt en welke 

beelden daarbij horen. Zo ontstaat er 

iedere keer iets nieuws met dezelfde 

beelden. Deze manier van werken 

vind ik heel mooi. Ik laat me wel 

inspireren door andere fotografen of 

schilders, maar dat ligt meer op het 

inhoudelijke vlak. Wat mij boeit, is 

hoe ze een idee omzetten in beeld. 

Dat geldt ook voor Armando. Hoe 

verbeeldt hij zo’n zwaar beladen 

verhaal op een niet letterlijke manier, 

en met zoveel lading dat de mensen 

dat er ook uithalen.”

Fotografie als spiegel

Astrid heeft heel bewust een switch 

gemaakt van het conceptuele naar 

het intuïtieve en emotionele. “Ik wist 

in het begin niet zo goed hoe ik dat 

moest doen. Toen ben ik mijn zoontje 

gaan fotograferen. Daar ben je 

emotioneel bij betrokken. Achteraf 

bekeek ik het boekje dat ik had 

gemaakt en bedacht dat het eigenlijk 

helemaal niet over mijn zoontje gaat. 

Het gaat veel meer over mij en mijn 

kindertijd. Hij staat altijd alleen in 

beeld, met vaak heel veel ruimte om 

hem heen. De foto’s stralen een soort 

verlorenheid uit die helemaal niet bij 

hem past. Het is een heel blij kind. 

Ik denk dat ik mezelf zo voelde toen 

ik jong was. Hierdoor merk je dat 

het werk dat je maakt je ook spie-

gelt. In feite zijn alle foto’s in meer 

of mindere mate zelfportretten. Mijn 

fotografie is altijd heel persoonlijk. 

Het gaat niet per se over mij, maar 

komt wel voort uit mijn beleving en 

ervaring.”



89

Anders kijken

“Ik denk dat het bij fotografie gaat 

over de manier van kijken en je visie 

op het leven. Ik denk dat iedereen een 

visie over fotografie heeft, ook al kan 

niet iedereen dat even goed onder 

woorden brengen. We groeien op 

met ontzettend veel fotografie en film 

om ons heen. Je kunt jezelf aanleren 

om verder te kijken dan wat je ziet 

door op zoek te gaan naar de laag 

eronder. Door veel te kijken en te 

analyseren wat je ziet, en jezelf af te 

vragen wat dat betekent of zou kun-

nen betekenen, leer je anders kijken. 

In het begin ben je heel erg bezig met 

het in beeld zetten van wat je wilt fo-

tograferen. Pas later word je je bewust 

van de achtergrond en het feit dat alle 

elementen in de foto meedoen. Het is 

heel belangrijk om met anderen over 

je beelden te discussiëren. Zelf heb je 

een idee van wat je wilt vertellen en 

wat je wilt communiceren, maar mis-

schien ziet iemand anders dat heel an-

ders. Dat kan heel leuk of heel pijnlijk 

zijn, maar je leert er altijd van. Ook ik 

heb een periode gehad dat ik wilde 

stoppen met fotografie, maar dat 

lukte niet. Mijn leven en de fotografie 

houden elkaar in evenwicht.”

Website: www.astridhermes.com
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Piet 
Veel

Dromen verwezenlijken | Piet Veel, avonturier, is in zijn dagelijks 
leven hoofd van natuurbeheer. Hij volgt zijn dromen en maakte na 
zijn studie een wereldreis van twee jaar. Ieder jaar trekt hij er min-
stens tien weken op uit om het landschap en de mensen die daarin 
leven te fotograferen.



Piet 
Veel



Piet Veel is een van de leden van het groot grondgaaien 

genootschap. Dit genootschap bestaat uit vijf mannen die 

reizen, het liefst ver weg op ruig terrein. Op zoek naar 

iets wat hun reizen meer richting kon geven, stuitten zij 

op de grondgaai. Zij namen zich voor om alle grond-

gaaisoorten op de wereld minstens één keer live te zien. 

De grondgaaien leven voornamelijk in de uitgestrekte 

woestijnen van Iran, Kazachstan, Mongolië en West-

China. In het spoor van de ontdekkingsreizigers uit de 

negentiende eeuw trokken de vijf mannen met behulp 

van lokale gidsen onverschrokken in Russische terreinwa-

gens de woestijn in.

