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Marco:
Hi Ton Bedenk jij nog 2 nieuwe 
(extra) fotografen naast de 
EAN-code i.p.v. Carl Keyzer en 
Pobin de Puy??!?!?

Ton: ik heb andere teksten erin 
gezet maar de ruimte in dit 
kader is weer kleiner gemaakt 
dan het vorige nummer waar-
door de teksten niet meer passen
ik heb toch maar Robin op 
de cover gezet zoal je zag, een 
thema past niet op de cover que 
ruimte. 
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Ton Hendriks, hoofdredacteur Pf
thendriks@virtumedia.nl

De periode van de donkere dagen voor Kerst – en erna –  
noopt altijd tot het overpeinzen over de wereld waarin we 
leven. De behoefte aan contemplatie wordt hierbij nog 

versterkt door de hardnekkige pandemie die ons nog steeds in 
de greep houdt. Sommige fotografen denken het hele jaar na 
over het leven. Met hun sensitieve geest zijn zij vaak de 
antennes van de wereld en de samenleving. Fotografische 
kunstenaars ontvangen signalen die velen ontgaan of minder 
sterk voelen. In dit laatste nummer van 2021 brengt Pf 
portfolio’s van sensitieve kunstenaars van het beeld, die allen 
hun antennes hebben gericht op uitingen van de moderne 
samenleving. 
Rosalie van der Does verbaasde zich over het multifunctioneel 
gebruik van de garageboxen in Nederland. Ze trof de gekste 
dingen aan, van wijnkelders tot testlocaties. Vincent Delbrouck 
werd bevriend met Cubaanse tieners en legde hun puberale 
dynamiek en melancholie vast in betrokken beelden.  
Carl De Keijzer maakte een vervolg op zijn eerdere boek over 
de geloofsbeleving in Amerika en laat wederom zien hoe 
theatraal en absurd het geloof in God kan zijn. Alexandra  
Rose Howland reisde naar Irak en verzamelde persoonlijke 
beelden die bewoners van het getraumatiseerde land zelf 
maakten op hun smartphones en schiep hiermee een verslag 
van binnenuit. Robin de Puy portretteerde geen Amerikanen, 
zoals gepland, maar bewoners van haar eigen dorp Wormer.  
De pandemie bracht haar in contact met haar eigen omgeving. 
Jackie Mulder schept haar eigen dromerige wereld van 
natuurbeelden waarmee ze ontsnapt aan haar onderdrukkende 
jeugd. Jasper de Beijer gaat nog een stapje verder in de 
schepping van een eigen werkelijkheid. Hij bouwt letterlijk een 
eigen miniatuurwereld die hij vervolgens fotografeert. 
De fotografen in dit nummer doen verslag van de  
verwarring en schoonheid van de wereld vanuit veelvoudige 
invalhoeken of zij scheppen een eigen wereld waarin  
hun persoonlijke beleving of hun visie over de geschiedenis 
verweven zit. 

Een wereld  
van verwarring  
en schoonheid

Commentaar



6 PF #8 2021

Congo 
Tussen 2003 en 2009 bezocht Magnum
fotograaf Carl De Keyzer (Kortrijk, 1958) 
meerdere keren Congo op zoek naar 
sporen die herinneren aan de periode  
van de Belgische kolonisatie. In de 
expositie ‘Congo Connecting’ worden 
foto’s uit deze serie bij Pennings  
Foundation in Eindhoven getoond. Als 
een van de eerste fotografen visualiseerde 
De Keyzer wat de komst en het vertrek 
van een kolonisator teweegbrengt.  
De beelden van het dagelijks leven  
met sporen uit het verleden roepen een 
sfeer van vervreemding op.
Welke impact hebben deze foto’s vandaag 
de dag? Ook Nederland heeft een complex 
verleden van overheersing buiten de 
eigen grenzen. We kijken nu anders naar 
ons koloniale verleden en zijn ons  
meer en meer bewust van alle gevolgen 
die dat heeft gehad. Hoe leren we omgaan 
met racisme, discriminatie, scheve 
machtsverhoudingen en misplaatst 
superioriteitsgevoel?
Pennings Foundation vraagt hedendaagse 
fotografen en kunstenaars via een  
‘open call’ naar hun visie en beelden van 
het Congo van vandaag.

Pennings Foundation |  
11 december – 26 februari 2022

Ander licht  
op Withoos
Museum Flehite in Amersfoort presenteert van  
12 december 2021 tot en met 8 mei 2022 de eerste  
grote overzichtstentoonstelling van de Nederlandse 
meesterschilder Mathias Withoos. De 17eeeuwse 
schilder geniet internationale bekendheid om het 
dramatische, caravaggistische licht in zijn weidse 
stadsgezichten en gedetailleerde stillevens.  
In de tentoonstelling ‘Ander Licht op Withoos’,  
met een oppervlakte van ruim 800 m2, hangen tachtig 
werken van drie generaties Withoos; van vader  
Mathias, zijn kinderen én van hedendaags fotograaf  
en nazaat Hans Withoos.
Bij de tentoonstelling wordt een omvangrijke oeuvre
catalogus gepresenteerd, samengesteld door gastconservator 
en Mathias Withooskenner Albert Boersma. Daarnaast 
verschijnt er een catalogus met het fotografisch werk van 
Hans Withoos.
 
Museum Flehite, Amersfoort | 
12 december 2021 – 8 mei 2022

©
 Carl De Keyzer, Country Club-Bunia 2008, Congo

©
 Hans W

ithoos
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Alexine Tinne
Alexine Tinne (18351869) was in de 19e eeuw wereldberoemd 
als ontdekkingsreiziger. Ze was ook een van de belangrijkste 
pioniers uit de begintijd van de fotografie in Nederland. Nieuw 
onderzoek naar haar leven en werk is aanleiding voor een 
herwaardering van het vernieuwende fotografische oeuvre 
van deze ‘Haagse dame’. Alexine Tinne experimenteerde op 
hoog niveau met techniek en vorm en deed dit op eigenzin
nige wijze. Ook ontwikkelde ze in haar latere levensjaren een 
voor haar tijd opmerkelijke egalitaire kijk op de wereld. 
Tijdens haar verblijf in NoordAfrika legde ze zich toe op 
portretten van haar Nederlandse, mediterrane en Afrikaanse 
reisgenoten, haar ‘nieuwe familie’. Deze mensen wist ze 
zonder 19eeeuwse standsverschillen en met grote compassie 
en creativiteit vast te leggen.
Het Haags Historisch Museum presenteert in samenwerking 
met Universiteit Leiden als eerste een compleet overzicht van 
het fotografisch oeuvre van Tinne. Fotografie van tijdgenoten 
geeft internationale context aan haar werk. Haar 19eeeuwse 
foto’s gaan bovendien een dialoog aan met het werk van de 
hedendaagse fotografe Dagmar van Weeghel (1974). 

Haags Historisch Museum | 11 december - 12 juni 2022

Document Nederland 
Het coronavirus heeft Nederland vanaf maart 2020 in de greep. Foto
graaf Henk Wildschut onderzoekt de impact van corona op het maat

schappelijk leven en brengt de Nederlandse omgang met het 
virus in beeld. 
Wildschut neemt in zijn fotografie afstand waardoor patronen 
zichtbaar worden. Het gáát bij dit onderwerp ook om afstand, 
letterlijk. En om grote aantallen: voorraden mondkapjes en 
andere beschermende middelen. Net als bij zijn eerdere  
opdracht voor het Rijksmuseum ‘Document Nederland:  
Ons Dagelijks Brood’ (2013) fotografeert Wildschut met een 
heldere, quasiklinische blik die de leegte, afstand, stilte en 
omvang dwingend in beeld brengt.
Achter de afstandelijk ogende hightech en systematiek onthult 
Wildschut ook het menselijke gezicht in deze crisis. Portretten 
worden afgewisseld met foto’s van binnenruimtes (laboratoria, 
RIVM, persconferenties) en buitenruimtes. Wat daardoor 
zichtbaar wordt is hoe de overheid het virus probeert te bestrij
den, welke gevolgen dat heeft voor onze omgeving. Door van 
afstand te fotograferen, laat hij zien hoe groot de groepen 
demonstranten zijn of hoe groot de voorraden beschermende 
middelen zijn.  

Rijksmuseum | 1 Oktober 2021 – 16 Januari 2022

©
 Henk W

iltschut

©
 Alexine Tinne, collectie Haags Gem

eentearchief. Gezicht op het 
Tournooiveld vanaf de Hoge Nieuwstraat naar de Korte Vijverberg

Commentaar



DE WERELD VOLGENS  
ROGER BALLEN

16 okt 2021 ——— 06 mrt 2022

Koop je tickets via Fotomuseumdenhaag.nl

Eu
ge

ne
 o

n 
th

e 
ph

on
e,

 2
0
0
0
 ©

 R
og

er
 B

al
le

n.
 C

ou
rt

es
y 

Re
fle

x 
G

al
le

ry
 A

m
st

er
da

m



9

NIEUWS

PF #8 2021 

Maria Austria Instituut 
verkoopt prints
Het Maria Austria Instituut houdt op veler verzoek voor het 
tweede jaar een speciale verkoop van afdrukken van fotografen 
uit zijn collectie. U kunt elke maand kiezen uit twee  
verschillende werken van één fotograaf. Zo haalt u voor een 
sympathiek bedrag een klassieke foto in huis. Bovendien steunt u 
met deze aankoop het Maria Austria Instituut en het behoud  
van een bijzondere collectie. Bij de huidige decemberaanbieding 
kunt u kiezen uit alle edities van afgelopen jaar.

Commentaar
DEZE FOTO MAI-HJ-PA102PRINT KOPIE VAN DE OLIFANT

BIJSCHRIFT: OLIFANT IN DE SNEEUW, DIERENTUIN ARTIS, AMSTERDAM 1959
(C) HENK JONKER/MAI

Het Maria Austria Instituut, 
gevestigd in gebouw De Bazel in 
Amsterdam, is een cultureel 
ondernemer zonder structurele 
subsidie en is niet gericht op het 
maken van winst. Het verzamelt  
en exploiteert fotoarchieven van 
ruim zestig Nederlandse fotografen 
van bijzondere kwaliteit en beheert 
zo een unieke en waardevolle 
collectie die onderdeel uitmaakt 
van het visuele erfgoed van ons 
land. Het Instituut is vernoemd 
naar de in 1976 overleden fotografe 
Maria Austria.
Deze aanbieding loopt tot  
31 januari 2022. U kunt kiezen  
uit negen afbeeldingen van de 
fotografen Maria Austria,  
Eva Besnyö, Nico van der Stam en 
Henk Jonker. De foto’s worden 
gedrukt op fine art pigment papier 
formaat 20 x 25 cm, beeldformaat 
circa 19 x 19 cm, voorzien van 
originele stempel en certificaat. De 
meesterdrukkers van Laboratorium 
De Verbeelding verzorgen de 
afdrukken en verzending.  
De verkoopprijs bedraagt  
€ 125, inclusief btw en bezorging 
binnen Nederland. 

Meer informatie: maibeeldbank.nl/printverkoop  

en info@maibeeldbank.nl. 

©
 Henk Jonker/M

AI. Olifant in de sneeuw, dierentuin Artis, Am
sterdam

 1959
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Jenny Boot  
On beauty

Jenny Boot begon in eerste instantie met 
schilderen, maar vond uiteindelijk haar 
kunstvorm in de fotografie. Hoewel zij zelf 
niet meer schildert, is de schilderkunst niet 
helemaal uit haar werk verdwenen. Haar 
foto’s ademen de sfeer van de werken van 
de oude Hollandse meesters door vergelijk
bare thematiek en lichtval.
Schoonheid is het uitgangspunt in het werk 
van Jenny Boot, maar haar foto’s zijn meer 
dan alleen esthetisch. Naarmate je langer 
kijkt ontvouwt zich een gelaagdheid in de 
foto’s. Haar werk is eigentijds en vraagt 
aandacht voor actuele vraagstukken. In het 
fotoboek On beauty worden we uitgenodigd 
en uitgedaagd om door haar ogen naar de 
wereld te kijken. Het boek is een prachtig 
overzicht geworden van het werk van de 
fotografe door de jaren heen.
Het boek is ook beschikbaar als limited 
edition in een prachtige lederen doos met 
kunstwerk van 40x30 op diasec. Het boek 
heeft pagina’s met goud op snee; kunstwerk 
en boek zijn gesigneerd en genummerd.
 
Uitgeverij Komma, € 69,95 

limited edition: € 695,-

Rosalie van der Does   
Opslag verliefd 

Wat doen mensen vandaag de dag met hun 
garageboxen? Dat vroeg fotografe Rosalie 
van der Does zich af. Ze zijn gebouwd als 
parkeerplaats voor de auto, maar krijgen 
door de jaren heen andere functies. Van der 
Does begon een landelijke zoektocht waarin 
veel garagedeuren voor haar werden 
geopend. Opslag verliefd laat zien hoe we 
omgaan met dat kleine stukje Nederlands 
grondgebied. Ook worden verhalen achter 
bijzondere voorwerpen uit de garageboxen 
verteld. ‘’In de garages zijn mensen zichzelf, 
worden hobby’s beoefend, geheimen 
bewaard en komen ideeën tot leven. Een 
plek die je niet vaak te zien krijgt maar 
waar je in het boek eindeloos in kunt 
gluren.’’ Het boek is voor iedereen te koop 
via www.opslagverliefd.nl 

Eigen uitgave, € 34,99

Robin de Puy  
Down by the water

De Puy woont sinds een paar jaar in 
Wormer, een klein dorp omringd door 
water, net boven Amsterdam. Ze is gefasci
neerd door het Amerikaanse platteland en 
ontdekte in de voorbije lockdown dat haar 
nieuwe omgeving heel universeel blijkt te 
zijn, inclusief het soort lokale small town 
icons die ze tijdens haar reizen door 
Amerika tegenkwam.
Zo ontmoet ze onder meer een elfjarige 
sjamaan die haar blootvoets rondleidt op 
verboden terrein. Ze rijdt rond met vier 
giechelende broertjes op de achterbank en 
ze ontmoet een handlezer die haar meteen 
de sleutels van zijn huis geeft. Tientallen 
ontmoetingen volgen. Voorzichtig ontstaat 
er niet alleen een fotoboek, maar ook een 
wereld waarin ze zich thuis gaat voelen.
Robin de Puy is fotograaf van onder meer 
de bekroonde publicaties If This Is True 
(Ludion) en Randy (Hannibal Books). Haar 
werk was eerder te zien in het Bonnefanten
museum Maastricht, Fotomuseum Den Haag 
en Photoville Festival Brooklyn.

Hannibal Books, € 55,00
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Julie Hrudova  
Chasing Amsterdam 

Voor de rubriek ‘Stadsbeeld’ in Het Parool 
maakt fotografe Julie Hrudova sinds januari 
2020 wekelijks een straatfoto in Amster
dam. Ze speurt de stad af op zoek naar 
opvallende situaties. Een fotoshoot van een 
verloving in de Hortus Botanicus, een 
etalagepop in een fietstas of een papegaai 
op het Damrak.
Met één druk op de knop weet ze ogen
schijnlijk normale situaties te verheffen tot 
absurdistische schouwspelen. Toen Hrudova 
begon met het maken van foto’s voor ‘Stads
beeld’, wist nog niemand in wat voor 
bijzondere tijd wij terecht zouden komen. 
Onverwacht groeide er een nieuwe laag 
over haar werk, met als resultaat een serie 
die ons een spiegel voorhoudt en tevens 
subtiel verslag doet van Amsterdam tijdens 
de coronacrisis. We zien hoe de straten 
steeds leger worden en hoe naar buiten 
gaan voor veel mensen een nieuwe beteke
nis krijgt. Chasing Amsterdam bevat de 
foto’s die Hrudova maakte voor Het Parool. 
Daarnaast krijgt de lezer aan de hand van 
verslagen en extra beeldmateriaal een 
inzicht in haar wekelijkse jacht naar het 
stadsbeeld. Het fotoboek geeft een unieke 
blik op Amsterdam en ons leven in een 
nieuwe werkelijkheid.

Ipso Facto, € 34,50

Frans Kanters 
In stilte 

Dit fotoboek neemt je mee op een verstilde 
reis door het Nederlandse landschap. De 
beelden zijn in zwartwit en opgedeeld in 
veertien series die als rode draad een ode 
aan het landschap van Nederland hebben.
Een korte poëtische tekst beschrijft per serie 
het vertrekpunt van de fotograaf Frans 
Kanters. Het gebonden fotoboek telt 102 
foto’s verdeeld over 168 pagina’s. Door het 
grote en brede formaat gaat alle aandacht 
naar de fotografie. Het boek is gedrukt in 
zwartwit duotone, een must in de ogen van 
de maker voor een fotoboek waar het 
landschap in zwartwit het centrale thema 
is. Het boek toont de beeldschatten van 
Frans Kanters die hij maakte in de afgelo
pen twintig jaar.
Het fotoboek is uitgegeven door Frans 
Kanters Fotografie en gedrukt door drukke
rij Wilco in Amersfoort in samenspraak met 
Wilco Art Books. Het is verkrijgbaar bij een 
aantal museumwinkels en bij verschillende 
boekhandels, onder andere in Amersfoort, 
Groningen, Leeuwarden, Utrecht en 
Dokkum. Ook is het te bestellen via www.
franskanters.nl/instilte.