Reisfascinatie

Als kind was Piet al gefascineerd door reizen. “Ik was 

een jaar of vijf toen mijn oma mij een boek over Bali van 

Douwe Egberts liet zien. Toen ik de palmenstranden en 

tempels zag, wist ik dat ik daar later heen zou gaan. Op 

de laatste pagina stond een plaatje van een brandende 

zwarte stier. De stier is een hindoesymbool. Mensen van 

goede afkomst worden gecremeerd in zo’n zwarte stier 

van papier-maché. Dat beeld is me altijd bijgebleven en 

tijdens mijn wereldreis heb ik het ook echt gezien. Mijn 

interesse in fotografie ontstond pas later, in de overgang 

van de middelbare school naar de universiteit. Na mijn 

examen ben ik met een vriend naar het voormalige 

Joegoslavië gelift. Hij had een camera waarmee ik af en 

toe ook wat foto’s mocht maken. Na de reis leerde hij 

mij afdrukken in de doka en opeens greep mij de magie 

van het opkomen van de foto in de ontwikkelaar. Tot 

drie jaar terug werkte ik nog steeds analoog. Ik voel een 

weerstand om mijn doka echt op te ruimen, maar toch 

heeft digitaal het gewonnen. Digitaal is zo snel en ge-

makkelijk om te bewerken. Je hoeft geen avonden meer 

in de doka te staan voor een paar afdrukken. Naast mijn 

studie aan de TU in Delft volgde ik fotografie aan de 

vrije academie bij Reinier Gerritsen. Daarna in Haarlem 

bij Harm Botman. Ik heb twee fotoboeken gemaakt en 
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Digitaal is zo snel en 
gemakkelijk om te bewerken
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exposeerde ook veel. Op een gege-

ven moment moet je een keuze ma-

ken: word ik professioneel fotograaf 

of blijft fotografie een hobby. Om me 

heen zag ik dat er maar weinig foto-

grafen waren die het was gegeven 

om te leven van vrij werk. Iedereen 

kluste bij om rond te kunnen komen. 

Daarom heb ik ervoor gekozen om 

van natuurbeheer mijn werk te ma-

ken. Fotografie is wel een tijdje een 

soort nevenberoep geweest doordat 

ik mijn foto’s verkocht via Hollandse 

Hoogte. Daarnaast maakte ik samen 

met Theo Bakker reportages voor Op 

Pad.” 

Inblikken

Het eerste boek dat de fotograaf 

samen met zijn reisgenoot Theo Bak-

ker maakte na zijn wereldreis heet 

‘India, Nepal en op ’t Wad’. Een 

bijzondere combinatie. “Tijdens mijn 

wereldreis heb ik ook vogels geteld 

op het wad. Je blijft iedere dag op 

één plek, maar toch is elke dag 

anders. Theo noemt dat reizen op de 

vierkante meter. Ik fotografeer tijdens 

mijn reizen, maar ik kan ook nog 

steeds intens genieten van fotografe-

ren in de Nederlandse natuur. Voor 

mijn werk kom ik veel buiten en leg 

ik ook dingen vast waarbij het niet 

gaat om een mooie foto. Ik noem dat 

inblikken. Vlak na mijn studie heb ik 

bijvoorbeeld allerlei valleien in de 

duinen gefotografeerd. Die duinen 

zijn nu dichtgegroeid. Sommige 

foto’s kun je niet meer maken omdat 

het niet meer bestaat. Iedereen denkt 

dat de duinen niet zijn veranderd, 

maar als je de foto’s ernaast legt, zie 

je het pas. Het is net als met mensen. 

Als je iemand iedere dag ziet, zie je 

niet dat hij ouder wordt, maar kom je 

hem af en toe tegen, dan zie je het 

wel. Lucebert heeft eens geschreven: 

‘Alles van waarde is weerloos.’ Je 

zou ook kunnen zeggen alles wat 

niet gekend is, is weerloos. Als ik 

fotografeer en publiceer, is het ook 

om de mensen te laten weten dat iets 

bestaat. Vaak gaat het dan gewoon 

om schoonheid. De schoonheid van 

de natuur of het landschap, maar 

ook de schoonheid van mensen die 

leven in hun omgeving.”

Inspiratie en gevoel

Piet bezoekt niet de meest gangbare 

toeristische gebieden. Hoe ruiger het 

gebied, hoe beter, lijkt het. Het liefst 

verkent hij elk gebied te voet, waarbij 

hij gemiddeld 25 kilometer per dag 

aflegt. “Tijdens mijn reizen laat ik me 

vooral leiden door mijn gevoel. Als 

iets goed voelt, blijf ik er langer, en 

anders ben ik binnen een dag weer 

weg. Meestal stippel ik een globale 
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route uit en laat me verder leiden door de omstandighe-