Eigen beheer, € 49,95 

Jennifer Drabbe 
Today is my new favourite day

Today is my new favourite day viert het 
pure en verfrissende van het jong zijn. 
Jennifer Drabbe, die een groot deel van 
haar jeugd doorbracht op kostschool, kijkt 
met verwondering naar hoe haar dochters 
zich bewegen in de geborgenheid van een 
huiselijke sfeer. Gefascineerd en geïnspi
reerd door deze wereld, die zich onder haar 
neus afspeelt, richt Jennifer Drabbe tien 
jaar lang haar camera op ze. Ze legt 
momenten met onverwachte details vast. 
Soms zijn deze spontaan, soms nagespeeld 
en zet de fotograaf haar dochters in als 
acteur. De vorm en abstrahering brengt de 
beelden dichtbij. Jennifer Drabbe onder
zoekt al langer ons persoonlijk, en vaak 
onbewuste, gedrag op humoristische wijze; 
voorheen als theaterregisseur, nu als 
fotograaf.
Today is my new favourite day is een 
verrassend, vormbewust en tactiel boek 
waarin dagelijkse en intieme momenten 
vertaald worden naar krachtige, soms 
theatrale beelden.  

Eigen beheer, € 60,00

Commentaar
x
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Rosalie van der Does

Multifunctionele 
Garageboxen 
DOOR NAOMI HEIDINGA 

Een museum, een bakkerij, een 
voedselbank voor dieren en 
natuurlijk een heleboel troep: 
dat trof fotografe Rosalie van 
der Does aan in garageboxen. 
Ze maakte een ontdekkingsreis 
langs de garages die in elke 
Nederlandse naoorlogse wijk te 
vinden zijn. Het resultaat is 
gebundeld in het boek Opslag 
Verliefd. Het biedt een kijkje in 
36 garageboxen, en toont 
vijftien bijzondere voorwerpen 
die ze aantrof in de boxen.  
In haar werk belicht ze  
het alledaagse. “Ik ben 
geïnteresseerd in mensen en 
menselijk gedrag, maar het 
gaat me niet om de mens 
achter de verhalen.”

©
 Rosalie van der Does 
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Commentaar
x opening foto 2 en verder kiezen. uit map. 
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In haar fotografie gaat het Van der Does om het 
vastleggen van alledaagse situaties, die voor 
iedereen herkenbaar zijn. Het gaat niet om het 

individu, maar om gedrag. Zo maakte ze eerder een 
serie over mensen die hun auto inladen bij Ikea. 
“Dat beeld vond ik interessant. Grappig om te zien 
en heel herkenbaar. Zo kwam ik op het idee om er 
een serie van te maken. Ik heb de mensen zoveel 
mogelijk anoniem in beeld gebracht, hun gezichten 
zijn niet te zien. Ook de nummerplaten van hun 
auto’s heb ik zoveel mogelijk weggelaten.” 
 Normaliter vallen dergelijke situaties niet op en ga 
je eraan voorbij. Door ze seriematig te fotograferen, 
ontstaat een typering van menselijk gedrag. 
Alledaags is fotograferen van dit soort scènes 
echter allerminst, zeker niet voor de mensen die 
gefotografeerd worden. “De helft van de mensen 

bij Ikea aan wie ik vroeg of ik ze mocht fotogra
feren, wilde niet. De andere helft vond het geen 
probleem, zij snapten de humor van het beeld.”

FUNDA
Ook in Opslag Verliefd gaat het om gedrag. Het 
idee voor de serie Opslag Verliefd krijgt ze 
tijdens haar stage bij Lars van den Brink. “Ik 
wist nog niet wat ik wilde gaan fotograferen, 
maar had er vertrouwen in dat het onderwerp 
zich vanzelf zou aandienen.” Dat gebeurt tijdens 
een klus van Van den Brink voor een krant. “We 
moesten een man portretteren bij hem thuis. Hij 
nodigde ons uit in zijn garagebox. Daar was op 
zich niet veel bijzonders aan, maar toen ik er 
rondkeek wist ik het: dit zou wel eens een 
interessant onderwerp kunnen zijn.”

©
 Rosalie van der Does 
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Bij Van den Brink krijgt ze de ruimte om zich in 
het onderwerp te verdiepen. “Ik ben allereerst op 
Funda gaan kijken. Daar zullen foto’s te zien zijn 
van garageboxen, dacht ik. In de praktijk viel 
dat een beetje tegen. De buitenkant van de 
boxen is wel te zien, maar zelden zie je hoe ze er 
van binnen uitzien. Dat gaf te denken. De foto’s 
van huizen die te koop staan, zien er altijd heel 
gelikt uit. Ik vermoedde dat de rotzooi die 
mensen niet in hun opgeruimde huis wilden 
hebben, in de garagebox verdween.”

OORLOGSMUSEUM 
De zoektocht op Funda levert niet zoveel  
op, want waar vindt ze garageboxen die 
interessant genoeg zijn om te fotograferen? 
“Lars adviseerde me om gewoon aan te bellen 
bij mensen om te vragen of ik hun garage 
mocht fotograferen. Dat zou echter veel tijd 
kosten en ik wist niet zeker of het succes zou 
opleveren. Daarom heb ik me aangemeld bij 
allerlei buurtgroepen op Facebook. Wel in mijn 
regio, omdat mensen het anders misschien 
vreemd zouden vinden. Ik werd bij veel 
groepen geaccepteerd en plaatste een oproep 
met informatie over mijn project. Om vertrou
wen te winnen, plaatste ik bij de berichten  
vast een aantal foto’s. Die oproepen leverden 
wel wat reacties op, ook omdat mensen  
elkaar gingen taggen.”
Daarnaast spit ze het nieuws door, op zoek naar 
verhalen over mensen met een bijzondere 
garagebox. “Ik ben geïnterviewd door Omroep 
West, dat leverde ook wat aanknopingspunten 
op. Verder ben ik Google af gaan struinen op 
zoek naar bijzondere verhalen. Zo trof ik onder 
meer een verhaal aan over iemand met een 
oorlogsmuseum in zijn garage. Die moest ik 
natuurlijk hebben!”

VOEDSELBANK VOOR HUISDIEREN 
Ze vindt nog meer bijzondere invullingen van 
garages. Natuurlijk mogen de foto’s van boxen 
vol met dozen niet ontbreken, maar dat vormt 
niet de hoofdmoot. “Garages worden voor veel 
meer zaken gebruikt. Als hobbyruimte bijvoor
beeld. In het nieuws vond ik een verhaal over 
een huisarts die zijn garage als testlocatie had 
ingericht. Ook bijzonder vond ik de voedselbank 
voor huisdieren. Een ander had een hele bakkerij 
in zijn garage ingericht. Een garagebox werd 
tevens gebruikt als wijnopslag, compleet met 
wijnvaten.”
Na wat experimenteren, vindt ze de manier 

©
 Rosalie van der Does 

©
 Rosalie van der Does 

  De garages hebben 
gaandeweg een andere 
functie gekregen. Juist 

dat gegeven vond ik 
interessant 
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waarop ze de boxen wil vastleggen. “Ik heb de 
garageboxen onder allerlei omstandigheden 
gefotografeerd. Allereerst overdag, maar dat 
vond ik niet mooi. De stenen om de garagebox 
zijn dan te goed zichtbaar en leiden af. De boxen 
die ik gefotografeerd heb, hebben allen een grote 
deur, die omhoog kan worden geschoven of 
waarvan de deuren kunnen worden opgeklapt. 
Je ziet tegenwoordig ook wel omgebouwde 
garages, met een gewone deur. Die heb ik links 
laten liggen.” Dat geldt ook voor garages met 
auto’s of oldtimers. “De garages zijn weliswaar 
in eerste instantie gebouwd om te dienen als 
parkeerplek, maar hebben gaandeweg een andere 
functie gekregen. Juist dat gegeven vond ik 
interessant.” 
Ze besluit de garages ’s avonds te fotograferen, 

wanneer het kenmerkende tllicht op de straat 
valt en je oog vanzelf naar binnen wordt 
getrokken. “Daarom heb ik rond zonsondergang 
afspraken met mensen gemaakt. Voor de foto’s 
heb ik lange sluitertijden gebruikt, met mijn 
camera op een statief. Op de foto’s zijn geen 
mensen te zien. De eigenaren van de garage 
blijven dus onbekend. “Het ging me vooral om 
het gebruik van de ruimte.”