den en informatie die je onderweg tegenkomt. Vaak eet 

en slaap ik bij de lokale bevolking. Dit is heel boeiend, 

maar helaas vormt de taal vaak een barrière en krijg je 

daardoor geen echt contact. Voor ik wegga kijk ik wel 

naar foto’s van andere fotografen. Als ik voor Op Pad 

een reportage moest maken over een bepaald gebied, 

ging ik vaak naar het Spaarnestadarchief om te zien wat 

andere fotografen daar hadden gemaakt. Voor ik naar 

Rusland ging, heb ik de foto’s van Cartier Bresson beke-

ken die hij in Rusland heeft gemaakt. Franse fotografen 

als Cartier Bresson, Robert Doisneau en Henri Lartigue 

hebben me zeker geïnspireerd. Ook het werk van Carl 

de Keijzer en Kadir van Loohuizen vind ik bijzonder. Ik 

volg de fotografie niet meer zo erg als vroeger. Ik weet 

nu wat mijn visie en stijl is, maar kijk nog wel naar an-

dere reisfotografen. Mijn inspiratie haal ik voornamelijk 

uit de mensen in relatie met hun omgeving. Mijn stelling 

is dat de natuur niet bestaat zonder mensen. Een aantal 

jaren geleden ben ik met een zeilboot naar Antarctica 

gegaan. Dat is bij uitstek een landschap waar de mens 

niet bestaat. Als beeld vind ik dat niet zo interessant. Als 

ik foto’s maak van het hooggebergte lijkt het ook alle-

maal op elkaar. Het is een schoonheid die mijn hart niet 

raakt. Als er een tempeltje of ander menselijk element in 

staat dan gaat het voor mij ergens over. Een kapelletje in 

de leegte vertelt een verhaal.” 

De paradox van Tsjernobyl

Een van de reizen die de fotograaf maakte, was een 

bezoek aan het Wit-Russische gedeelte van Tsjernobyl. 

“Vanuit eerdere reizen ken ik de directeur van de vo-

gelbescherming in Wit-Rusland. Hij meldde dat er heel 

bijzondere dingen in Tsjernobyl gebeuren. De natuur 

neemt het land weer over. In de huizen wonen wolven 

en zwijnen. Gedreven door nieuwsgierigheid greep ik 

de kans met beide handen aan om dit met eigen ogen te 

kunnen zien. Er leven 250 wolven, vier beren, honderd 

‘Je blijft iedere dag op een plek, 
maar toch is elke dag anders’



97

lynxen, 3000 elanden en 5000 

wilde zwijnen en dat alleen in het 

gedeelte van Wit-Rusland, wat 

ongeveer een derde van het gebied 

is. De meeste documentaires die je 

op tv ziet, worden opgenomen in het 

Oekraïense deel. Daar zijn ze min-

der strikt. In Kiev kun je voor twee-of 

driehonderd euro een soort rampen-

toeristenreis boeken. 

Het Wit-Russische deel is geheel af-

gesloten. Als je naarbinnen rijdt kun 

je op een groot bord de straling van 

de dag zien. Op de dagen dat ik er 

binnen ben geweest, was dat onge-

veer drie keer de normale waarde. 

Dat is niet zo verontrustend. De gid-

sen hebben een stralingscollector die 

bijhoudt aan hoeveel straling je bent 

blootgesteld. Wanneer ze aan hun 

taks zijn, moeten ze ergens anders 

gaan werken. Onze gids werkte er 

nu twee jaar en was nog niet aan 

zijn taks. Dan vallen die drie dagen 

dat ik er was, wel mee. Je mag er 

niet slapen maar je kunt daar wel 

de hele dag doorbrengen. Als je eet 

moet je eerst je handen wassen met 

schoon water zodat je geen radio-

actieve deeltjes naar binnen krijgt. 

De auto wordt afgespoten en je moet 

douchen als je naar buiten gaat. 

Binnen het gebied voel je een soort 

beklemming, het is een paradox. De 

natuur is fantastisch: je ziet overal 

elanden, zwijnen en roofvogels. Op 

de zolder van een oude boerderij 

ontdekten we twee oehoes die daar 

hun nest hadden. Het is heel vitaal 

en tegelijkertijd ook heel unheimisch. 

Het heeft nog maanden lang in mijn 

systeem gezeten. De huizen zijn nog 

precies zoals de mensen ze hebben 

achtergelaten. Men heeft alleen de 

kostbaarheden meegenomen, maar 

de potten en pannen staan nog op 

het fornuis, de krant ligt op tafel en 

de kalender van mei 1986 hangt 

aan de muur. Het gaat niet om één 

huis, maar huis na huis, waar je ook 

binnengaat. Dat gaf een vreemd ge-

voel omdat je weet dat er nooit meer 

mensen zullen wonen. Over 10.000 

jaar is pas de helft van de scha-

delijke stoffen afgebroken, terwijl 

de oudste steden ter wereld maar 

7000 jaar oud zijn. In Wit-Rusland 
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gaat het om zestig tot zeventig dorpen, maar vanaf een 

brandtoren zagen we de centrale in de Oekraïne met 

daarnaast een stad vol flats. Daar leefden 30.000 men-

sen. Dat was echt een klap in mijn gezicht. Ik ben blij dat 

ik door mijn foto’s en de lezingen die ik geef de mensen 

kan laten zien wat daar is gebeurd.”

Dromen waarmaken

Al met al is Piet goed onderweg om in zijn leven zijn 

dromen te verwezenlijken. De wereldreis was slechts het 

begin. Achter in zijn laatste boek ‘Het groot grondgaaien 

genootschap’ staat onder het kopje ‘hoe nu verder?’ te 

lezen: ‘Wederom dronken we een biertje. De stemming 

was wat moedeloos. Alle grondgaaien waren gevonden. 

Hoe nu verder? Fred nam het woord: “Weet je wat ook 

een leuke familie is? Zandhoenders. Bij elkaar zijn er wel 

twintig soorten en ze houden ook erg van woestijnen, al 

zijn ze niet zo extreem als de grondgaaien. Ze worden 

zelfs een enkele keer in Nederland waargenomen. Maar 

we zullen toch vooral in de woestijnen van Centraal-Azië 

en die van Afrika moeten zoeken.” Het Zinderend Zand-

hoenders Zyndicaat was een feit. “Ik heb een lijst met 

dingen die ik nog wil doen. Hoewel die lijst in mijn hoofd 

zit en niet op papier staat, streep ik ieder jaar weer 

dingen af. Ik ga in de zomer een maand mee als gids in 

Spitsbergen. Om dat te mogen doen moet je een brevet 

halen om met een karabijn te mogen schieten, dus volg 

ik nu een schietcursus. Als ik op de schietclub sta, mijn 

karabijn in handen, denk ik wel eens: wat doe ik hier nu 

weer? Ik hoop niet dat we ooit op een ijsbeer hoeven te 

mikken, maar het hoort erbij. Verder wil ik ook nog alle 

walvissoorten van de wereld zien. Als ik nog maar één 

ding kon doen, zou het een moeilijke keus worden tussen 

Kamtsjatka en Alaska.”
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Hans 
Franz

Vol verwondering | Wie naar de foto’s van Hans Franz kijkt, gaat 
vanzelf glimlachen. De dynamische zwart-witbeelden met dicht-
gelopen vlakken die een beetje vervagen, zijn niet alleen esthetisch 
fraai. Iedere foto vertelt een verhaal met hier en daar een vleugje 
humor.



Hans 
Franz



Hans Franz fotografeert vanaf zijn achtste. Op dertien-

jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste camera: de eerste 

Olympus Pen. Dat is inmiddels vijftig jaar geleden. Zijn 

eerste foto’s nam hij op school. “Mijn vader was een 

hobbyfotograaf. Hij was niet altijd met fotografie bezig, 

maar het hoorde er wel bij. Ik weet niet of mijn interesse 

daardoor is ontstaan, het was er ineens. Tijdens een pre-

sentatie heb ik wel eens combinaties laten zien van foto’s 

die mijn vader vroeger had gemaakt en mijn eigen werk. 

De overeenkomsten zijn verbluffend, dus hij heeft zeker 

invloed gehad op mijn manier van kijken.”

Een stijl kun je niet bedenken

“In mijn fotografie heb ik altijd mijn gevoel gevolgd. Ik 

heb nooit bewust keuzes gemaakt om iets op een bepaal-

de manier aan te pakken. Wel heb ik mezelf thema’s ge-

steld en concepten bedacht. Mijn stijl is gewoon ontstaan. 

Een stijl kun je niet bedenken, die groeit vanzelf. Al mijn 

oude dia’s heb ik weggegooid. Ook de oude opnames 

die ik op school heb gemaakt. Misschien is dat achteraf 

wel zonde, maar ik ben nu eenmaal een weggooierig 

type.” Zijn huidige collectie foto’s start in de jaren zeven-

tig. De meeste foto’s uit die beginperiode gaan vooral 

om vorm, licht en vlakverdelingen. Er staan bijna nooit 

mensen op en als ze erop staan, zijn het slechts figuran-

ten. “Op een gegeven moment kwam ik tot de ontdekking 

dat mensen een belangrijk element waren. Vanaf toen 

vormden zij, samen met dieren, meestal het hoofdonder-

werp. Mensen en dieren verschillen niet zoveel.”

Voorkeur voor zwart

Alleen wanneer de kleuren een belangrijke rol spelen, 

houdt Hans zijn foto’s in kleur. De meeste foto’s zijn 

zwart-wit. Over het algemeen zijn ze zwaar aangezet, 

met veel zwart. Mooie dichtgelopen vlakken die een 

beetje vervagen kenmerken zijn stijl. De foto’s zijn dyna-

misch door de schuine lijnen en beweging die erin zit. 

“Die scheve beelden zijn niet aangeleerd, ik denk er niet 

HANS FRANZ | REPORTAGE

102
Achter veel foto’s van 
Hans zit een verhaal



103



bij na. Ik kijk net zolang door mijn 

zoeker tot ik denk: Nu zit het onder-

werp lekker in beeld. Soms staan de 

mensen recht, maar is de horizon 

scheef. Daar snap ik niets van. Ik 

vind dat helemaal niet belangrijk. 

Een van de eerste regels waar ik 

altijd heel erg om heb gelachen is: 

de horizon staat scheef. En? Zegt dat 

iets over wat er verder op de foto 

staat? Ik heb me nooit veel van de re-

geltjes in de fotografie aangetrokken. 