RETOURENMUSEUM 
Gaandeweg wordt haar duidelijk dat het onder
werp zich prima leent voor een boek. “Maar dat 
had geen prioriteit. Ik wilde eerst afstuderen.” 
Nu is het boek er dan toch. “Daarvoor heb ik een 
crowdfundingactie opgezet. Naast foto’s van 36 
garageboxen, zijn er ook foto’s van bijzondere 
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voorwerpen die ik aantrof. Tijdens mijn bezoe
ken vertelden mensen allerlei verhalen over 
voorwerpen in de boxen, en kreeg ik hele 
rondleidingen. Vijftien van die voorwerpen heb 
ik gefotografeerd. Ze vertellen iets over de 
eigenaren van de garageboxen.” Zoals een 
lepeltje van Uri Geller, de illusionist. “Dat trof ik 
aan bij een goochelaarstel.”
Ze heeft al een idee voor een volgende serie. 
“Ik werk in een magazijn, bij een webshop.  
De retouren komen terug in de meest 
 wonderlijke verpakkingen. Van dozen van 
kattenbakvulling, tot een snackbakje van 
kapsalon. Mijn werkgever is fan van mijn 
fotografie en heeft een retourenmuseum 
ingericht. Het wordt nog lastig daar een aantal 
verpakkingen uit te kiezen.” 
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xopeningsfoto © Vincent Delbrouck, from the series CHAMPÚ, CUBA 
2018-2021, courtesy gallery Stieglitz19 11

verder keuze uit de map

MARCO: Hi Ton, is het niet OP Cuba? (i.v.m. eiland)

Vincent Delbrouck

Zoekende 
tieners in Cuba
DOOR JASPER VAN BLADEL 

De Belgische fotograaf Vincent 
Delbrouck maakte een serie  
over jongeren op Cuba: Champú.   
Zijn beelden lijken spontaan en 
eenvoudig, maar er schuilt veel 
diepgang achter. Hij bouwt een 
intense relatie op met de mensen 
die hij fotografeert en wordt zo 
zelf deel van zijn verhalen. Je zou 
ze daarom ook autobiografisch 
kunnen noemen.
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Combineren is essentieel in het werk van 
Delbrouck: de mensen en de plekken, met 
daaraan toegevoegd zijn eigen ervaring en 

gevoelens. En dat altijd in connectie met kleuren. 
In de serie Champú over het park in het Cubaanse 
Havana gaat het bijvoorbeeld over de relatie die 
hij heeft met de groep tieners, maar ook over zijn 
én hun relatie met het land en de plek.
Vincent Delbrouck voelt zich vooral verbonden 
met andere landen dan zijn geboorteland België. 
“Mijn licht vind ik ergens anders, in Nepal of op 
Cuba. Daar voel ik me compleet en kan de 
fotografie op gang komen. Cuba is mijn nest. Ik 
kan dat niet meer in België. Fotograferen is een 
gevoelskwestie en het licht in mijn geboorteland 
hoort niet meer bij mij.” 

  Mijn fotografie is  
een voortdurend proces, 
net als het leven

©
 Vincent Delbrouck

©
 Vincent Delbrouck
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Als je naar de beelden van Delbrouck kijkt valt 
de jeugdigheid meteen op. Niet alleen in de 
keuze van zijn onderwerpen – vaak jonge 
mensen –, maar ook in zijn aanpak is Delbrouck 
fris en experimenteel. “Er is een paradox tussen 
intuïtie en controle. Je bent op zoek naar een 
manier om je veilig en op je gemak te voelen, 
maar tegelijkertijd zoek je naar het experiment. 
Het is een kwestie van ervaring. Ik kies ervoor 
om te experimenteren. Het is een voortdurend 
proces, net als het leven.”

PARK
Delbrouck zoekt naar de ziel van de jeugd en zijn 
eigen verbintenis daarmee. Over de groep uit 
zijn nieuwste serie en boek Champú zegt hij: “De 
groep tieners in het park is zeer gevarieerd. 
Slim, ruimdenkend en zoekende. Ze komen 
‘s avonds na school samen om gezellig te 
drinken en te praten. Maar het is meer. Ze zijn 
erg intelligent en zoeken in dat park naar een 
manier om zichzelf te zijn in een moeilijke tijd. 
Het is een nieuwe periode voor Cuba. Hopelijk 
kan mijn werk een testament zijn van een 
overgangsperiode voor het eiland.” 
Hoewel Delbrouck niet meer dezelfde leeftijd 
heeft als de groep die hij portretteert, weet hij 
toch heel natuurlijk contact met ze te maken. 
“Het is gek, maar na twintig minuten was ik 
écht deel van de groep. Ze zagen me nooit als 
een vreemde. Ik ben 45 maar ik lijk wat jonger 
en heb wat tatoeages. Het opgaan in die groep 
mensen ging eigenlijk heel intuïtief. Het is 
fascinerend hoe dat gaat. Het was een trip, een 
flow waarin je raakt met de groep. Je bent op 
zo’n moment bezig op de top van je kunnen, 
misschien schurend tegen gevaar aan. Het is 
een balans. Als je te dichtbij komt, dan verlies 
je die echte focus. Ik ben deel van de groep, 
maar ook heel gefocust op de fotografie. Het is 
allemaal heel intens.”

SYMBIOSE
Het is die symbiose die kenmerkend is voor zijn 
werk. Er zijn periodes dat Delbrouck totaal één is 
met een groep mensen en een bepaalde situatie. 
Dat maakt het ook deels autobiografisch, al is hij 
zelf niet te zien. “Vaak is er in documentair werk 
een grotere afstand tussen onderwerp en 
fotograaf, maar bij mij draait het om de verwik
keling van mij in een situatie met anderen.”
Delbrouck denkt goed na over zijn positie in de 
fotografie en weet ook goed waar hij niet naar 

©
 Vincent Delbrouck

©
 Vincent Delbrouck
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zoekt. “Wat ik meestal niet interessant vind aan 
documentair werk is dat mensen vaak eindigen 
bij een conclusie die ze vooraf hebben bedacht. 
Dat zie je vaker bij fotografie over Cuba. De 
meeste fotografen komen terug met beelden die 
je al duizend keer gezien hebt.” 

NIET EXOTISCH
Hoewel Vincent Delbrouck fotograaf is, houdt 
hij ervan om ook andere, onvoorspelbare 
media te gebruiken. “Ik gebruik tekst, poëzie, 
collage. Die collages waren nodig voor mij. 
Toen ik nog in België werkte, werden die 
collages een manier om de herinneringen aan 
reizen en momenten levend te houden. Bijvoor
beeld aan Cuba, waar ik toen ook al kwam. 
Langzaam werden het punkachtige werken en 
toen ben ik gaan accepteren dat het een deel 
van mijn werk zou worden.”
“Mijn werk is niet voorspelbaar en mede daarom 
soms ook moeilijk te begrijpen voor anderen. 
Mijn beelden zijn absoluut niet exotisch, terwijl 
de plekken zich daar misschien gemakkelijk 
voor lenen. Dat is niet wat ik wil vastleggen. Ik 

wil werken als een plaatselijke artiest, als een 
native. Het gaat om energie. De beelden geven je 
een gevoel en nemen je mee in een flow. In de 
kunsten moet het vaak moeilijk zijn en zwaar, 
maar ik denk dat het soms ook mooi kan zijn om 
jonge mensen te zien die zoeken en genieten. 
Een positieve blik op de toekomst.” 
“Sommige mensen denken dat mijn foto’s 
eenvoudig te maken zijn. Er zijn fotografen  
die me voorhouden dat ze ook honderden  
van dit soort ‘stomme’ beelden in hun  
archief hebben. Maar dat zijn dan toch vaak  
snapshots. Mijn beelden zijn anders.  
Ze lijken misschien simpel, maar zijn dat 
tegelijkertijd absoluut niet.” 