Ik ben jarenlang lid geweest van een 

fotoclub waar ze gelukkig ook niet 

zo aan die regeltjes hingen.” Hans 

kiest duidelijk voor zwart, zijn foto’s 

bevatten bijna geen helderwitte par-

tijen. “Door de donkere partijen in 

mijn foto’s blijft er wat te raden over. 

Als er niets bijzonders te vinden is, 

kan ik het net zo goed zwart maken. 

Ik converteer mijn beelden een paar 

keer. Vervolgens poets ik de donkere 

laag over de eerste laag heen. Zo 

verdwijnt alles wat ik niet in beeld 

wil hebben. Heel af en toe kies ik 

er voor om een stuk wit te laten op 

plekken waar het niet uitmaakt, maar 

mijn wit is op zijn hoogst 253.”

Net zo lang tot het mooi 

genoeg is

Dierenfotografie is iets wat je niet 

vaak ziet. Ik vraag hem hoe zijn 

dierenserie is begonnen. “Vroeger 

had ik zelf een hond. Een van de al-

lereerste mooie foto’s die ik maakte, 

was van die hond. Een vriend van 

mij had ook een hond en als we 

samen de honden uitlieten, fotogra-

feerde ik die ook. Niet met het idee 

om er echt iets ‘mee te gaan doen’. 

Een aantal jaren geleden merkte ik 

dat ik best een aantal mooie foto’s 

van dieren had, maar het waren 

er niet genoeg. Het was nog geen 

serie. Toen besloot ik door te gaan 

tot ik er twintig had. Met een twintig-

tal kun je mooi naar buiten komen. 

Ik ben niet altijd met dieren bezig. 

Ik fotografeer van alles en nog wat. 

Wanneer ik weer een dierenfoto 

heb, gaat die in het mapje. Op een 

gegeven moment als ik er dertig heb, 

haal ik er tien uit zodat ik de twintig 

beste overhoud. Als het onderwerp 

me niet loslaat, ga ik ermee door 
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net zolang tot er een tweede serie 

van twintig beelden ontstaat. Ik heb 

geen vooropgezet plan. Ik ben wel 

alert op bepaalde onderwerpen en 

als het mooi genoeg is om als geheel 

te presenteren, ga ik ermee naar 

buiten.”

Kippenvel

Achter veel foto’s van Hans zit een 

verhaal. Zijn foto’s en verhalen bevat-

ten vaak kleine grapjes en hij vertelt 

graag de verhalen bij de foto’s. Het 

is een genoegen om een lezing van 

hem mee te maken. “De hond met 

het jasje aan is door een Duitse her-

der te grazen genomen toen hij een 

puppy was. De herder hield zijn kop 

in zijn bek waardoor zijn schedel 

helemaal is vervormd. Die mevrouw 

is helemaal idolaat van het beestje”, 

vertelt Hans vertederd. “Die mis-

maakte hond kwam samen met zijn 

bazin voorbij toen ik ergens met een 

vriend aan het fotograferen was. Ik 

was net te laat, maar realiseerde me 

dat ze vanzelf weer langs zou komen 

als ze haar rondje had gelopen. Ik 

wachtte tot ze weer terug was. Toen 

de hond kwam aansjokken, schrok 

hij van mij. Dat was het moment!” 

Naast levende dieren, fotografeert 

Hans ook dode dieren. Op één foto 

staat het hoofd van een hond, zijn 

tanden grommend ontbloot en de 

haren nog op de schedel. De hond 

is onthoofd in zijn doodsstrijd en de 

foto bezorgt mij kippenvel.

Ieder jaar een polaroid

Niet alleen de hond, maar ook zijn 

gezin is niet veilig voor zijn lens. Zo 

maakt Hans een bijzonder foto-

project van de verjaardag van zijn 

zoon. “Mijn zoon is op mijn verjaar-

dag geboren en op die dag heeft 

mijn vrouw een foto gemaakt van 

ons samen. Die foto is een polaroid. 

Dat was in 1984 en vanaf toen is 

er elk jaar op onze verjaardag een 

polaroid gemaakt. Hij wordt nu 

vijfentwintig, alleen bestaat polaroid 

niet meer. Mijn dochter maakt deze 

foto jaarlijks sinds ze zes of zeven 

is. Het is ieder jaar een hele happe-

ning. Hoewel ze nu met een gewone 

camera fotografeert, maakt ze er 

niet meer dan tien. Bij Polaroid zaten 
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er ook maar tien in een pakje. Ieder jaar worden er tien 

foto’s gemaakt waarvan er één in een klein albumpje 

gaat. Mijn zoon en dochter verdelen de andere negen.”