VINCENT DELBROUCK is een 

Belgische fotograaf die op verschillende 

plekken in de wereld woont en werkt. Zijn 

fotografisch werk draait om liefde, 

relaties, ontmoetingen en is positief en 

open van aard. Hij publiceerde een aantal 

boeken in eigen beheer en zijn werk wordt 

getoond in internationale exposities.  

www.vincentdelbrouck.be 
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Commentaar
Beeld uit Beeld Alexandra Selectie
alle beelden © Alexandra Rose Howland, uit de serie Leave and Let us Go, 
2020

opening = Fatima 2020 verder aanvullen en minstens 1 pano = Press kit Gist 
12-1321
Ze heeft ook nog wat informatie toegevoegd over haar recente publicatie met 
GOST Books:
We just ask for the full book title, name of the photographer and that it is 
published by GOST Books to be included - and if the piece later runs online 
also for a link to our website. If there is room for the recommended retail 
price, that is great, but it is not essential. -’Leave and Let Us Go’ is published 
by GOST Books RRP €60

hi marco persoonlijk vind ik de foto onderaan op p. 27 niet mooi geplaatst. 
zo lijkt het een ondergechoven kindje. we moeten proberen alle fotos 
proiment te plaatsen of weg te laten. beter minder beeld dan onderin klein. 
die foto van dat meisje 3x is eigenlijk minder bijzonder dus die kan dan wel 
weg, en dan die 10 x hoofddoeken op die plaats groot. misschien moet op de 
spread met de panorama geen ander beedl ander ontkracht het de pano.

hi marco veel beter nu, veel cleaner. bijna goed, wat niet lekker voelt is de 
laatste foto onderaan aflopend, hij zakt de pagina af, voelt niet goed, zit niet 
lekker. ik zou het laten uitlijnen met de onderkant van de tekst dan komt die 
wel dichter bij de andere foto maar dat is niet zo erg

Alexandra Rose How
land

Irak van 
binnenuit
DOOR CLAIRE HOOGAKKER

Alexandra Rose Howland 
was elf jaar toen de 
aanslagen op de Twin 
Towers de wereld tot 
stilstand brachten. De 
nieuwsbeelden van 9/11 
staan nog op haar netvlies 
gebrand. Nu, twintig jaar 
nadat George W. Bush de 
‘War on Terror’ 
aankondigde, valt de 
terugtrekking van 
Amerikaanse troepen uit het 
Midden-Oosten samen met 
de opening van Howlands 
solotentoonstelling Leave 
and Let Us Go.
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 Ik heb nog  
nooit zulke unieke  
vriendschappen gezien  
als in Irak

Alexandra Rose Howland studeerde beeldende 
kunst én internationale betrekkingen. Tijdens 
haar derde en vierde universitaire jaar werkte 

ze in een centrum voor probleemjongeren die in de 
gevangenis waren beland of van school waren 
gestuurd. “Ik raakte bevriend met een jong meisje 
met een dynamisch karakter. Ik vroeg haar of ik 
haar mocht volgen”, vertelt Howland. Dit vormde 
het startpunt voor haar fotografiepraktijk. “Ik had 
een moment van ontwaken: door middel van 
fotografie kon ik creatief én tegelijkertijd politiek 
geëngageerd zijn”, legt ze uit.
Nog geen zes maanden later verhuisde Howland 
naar Istanbul: hét centrum voor oorlogsfotogra
fen, zoals haar was ingefluisterd door een 
fotograaf van The L.A. Times. “Ik nam het advies 
om naar Turkije te gaan heel letterlijk: binnen een 
maand verhuisde ik. Een paar maanden later vond 
er een staatsgreep plaats. Het was de eerste keer 
dat ik een protest fotografeerde, en ik had geen 
idee waar ik op moest letten.”
Howlands droom om fotojournalist te worden, 
was echter van korte duur. “Het bleek dat ik niet 
de drive had die fotojournalisten nodig hebben 
als het gaat om het vastleggen van het laatste 
nieuws. Binnen twee jaar vond er een verschui
ving plaats: ik besloot terug te keren naar mijn 
beeldende kunstwortels.”

IN BREED PERSPECTIEF 
De zoektocht naar een nieuwe beeldtaal bracht 
haar in 2017 naar Irak, waar zij uiteindelijk vijf 
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jaar lang zou wonen en werken om geopolitieke 
situaties op alternatieve beeldende wijze vast te 
leggen. Zo ontstond al in haar eerste drie weken 
het project Mosul Road, 88 km: één enkel 
panoramisch beeld van een 88 kilometer lange 
weg tussen Erbil en Mosul. Haar doel: een 
volledig beeld geven van de ongefilterde realiteit 
in een conflictgebied. “Deze weg vormt het 
overgangspunt van de relatieve normaliteit van 
Erbil, naar de chaos die heerst aan de frontlinie 
van Mosul”, licht Howland toe. “Je rijdt weg uit 
een stad waar het leven volkomen normaal is, 
door groene velden, langs levendige markten en 
huizenblokken met spelende kinderen. Lang
zaamaan wordt het gebied gevaarlijker en meer 
gemilitariseerd.” 
Haar rijdende studio bestond uit een Landcrui
ser, waar zij bovenop zat met een statief en haar 
camera. “Elke drie seconden klikte ik”, vertelt 
Howland. “De chauffeur moest met 15 km per 
uur in een zo recht mogelijke lijn rijden.” Het 
project was vanzelfsprekend niet geheel risico
loos. “Daar was ik me bewust van, maar waar
schijnlijk niet zo bewust als ik had moeten zijn. 
Soms tikte mijn fixer me op mijn been om me te 
waarschuwen dat ik naar beneden moest komen. 
Het was mijn eerste keer in een conflictgebied. 
Als het niet écht slecht gaat, kan naïviteit soms 
in je voordeel werken. Er vlogen kleine drones 
met bommen rond; ik heb daar wel wat close 
calls mee gehad. Ik droeg wel continu een 
beschermend jack en een helm.”

TERUGVORDEREN VAN IDENTITEIT
Tijdens fotojournalistieke opdrachten kwamen er 
telkens soldaten op Howland af die hun hele 
visuele levensverhaal wilden tonen op hun 
mobiele telefoons. “Een van hen stond met een 
machinegeweer te pronken. Hij kwam naast me 
zitten en liet me zijn vrouw en drie kinderen zien, 
alvorens hij foto’s van mensen toonde die hij de 
afgelopen zes maanden had vermoord”, vertelt ze. 
“Ik bleef er maar aan denken hoe interessant het 
zou zijn als iemand dit zou verzamelen. Dit was zó 
anders dan de manier waarop ik – als wit Ameri
kaansBrits meisje – dit land in beeld breng.”
Dit was precies wat Howland vervolgens ging doen. 
Een landelijke zoektocht resulteerde uiteindelijk in 
56 deelnemers en een digitaal archief van meer dan 
350.000 persoonlijke beelden en video’s – van 
gelikte selfies, grappige Snapchatvideo’s en intieme 
familietaferelen, tot gruwelijke oorlogsbeelden. 
Aangevuld met individuele interviews en portret
ten, documenten en audiofragmenten, vormt het 
multimediale project Leave and Let Us Go een intiem 
portret van Irak. 
“Ik had nooit gedacht dat deze mensen me 
zonder aarzelingen hun persoonlijke foto’s 
zouden geven”, vertelt Howland. Wel kregen zij 
de kans om beelden te verwijderen en hun 
voorkeuren en voorwaarden aan te geven. 
“Sommige vrouwen vertelden mij bijvoorbeeld 
dat ik geen foto’s mocht publiceren waarop hun 
haar of lichaamsdelen te zien zijn. Ik was 
bovendien constant in contact met iedereen over 
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ALEXANDRA ROSE HOWLAND  
(1990, VS/VK) woonde de afgelopen vijf jaar in het Midden-Oosten. Met haar werk probeert 

ze een volk in conflict te begrijpen en in beeld te brengen. Howland werkt regelmatig samen 

met onder andere National Geographic, The New York Times, Le Monde en Wall Street 

Journal. Howland heeft momenteel een solotentoonstelling in Foam 3h, te zien t/m 9 januari 

2022. Onlangs bracht zij haar eerste boek uit ’Leave and Let Us Go’ bij GOST Books. 

alexandrahowland.com @alexandrahowland 

welke beelden ik kon gebruiken of combineren, 
en welke ze het best  representeerden.”
“Irak wordt zó gedefinieerd door iedereen, 
behalve door henzelf”, vervolgt Howland. 
“Generaties lang zijn er buitenlandse mogend 
heden actief die zich bemoeien met het dage
lijkse leven, de politiek en het publieke karakter 
van Irak. De deelnemers vonden het belangrijk 
hun eigen stem en verhaal prominenter te laten 
horen, zodat deze luider kan gaan klinken dan 
de internationale dialoog. Er zit een kracht in 
het teruggeven van je eigen verhaal.” 

UNIVERSELE WAARDEN 
Howland omschrijft Leave and Let Us Go als een 
‘viering van Irak’, naast de vanzelfsprekende 
rouw om dat wat verloren is gegaan. “Ik denk 
dat Irak zo’n diepe, mooie en interessante 
cultuur heeft”, licht Howland toe. “Het Iraakse 
leven gaat niet alleen over het conflict, het gaat 
om universele dingen. Samen eten met familie 
en vrienden. Maar ook: vijftig selfies maken om 
er vervolgens één op social media te plaatsen.  
Je ziet een opmerkelijke vrienden en familie
eenheid in Irak. Het is zó uitputtend voor 

jongeren om te leven in een conflictgebied.  
De vrienden die Irakezen uitkiezen zijn erg 
belangrijk voor wie ze zijn; ze functioneren 
bijna als een gezin. Ik heb nog nooit zulke 
unieke vriendschappen gezien als in Irak.”
“Irakezen lijken meerdere levens te leiden”, 
vervolgt Howland tot slot. “Iedereen heeft op 
de een of andere manier te maken met 
het conflict. Iedereen heeft wel een goede 
vriend of familielid verloren. Maar  
mensen vinden alternatieve manieren  
van bestaan, soms op een hele mooie manier, 
ondanks de situatie.” 

©
 Alexandra Rose Howland, Leave and Let Us Go, 2017-2021
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Carl De Keyzer

Religie  
als bedrijf
DOOR ROB BECKER

In 1990 reed Carl De Keyzer met 
vrouw en kind een jaar met een 
camper door de bible belts van de 
Verenigde Staten. In zwart-wit 
reportagestijl fotografeerde hij de 
vele gezichten van de lokale 
godsdienstbeleving, wat leidde tot 
het fotoboek God Inc. Dertig jaar 
later maakte De Keyzer de reis 
opnieuw en publiceerde God Inc II. 
Het nieuwe boek geeft een 
onthullend inzicht in de dominante 
en ontluisterende rol van  
corporate religion in Amerika.
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Commentaar
x de tekst over de expositie moet in andere stijl 

OPENING KEC2019002G08077 verder uit map fotos
marco, mooi. alleen zou ik een paar dingen andes willen. die foto helemaal 
aan het einde met die slang komt er nu bekaaid vanaf en is een topfoto.
die kan beter gaan staan op de plaats van foto op p. 34 met de romeinse 
soldaten. die is toch minder. zeld houd ik minder van trappetjes in de 
pagina opbouw. zou die foto van p. 35 niet ook omhoog kunnen? dan schep 
je mer rust en dan maakje de fotos minder toch ‘illustratie’ en meer tot 
hoofdzaak. de bijzaak, de teskt moet voor mijn gevoel onderteunen en dus 
vaker onder staan. 
ik zou dat kruis ook eerder onderin zetten en dat meisje bovevn in en grote, 
die is mooier dan dat kruis. 
verder heb ik de streamer ingevuld maar die is niet mooi afgebroken.  
het beste is dat kruis helemaal aan het einde want de tekst over het kruis 
staat ook op die pagina. 
ik heb de info over de expo recht gezet, cursief is zo ouderwets en we doen 
dat nooit.
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 Zelf ben ik nóg  
atheïstischer geworden
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Carl De Keyzer: “Het stond al lang op mijn 
bucket list om eens terug te gaan naar 
Amerika en opnieuw religie te fotograferen. 

Met de presidentsverkiezingen in het vooruit
zicht werd ik vorig jaar ook door Magnum Photos 
New York gevraagd eens over een God Inc II na 
te denken.”
Politiek en religie zijn zeer nauw verbonden 
in de Verenigde Staten. Voor de presidentsver
kiezingen van 2020 werd dan ook gevreesd 
dat de nadrukkelijke steun van evangelisten 
aan Donald Trump, de meest bizarre Ameri
kaanse regeringsleider ooit, een cruciale rol 
zou gaan spelen. Oorspronkelijk zou het God 
Inc IIproject af zijn in november 2020, het 
moment van de verkiezingen. Corona heeft 
zowel het fotograferen van een aantal 
onderwerpen als de tentoonstelling in Gent en 
het verschijnen van het boek vertraagt. 
Gelukkig is Trump niet herkozen en heeft de 
nieuwe reportage voldoende foto’s voor een 
sterke en prachtige tweede serie opgeleverd. 
De verschillen tussen 1990 en 2020 zijn 
nadrukkelijk. 

©
 Carl De Keyzer 

©
 Carl De Keyzer 

WORSTELING
“De manier van zieltjes winnen en religiebele
ving is helemaal veranderd”, zegt Carl De 
Keyzer. “Oude preachers als Billy Graham die 
van plaats naar plaats trokken zijn allemaal weg. 
Nergens ter wereld evolueren kerken zo mee met 
technologie en politiek als in Amerika. Alles 
wordt nu digitaal gestreamd vanuit nieuwe, 
enorme gebouwen van de nietconfessionele en 
Mormoonse kerken. Zij bouwen kathedralen die 
groter zijn dan de SintBaafs in Gent. In België 
gaat nog maar 7 procent van de bevolking naar 
de kerk. Bij mij in de buurt staan er zeventien te 
koop. In Amerika is de godsdienstbeleving 
weliswaar wat verminderd, maar nog steeds heel 
sterk en onder jongeren fanatieker dan ooit.
Zelf ben ik nóg atheïstischer geworden. Ik kom 
daar nu openlijk voor uit. In 1990 twijfelde ik 
nog, eerlijk gezegd. Mijn opvoeding was erg 
Vlaams katholiek en ik ben naar een jezuïeten
college geweest, de helft van onze leraren was 
priester. Ik ben voor de kerk getrouwd omdat wij 
anders niet mochten samenwonen. Ik heb daar 
tot mijn 35e mee geworsteld en ben in veel 
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landen geweest om te kijken of God nu echt 
bestond; misschien zatie wel in India. Toen ik 
in 1990 in Amerika kwam was het overduidelijk 
dat religie neerkwam op het exploiteren van 
onwetendheid. Daar kun je niet anders dan 
kritisch tegenover staan.”

MEER AFSTAND
“God Inc II is nog ontluisterender dan het eerste 
boek”, zegt De Keyzer, “omdat het zoveel herken
baarder is. Ik ben blij dat ik het flitsen achter
wege kon laten. De hoge ISOgevoeligheid van 
de moderne digitale camera is fenomenaal. Ik 
gebruik nu vier jaar een Fujifilm GFX100. Ik 
doe alles met één 45 mm lens en één camera, op 
auto ISO, auto focus en ik kan alles vastleggen 
wat ik voor mijn lens zie. Je mist zonder flits 
natuurlijk wel wat Martin Parr het ‘gratis 
surrealisme’ noemt, maar het zou ook niet meer 
kunnen: in die kerken staan overal videocame
ra’s. Iedereen is aan het streamen. Als je gaat 
flitsen word je onmiddellijk naar buiten gegooid. 
Bovendien vind ik esthetiek van secundair 
belang. Het is belangrijk je te onderscheiden, 

zeker in de fotografiewereld, maar ik worstel ook 
weleens met de balans tussen schoonheid en 
documentaire verslaggeving. Ik gebruik tech
niek en esthetiek functioneel, als ondersteuning 
voor wat ik wil vertellen. Ik ben wat meer 
afstand gaan nemen van mijn onderwerp en 
meer bezig met het registreren van de plaats en 
het moment zelf. God Inc II slaat daarmee de 
kijker minder in het gezicht. Die typisch 
analoge, decisive momentachtige stijl van 
mannen als CartierBresson en Alex Webb in 
God Inc I is nu achterhaald.”

DISCRIMINATIE
De typografie op het boekomslag – vette cursieve 
Futura letters over de coverfoto’s – is een 
rechtstreekse verwijzing naar Weekly World 
News, een krantje vol sterke verhalen over UFO’s, 
zombies en andere fantastische flauwekul dat 
vroeger in elke Amerikaanse supermarkt lag: 
fake news avant la lettre en een mooi gevonden 
propagandistische verwijzing naar het Trump
tijdperk. Immers, is religie niet het ultíeme fake 
news? Carl De Keyzer: “Ja, dat vind ik ook.  

©
 Carl De Keyzer 
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  Ik ben wat meer 
afstand gaan nemen  
van mijn onderwerp.  

God Inc II slaat de kijker 
minder in het gezicht 

©
 Carl De Keyzer 
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CARL DE KEYZER (Kortrijk, 1958) doceerde fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten  

in Gent. Als freelance fotograaf maakte hij grote documentaire series over India en de Sovjet-Unie, die gepubliceerd 

werden in internationale kranten. Na het verschijnen van het boek God Inc over godsdienstbeleving en nationalisme 

in de Verenigde Staten werd hij volwaardig lid van Magnum Photos. De Keyzer maakte tot nu toe negentien 

fotoboeken over grote thema’s als macht, oorlog en politiek, gevangenissen, Oost-Europa, Noord-Korea, Cuba, 

 klimaatverandering en de Belgische kolonisatie in Congo. Zijn werk is vele malen internationaal geëxposeerd.  

www.carldekeyzer.com
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Ik kan niet begrijpen waarom mensen geloven dat 
God bestaat, waarom ze zich laten indoctrineren 
en er hun leven door laten bepalen. Ik word  
daar moedeloos van, al begrijp ik ook dat een 
kerkgemeenschap een sociaal vangnet kan zijn. 
Maar dat het nog zó’n impact kan hebben in 
Amerika, het westerse land bij uitstek met al zijn 
technologie en wetenschap. Iedereen heeft een 
smartphone en een computer en dan is men toch 
bereid om mensen te discrimineren en geen werk 
te geven als ze niet geloven. Ik heb het al eens 
eerder gezegd: Amerikanen kiezen nog eerder een 
zwarte, lesbische vrouw als president dan een 
bejaarde blanke atheïst. Atheïsme is het grootste 
taboe in de Verenigde Staten.”