Als zij dat kunnen, kan ik dat ook

Hans is als beroepsfotograaf net zo creatief bij het zoe-

ken naar opdrachten als in zijn fotografie zelf. Tweemaal 

heeft hij een fotoreis gemaakt waarbij hij mensen van 

tevoren liet intekenen voor een foto van die reis. Wan-

neer hij terug was in Nederland hield hij een expositie 

van het gemaakte werk. Degenen die hadden ingete-

kend, konden tijdens de expositie hun foto’s uitkiezen. 

“Muzikanten sluiten ook van tevoren een contract af met 

de platenmaatschappij. Als zij dat kunnen, dan kan ik 

dat ook, dacht ik. Je kunt dat niet te vaak doen. De eerste 

keer ben ik naar Australië geweest. Van het verdiende 

geld heb ik twee maanden als een vorst in Australië 

geleefd. Er waren meer dan honderd mensen die een 

foto hadden besteld. Het leuke was dat veel mensen op 

de expositie nog extra foto’s kochten. Een paar jaar later 

ben ik naar Sicilië gereisd. De mensen moeten je wel ver-

trouwen. Het werkt alleen maar als mensen erop kunnen 

rekenen dat je met mooie foto’s terugkomt.”

Website: www.hans-franz.nl
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staat van dienst | Oborem num velent adiam, sus cidunt iril issim at. 
Ed exero odiat, conummy noszriusciduis augait lore magnim dolorper 
ip esto odionum augue exeraessis elis nos aut vulla alit landre ver sms 
andiatu erostio nsequiscing el ulla feum at venis nostion vulputatum nim 
dolore facilisse dignim nullaorem riliquat nos nit volorperit nullaortio 
conse consed tiscidui blandiam zrillut autat ullamet. Velesequip eum 
quisim delis eu faci tetue dolenim do conulputat. Te modolut praessim 
quamcommy nulpute consequat aut acipis atuer suscilit ad te vent at 
vulla am, volore con velenim velit alit accum iurem velit dolorem ipit, 
velis nisit num acinis nullutet vel ullaorpero od mod min vero dunt at. 
Rit ip eu faciduis eu feugiam dolor peraese commolore.

Willem
Kolvoort

De betovering van de onderwaterwereld | Het laat me niet meer los. 
Nadat ik het fotoboek ‘Oer’ van Willem Kolvoort en Martin Kers heb 
gezien, ben ik betoverd door de onderwaterwereld. Ik trek de stoute 
zwemvliezen aan en duik samen met Willem het koude water van de 
Nederlandse plassen in.



Willem
Kolvoort



In tegenstelling tot de meeste onderwaterfotografen is 

Willem Kolvoort gebiologeerd door zoet water. “Als 

kind had ik al belangstelling voor sloten, poeltjes en het 

vangen van kikkers en salamanders. Op een gegeven 

moment wilde ik weten wat die beestjes zagen onder

water.” De foto’s van Willem nemen je mee naar een 

fantasiewereld waarin prachtige kleuren en betoverende 

lichtstralen voor een bijzondere sfeer zorgen. Wanneer 

je naar de grauwe kleur van het Nederlandse water kijkt, 

kun je bijna niet geloven dat deze sprookjeswereld zich 

onder de oppervlakte bevindt. “Je kijkt altijd van boven 

naar beneden. Het water heeft een oppervlakte waar 

je bijna niet doorheen kunt kijken, zelfs niet met een 

poloroidbril. Door de breking van het licht lijkt het water 

minder diep dan het is. Bovendien kijk je altijd tegen 

een donkere achtergrond aan. Vanwege de schutkleuren 

vallen de vissen weg tegen de bodem van het water. Ik 

werd steeds nieuwsgieriger hoe het er onder water echt 

uitzag. Al snel kwam de wens om het vast te leggen 

zodat ik deze ervaring met anderen kon delen. Begin 

jaren vijftig bestonden er nauwelijks onderwatercamera’s 

en duikuitrustingen. Gewapend met een duikbril, die ik 

had gemaakt van een oude autobinnenband, en mijn 

zelfgebouwde onderwaterhuis dook ik voor de eerste 

keer de plassen in.” Inmiddels heeft de fotograaf over 

hele wereld gedoken. Van de Witte Zee in Rusland tot 

het regenwoud in Suriname. “Het verschil tussen mij en 

veel andere onderwaterfotografen is dat ik nooit als 

duiker ben begonnen, maar als fotograaf. Nadat ik een 

jaar lang al snorkelend in Cuba had gefotografeerd, heb 

ik pas leren duiken. Duiken is voor mij het middel tot de 

fotografie.”

Wereld van stilte

Samen met Willem ga ik naar de Markte bij Zwolle. 

De Markte is een zandafgraving die in de loop van de 

jaren mooi begroeid is. Een aantal foto’s uit het boek 

‘Oer’ zijn hier gemaakt. Als we ons in ons duikpak 
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Duiken als middel tot 
de fotografie
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hebben gehesen komen de camera’s 

tevoorschijn. Willem werkt onder 

water met twee camera’s: één met 

een groothoeklens en één met 

een macrolens. Hoewel hij zijn 

flits het liefste niet gebruikt, is het 

bij macrofotografie onder water 

onvermijdelijk om te flitsen. Als 

ik mijn Olympus compactcamera 

tevoorschijn haal, valt hij in het 

niet tussen de twee enorme Nikon 

camera’s met onderwaterhuis van 

Willem. Ik ben erg benieuwd hoe 

mijn camera zich staande zal houden 

tussen die twee grote jongens. Eén 

van de eerste vragen die Willem 

mij stelt, is of ik wel eens gesnorkeld 

heb. “Voor onderwaterfotografie heb 

je minimaal een duikpak, loodgordel, 

zwemvliezen, snorkel en duikbril 

nodig, maar het belangrijkste is dat 

je goed kunt snorkelen of duiken. 

Het gedrag in het water moet zo 

zijn dat je volkomen relaxed kunt 

fotograferen.” Een beetje benauwd 

beken ik dat ik weliswaar vaker heb 

gesnorkeld, maar dat dat inmiddels 

minstens vijftien jaar geleden is, en 

in helder water. Het valt dan ook niet 

mee in het begin en al snel ontdek ik 

hoe waar de woorden van Willem 

zijn. Hoestend en proestend kom 

ik na de eerste poging weer boven 

water en binnen vijf minuten ben ik 

mijn zwemvliezen kwijt. Gelukkig 

weet Willem er snel weer één terug 

te vinden. Met één zwemvlies spartel 

ik verder, maar al snel heb ik de kick 

van het snorkelen weer te pakken. 

Het water is vrij troebel en om het 

zicht zo min mogelijk te verstoren 

is het van belang om zo rustig en 

weinig mogelijk te bewegen. Er 

openbaart zich een hele nieuwe 

wereld. Niet alleen in beeld, maar 

ook in geluid. Een wereld van stilte 

overvalt me, wat een rust om even 

niet te horen. “Wij denken dat het 

stil is”, vult Willem mijn gedachte 

aan. “Er zijn wel geluiden onder 

water maar onze oren zijn niet zo 

goed in staat om deze trillingen op 

te vangen. Onze oren zijn gemaakt 

voor overdracht via lucht. Door 

de waterdruk is de flexibiliteit van 

het trommelvlies minder en horen 

we minder. Ook is de frequentie 

onder water anders dan je boven 

water gewend bent. Geluid plant 

zich onder water heel snel voort 

waardoor je niet weet waar het 

vandaan komt.”

A hell of a job

Wat mij direct opvalt, is dat Wil-

lem zijn camera meestal niet recht 

vooruit, maar naar boven richt. Hij 

duikt naar beneden en draait zich 

vervolgens om zodat hij naar het 
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licht toe kan fotograferen. Hierdoor 

ontstaat het bijzondere licht in zijn 

foto’s. “Van tevoren heb ik vaak een 

idee wat ik wil fotograferen, maar je 

weet nooit precies wat je beneden 

aantreft en hoe helder het water die 

dag is. Net als boven water speelt 

ook onder water de compositie een 

grote rol. Ik probeer met een even-

wichtig lijnenspel een compositie te 

creëren waarbij de aandacht wordt 

getrokken naar één bepaalde blik-

vanger in de foto. Door de invloed 

van het frontglas in het onderwa-

terhuis ontstaat er snel onscherpte 

in de hoeken. Om dit te voorkomen 

werk ik meestal met een kleine 

lensopening f11 of f16. Onder water 

is weinig licht, dus gebruik ik vaak 

400 ISO. De sluitertijd pas ik aan 

aan de omgeving. Qua belichting 

is onderwaterfotografie ‘a hell of a 

job’. Het licht verandert voortdurend 

en je hebt vaak met lange sluitertij-

den te maken. Omdat de sluitertijd 

waarmee je nog uit de hand kunt 

fotograferen omgekeerd evenredig is 

aan de brandpuntafstand kun je met 

een 10mm-objectief nog met een 

sluitertijd van 1/8 of 1/15 seconden 

werken. Door het zware onderwa-

terhuis en het feit dat je geen last 

hebt van trillingen van de sluiter kun 

je nog wel een stapje terug.”

Belang van biodiversiteit

Duiken is allang niet meer zo bij-

zonder als het vroeger was. Terwijl 

mensen vroeger stil bleven staan om 

Willem in duikkostuum in het water 

te zien verdwijnen, komen er nu 

jaarlijks steeds meer duikliefhebbers 

bij. Ik vraag hem of je zomaar overal 

mag duiken in Nederland. “Ik duik 

overal in waar ik denk dat het inte-

ressant is. Er zijn wel plassen waar je 

een vergunning voor moet hebben of 

toegang moet betalen. Van dat geld 

worden de plassen onderhouden.” 