OPBLAASBAAR KRUIS
De Keyzers beelden zijn, hoewel geëngageerd, 
niet ondubbelzinnig kritisch. Juist door de 
propagandataal van de religieuze wereld te 
versterken bevatten veel beelden van de absurde 
scènes en locaties een subtiele ironie en humor 
met dubbele bodem. Carl De Keyzer: “Ik fotogra
feer niet te makkelijk of te letterlijk. Ik regis

treer wat er gebeurt en verdoezel de documen
taire en historische elementen in de scènes op 
een complexe manier met een combinatie van 
ironie en esthetiek.”
Een goed voorbeeld hiervan is de foto van een 
groot, opblaasbaar wit kruis bij een Drivein 
Churche in Arizona. Naast subtiel beeldrijm in 
de vorm van de cactussen eromheen wordt het 
kruis natuurlijk met lucht overeind gehouden; 
een duidelijke metafoor. Carl De Keyzer: 
“’Gebakken lucht’ ook nog, want het was 
midden in de woestijn! Door corona was alles 
dicht en de vindingrijkheid van de Amerikaan 
komt dan bovendrijven: Drivethrough confes
sion, en echt megagrote Drivein Churches. In 
Albuquerque was er een met 3.000 auto’s op een 
parkeerplaats en een podium als op Torhout
Werchter of Pukkelpop. Dat is het voordeel van 
een noodsituatie als corona: je krijgt beelden 
die je niet verwacht.” 
  
De expositie Carl De Keyzer – God Inc II + I is tot en  

met 28 februari 2022 te zien in Het Geraard De Duivelsteen,  

Geraard de Duivelstraat 1, Gent, België.

©
 Carl De Keyzer 

©
 Carl De Keyzer 
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Commentaar
xopening Raffinaderij_Corr
verder keuze uit beeld map. als geen ruimte niet proppen, 

ik heb de streamer ingekort omdat die telaag uitkwam en de foto onder 
dreigde te raken, maar daadoro is de streamer gaan zakken. dus kijk even

ik vind die foto van de rode auto toch interessanter dan de foto op p. 42 
dus die tsunami maar vervangen door car. dat huis ook leiker dan vurwerk, 
dus ook die maar.

Ook hier zou ik willen voorstellen: kan de foto aan het einde niet ook 
omhoog? zou schpe ke mer aandacht voor de foto en geef je meer rust aan 
de pagina en laat je de kijker gemakeklik van links naar recht gaan en kan 
hij als ie niet wil de tekst even overslann. dan krijg je meer een foto blad 
dan een blad met illsutraties. Ik wil graag het gevoel de de foto kunst is en 
dat tekst ondergeschtik is, een uitleg maar niet het meest in het oog 
srpoingende, daaroim wil tekst, ook graag meer paginas willen zodat we 
fotos zonder tekst op de pagina kunnen plaatsen, dan zou pf er pas geod 
uitspringen, nu is het vaak behelpen en strijden tussen tekst en beeld.

Jasper de Beijer
Vensters  
op een  
parallelle  
wereld
DOOR EDO DIJKSTERHUIS

Jasper de Beijer houdt 
van Discovery Channel. 
Een vijftiendelige 
documentaireserie over 
een nazi-trein die 
volgeladen met goud 
ergens verborgen zou 
zijn – hij smult ervan. 
Ook al weet hij van 
tevoren dat ze die schat 
nooit gaan vinden. Het 
denken over de 
mogelijkheid van zo’n 
trein is genoeg. Zo 
bouwt hij ook zijn eigen 
beelden en daarmee een 
parallelle wereld. 
Startpunt kan de 
kitschcultuur van 
Mexicaanse drugskartels 
of de koloniale erfenis in 
Ghana zijn, maar in zijn 
scenario neemt het leven 
een andere afslag dan de 
gekende realiteit.
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Jasper de Beijer heeft weinig met camera’s. “Ik 
ga niet een Canon van vijfduizend euro 
aanschaffen voor die vijf, zes foto’s die ik 

maak per jaar. Ik leen het apparaat van de 
buurman wel.” Toch is fotografie het medium 
waarin De Beijer zich uitdrukt. Het oeuvre dat de 
afgelopen twintig jaar is getoond in binnen en 
buitenlandse musea staat op de titelbordjes 
steevast aangeduid als fotografie. Maar hoewel hij 
zich uitdrukt in dit medium, ligt de nadruk bij 
hem niet op fotografische expressie. “Een camera 
is voor mij gereedschap om iets te herscheppen dat 
in mijn hoofd zit.”
Toen hij begon aan Buitenpost (2004), zijn 
debuut als professioneel kunstenaar, wist hij nog 

niet dat het project zou uitmonden in een 
fotoserie. “Ik was bezig met beelden uit de 
koloniale tijd die ik tijdens een reis naar 
Indonesië had verzameld. Ik bouwde een 
schaalmodel van een landhuis en toen ik bezig 
was, bedacht ik dat ik meteen maar het hele 
beeld moest bouwen. Daar ben ik een jaar mee 
bezig geweest. Aan de foto’s vanuit verschil
lende invalshoeken heb ik figuren en computer 
gegenereerde landschappen toegevoegd.”
Die werkwijze perfectioneerde hij in de daarop
volgende jaren. Het resulteerde in fotografische 
verhalen zonder duidelijke vertelling maar een 
rijkdom aan referenties – historisch, archeolo
gisch en antropologisch – die altijd net wringen 

©
 Jasper de Beijer 

 Mijn foto’s zijn vensters  
op een wereld die ik bouw  
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van neutrale weergave van de werkelijkheid 
vind ik onzinnig. Met 3Dscans, zoals ik die 
maak van voorwerpen die ik verzamel voor mijn 
werk, kom je veel dichterbij. Een eigen interpre
tatie of invalshoek heeft natuurlijk meerwaarde. 
Maar veel fotografie lijkt gebaseerd te zijn op het 
idee van ‘ik heb iets opgemerkt dat jij, de kijker, 
heb gemist’. En wat als ik dat grasje tussen de 
tegels toevallig ook heb gezien? Dan is het 
meteen minder waard.”
Dat zal De Beijer niet snel gebeuren. Wat in zijn 
foto’s gebeurt, roept misschien herkenning op en 
is gebaseerd op de werkelijkheid maar is toch 
wezenlijk anders. Het is een soort sciencefiction 
op basis van reverse engineering. Telkens weer 
stelt hij zichzelf de vraag: als dingen niet zus 
maar zo zouden zijn gegaan, hoe zou de wereld 
er dan uitzien? “Als je er één schroefje uithaalt, 
één component een kwartslag draait dan 
verandert dat het complete bouwwerk van de 
realiteit”, beschrijft hij die ‘wat als’premisse. 
“Ik probeer het vervolgens niet zo raar mogelijk 
uit te beelden maar juist zo normaal mogelijk. Of 
in ieder geval: zo logisch mogelijk. Tijdens het 
bouwen volg ik de wetmatigheden die de situatie 
mij oplegt. Ik ben zelf vaak net zo verrast over 
het eindresultaat als het publiek.”

met hun gebruikelijke context. De Beijer ver
beeldde het armoedige leven op een vroeg20e
eeuwse Braziliaanse rubberplantage (Cahutchu) 
en de combinatie van extreem geweld en 
barokke poenerigheid onder Mexicaanse narco’s 
(Marabunta). Hij liet zich inspireren door 
Japanse houtsneden en mangacultuur (Heroes 
and Ghosts) maar ook door het verhaal van een 
Amerikaan die 27 jaar lang als kluizenaar leefde 
in de wildernis van Maine en enkel contact hield 
met de wereld via zijn transistorradio (Mr. 
Knight’s World Band Receiver).
“Mijn foto’s zijn vensters op een wereld die ik 
bouw en na het nemen van de foto weer vernie
tig”, vertelt De Beijer. “Mijn beeldtaal is door de 
jaren heen klassieker geworden, denk ik. 
Buitenpost bevatte nog snapshotachtige 
beelden, met half afgesneden figuren en soms 
zelfs een hoofd dat er niet op staat. Daarna is het 
werk meer gecomponeerd geworden, poseren de 
figuren ook. Het is een wereld onder een 
kaasstolp waarin alle bedoelingen zijn gekaderd. 
Het venster van de foto biedt die controle.”

ANDERS MAAR TOCH LOGISCH
De Beijer koestert dubbele gevoelens jegens het 
documentaire aspect van fotografie. “De claim 
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JASPER DE BEIJER (1973) koos 

vanuit een passie voor tekenen voor de 

Amsterdamse School voor de Kunsten. 