Het onderhoud van het water speelt 

tegenwoordig een steeds grotere rol 

bij de provincies en waterschappen 

in Nederland. Willem krijgt steeds 

vaker opdrachten van deze instanties 

om de schoonheid en het belang 

van het onderwaterlandschap aan 

de inwoners te laten zien. “Men wil 

de natuur een nieuwe impuls geven 

en dat geldt ook voor het water. Al 

die meanderende beekjes met een 

rijkdom aan planten en dieren zijn 

verdwenen door onzuivere lozingen, 

ruilverkaveling en stuwen die zijn 

aangebracht om het water in de 

landbouw te regelen. Op dit moment 

probeert men deze beken weer te 

renaturaliseren en te hermeanderen. 

Door natuurvriendelijke oevers te 

maken en variaties in de bodem aan 
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te brengen probeert men een waterecologie en waterbio-

toop te creëren waarin ruimte is voor veel verschillende 

dieren en planten. Er ontstaan allemaal aparte wereld-

jes waarin dieren leven die weer met elkaar te maken 

hebben. De biodiversiteit neemt enorm toe als zo’n beek 

wordt aangepakt. We zijn in Nederland niet de besten 

op het gebied van biodiversiteit, maar dit is wel een kans 

om iets aan te pakken.” Door die nieuw ontstane natuur 

vast te leggen levert de fotograaf een bijdrage aan deze 

positieve ontwikkeling.

Fascinatie voor het onontdekte

Hoewel Willem veel foto- en duiktijdschriften en 

boeken leest, vindt hij hierin steeds minder inspiratie. 

“Onderwaterfotografen werken vaak clichématig en 

zitten vast in patronen. Wat je heel veel ziet in de 

onderwaterfotografie zijn mensen die andere duikers 

achter koralen of mooie vissen fotograferen. Fotografeer 

de natuur en niet jezelf. Als je met je vriendin het bos in 

gaat en een mooie paddenstoel ziet, vraag je toch ook 

niet of ze erachter wil gaan liggen voor de foto? Wat mij 

het meest inspireert, zijn de natuur en de nieuwe dingen 

die ik daarin ontdek. Mijn interesse gaat uit naar het 

duiken en fotograferen op plekken waar eigenlijk nog 

niemand dat heeft gedaan. Van tevoren heb ik dan wel 

het idee dat het mooi zal zijn, maar je weet niet wat je 

tegen zult komen. De ‘onbedoken’ paden bekijken, dat 

fascineert me.”

Website: www.kolvoortonderwaterfoto.nl
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Polaroid was een uitvinding van Edwin Land. Onder het 

motto “Don’t undertake a project unless it is manifestly 

important and nearly impossible” zette hij de wereld van 

de fotografie volledig op zijn kop. Decennia lang was 

polaroid bij uitstek het middel voor professionele fotogra-

fen om hun creativiteit te toetsen alvorens over te gaan 

tot een definitieve opname op film. 

In 1972 kwam de “SX-70” op de markt, een betaalbare 

compacte spiegelreflex camera volgens het “directklaar” 

principe. Hiermee bereikte polaroid een nog veel grotere 

doelgroep, namelijk die van de amateurfotograaf. 

Als gevolg van digitale ontwikkelingen was polaroid niet 

langer noodzakelijk voor de professionele fotograaf. Tot 

groot verdriet van talloze liefhebbers sloot de fabriek 

in Enschede in 2008 definitief haar deuren. Onder de 

naam “The Impossible Project” besloot een kleine groep 

enthousiastelingen de fabriek en de machines van de on-

dergang te redden. Er werd een nieuw type film ontwik-

keld geschikt voor de oorspronkelijke polaroidcamera’s. 

Een en ander verkeert nog in een experimentele fase, dit 

verklaart de oneffenheden in de foto’s.

Tekst: Roel Stevens

Tot slot
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uitgave van Kunstfactor. Tenzij anders overeengekomen, 
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een sterke amateurkunstsector. Dit doen we vanuit de 

overtuiging dat actieve kunstbeoefening een bijdrage 

levert aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en 

aan een creatieve, harmonieuze samenleving.

KUNSTFACTOR 
SECTORINSTITUUT 
AMATEURKUNST

Kromme Nieuwegracht 66

Postbus 452

3500 AL Utrecht

T +31 (0)30 711 51 00

www.kunstfactor.nl

info@kunstfactor.nl

Alle intervieuws zijn verschenen in het tijdschrift fotografie.

Tot slot



Ad Vlemmix - modelfotografie | Jeroen Swolfs - reportage | Ellen Kooi - geënsceneerde fotografie | Ernst Hartwich - modelfotografie | Geurt 
Besselink - natuur | Jimmy Kets - documentaire fotografie | Hans Wilschut - urbane fotografie | Jan Vermeer - natuur | Astrid Hermes - 
associatieve fotografie | Piet Veel - reisfotografie | Hans Franz - reportage | Willem Kolvoort - onderwaterfotografie | Diana Bokje - teksten

BEELDKRACHT