Na zijn afstuderen deed hij nog een jaar 

autonoom ontwerp in Utrecht. Zijn 

carrière als autonoom kunstenaar kreeg 

vleugels na de presentatie van zijn 

eerste fotoreeks Buitenpost in 2004. 

Sindsdien heeft hij bijna twintig 

grootschalige projecten gedaan, die zijn 

getoond in onder andere Fotomuseum 

Den Haag, Museum of Contemporary 

Art Denver, Gallerie TZR in Düsseldorf 

en Studio d’Arte Cannaviello in Milaan. 

Onlangs won hij de Agnes van den 

Brandeler Museum Prize 2020,  

waar een overzichtstentoonstelling en 

publicatie aan verbonden is.

In dat uitwerken gaat De Beijer heel ver.  
“Ik bedenk biografieën voor personages, 
landkaarten en namen. Ook wat je niet ziet 
maar wel geïmpliceerd wordt, moet uitgedacht 
zijn. Als je dat niet doet, blijft de locatie een 
decor en worden de figuren nooit meer dan 
figuranten. Je moet het gevoel hebben dat de 
wereld die je in de foto ziet links en rechts van 
het frame gewoon doorloopt.”
Het creëren van zo’n parallelle werkelijkheid is 
niet alleen een intellectuele exercitie. Zonder 
moralistische bedoelingen wil De Beijer iets 
zeggen over de beeldenstroom waar we dagelijks 
in worden ondergedompeld en die ons begrip 
van onze leefomgeving bepaalt. “We werken 
allemaal met tweedehands materiaal, beelden 
die door anderen gekozen zijn, interpretaties.  
Die kunnen we over ons heen laten komen, maar 
het is goed om te weten dat we daar onderdoor, 
overheen en langs kunnen.”

PIKDONKERE PUT
Dit jaar is De Beijer beland op een splitsing in 
zijn carrièrepad. Aanleiding is de overzichts
tentoonstelling ‘Critical Mass’ die op 30 januari 
2022 opent in Museum Rijswijk. Die gaat niet 
alleen over zijn werk maar ook over zijn werk

wijze en inspiratiebronnen. Zoals te verwachten 
valt, is de aanpak niet  documentair.
“De bezoeker staat in een groot, pikdonker gat 
waar black light op staat zodat de maquettes 
rondom oplichten als een zwevende tekening”, 
vertelt de kunstenaar. “Het is een beetje als een 
put met verschillende sedimentslagen, zoals je 
ziet op archeologische vindplaatsen. In die lagen 
zitten componenten uit eerder werk van mij. De 
foto van een ontploffend paard uit de Le Sacre 
du Printemps-serie ziet er bijvoorbeeld uit alsof 
hij is dubbelgevouwen en opgegraven.”
Voor de tentoonstelling fabriceerde De Beijer 
opnieuw de papieren sculpturen uit zijn  
eerdere werk en maakte hij voorstellingen  
die hij voorheen uit de computer toverde voor 
het eerst in het echt. “Ik heb tachtig vellen van 
2,5 bij 1 meter gebruikt om alle bouwtekeningen 
te maken, zo’n vijftig vierkante meter aan 
papier. Het werkt anders dan voor mijn 
 fotoseries. Het beeld moet er op 3 meter afstand 
goed uitzien, maar ook als je er 5 centimeter 
vanaf staat. Ik geef ook een deel van de controle 
uit handen omdat ik niet meer de precieze 
kijkrichting en invalshoek bepaal. Misschien is 
dit mijn eerste voorzichtige stap van fotografie 
naar beeldhouwkunst.” 

©
 Jasper de Beijer 
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Robin de Puy

Portretten 
dichtbij huis 
DOOR ELSJE VAN REE

Gedwongen door de  
lockdown als gevolg van de 
coronapandemie kon Robin de 
Puy haar reisplannen niet meer 
uitvoeren. Zij besloot dichterbij 
huis te kijken en portretten  
te maken van de mensen  
in haar woonplaats Wormer.  
Dit resulteerde in het  
fotoboek Down by the Water.
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Commentaar
x openingsbeeld Alyssa 
verder Albert en Aouel, Ali en saker en Jackie, Zoran, Horatcio, geen kleur 
geen ladschap

Marco: 
Hi Ton, 
Ik hoop dat je deze opmaak net zo mooi vind als wij (Frank en 
ondergetekende). Ik heb 2 foto’s laten aflopen omdat ik het totale artikel 
daar beter van vind worden en omdat dat mijns inziens geen afbreuk doet 
aan de foto’s...
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Hoe is Robin de Puy omgegaan met de periode 
waarin alles stillag? “Ik was toen wel even 
in paniek. Ineens kon er niets meer. Reizen 

mocht niet meer. Fotograferen gaat niet op 
anderhalve meter want ik kom juist graag dichtbij 
mensen. Het project in Amerika waaraan ik 
voorgaande jaren werkte lag stil. Ik belde oude 
vrienden en zat uren aan de telefoon te luisteren 
naar alle verhalen. Ik was verdrietig omdat ik er 
geen deel van kon uitmaken. Uiteindelijke vond ik 
een manier om met de wereld om te gaan. Ik ging 
weer fotograferen.”

INTUÏTIE
In de jaren na haar afstuderen aan de 
 Fotoacademie heeft De Puy veel succes gehad. 
In 2014 won ze de Zilveren Camera Nationale 
Portretprijs, in 2016 werd ze Fotograaf des 
Vaderlands en in 2019 won ze de Rabo 
 Photographic Portrait Prize. 

Een deel van het geheim van haar succes ligt in 
de persoonlijke keuze van haar modellen. “Mijn 
keuze maak ik volkomen intuïtief. Als ik 
iemand zie weet ik meteen of ik hem of haar wil 
fotograferen. Ik denk dat het uiteindelijk gaat 
om een soort van herkenning. Dat ik iets van 
mijzelf terugzie in iemand. Het gaat me niet om 
schoonheid want zonder imperfectie is er geen 
schoonheid. Ik ben gefocust op de vorm, de rug, 
oren, de textuur van de huid, opvallende 
trekken. Het voelt als een behoorlijke verant
woordelijkheid om niet zomaar wat beelden te 
maken van interessante types. Voor mij moet 
het echt een stap verder gaan. Het draait in 
mijn werk om de zoektocht naar verbinding en 
contact. Naar het eigene van mensen. Het zijn 
de mensen die mij opvallen ook al weet ik niet 
waarom”, zegt Robin de Puy. “Ik voel me bij hen 
op mijn gemak. De mensen laten mij toe, er is 
een wisselwerking.” 

©
 Robin de Puy
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In 2015 besloot De Puy een roadtrip te maken 
door Amerika. Alleen. Op een gesponsorde 
Harley Davidson met haar Mamiya, een statief 
en een lamp in de bagage. Het resultaat is een 
boek met foto’s en teksten, geschreven door 
Robin de Puy zelf: If This Is True… I’ll Never 
Have to Leave Home Again. De Puy schrijft 
kleine verhaaltjes bij haar foto’s over wat er nog 
meer gebeurde of te zien was, hoe het contact tot 
stand kwam of juist stopte. Geuren, geluiden, 
situaties, alles komt voorbij. De verhalen bij de 
foto’s leiden ertoe dat de kijker zich inleeft in de 
gebeurtenis en de foto nooit meer kan zien 
zonder aan deze informatie te denken. “Ik 
merkte dat het schrijven mij een zekere rust gaf. 
Ik kon alle mensen en alle plekken ordenen en 
dat is voor mij nu nog steeds een van de redenen 
dat ik nog schrijf. Ik word er rustig van en ik 
vind het fijn om te doen.”

CONTACT LEGGEN
Het boek Down by the Water gaat over de 
mensen om Robin de Puy heen, in Wormer, een 
klein plaatsje ten noorden van Amsterdam, 
ingeklemd tussen water. Wat in Amerika kan, 
kan hier toch ook, heeft ze gedacht. En zo 
leren we de inwoners van Wormer en omge
ving kennen, zoals de man van 2.10 m. die ze, 
friet etend, op de markt tegenkwam. “Hij 
draait zich om en een vriendelijk gezicht met 
grote blauwe ogen en een goede neus kijkt me 
aan.” Hij vertelt over zijn familieleden die 
allemaal net zo lang zijn. Dat hij vanwege zijn 
lengte al drie keer bij de eerste hulp terecht
kwam nadat hij zijn hoofd stootte aan de 
deurpost. Ook leren we de vier broertjes 

©
 Robin de Puy
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om de zoektocht naar 

verbinding en contact. Naar 
het eigene van mensen
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kennen, kleine stuiterballetjes, die haar doen 
denken aan babyeendjes. En Ahmed uit 
 Afghanistan die haar zijn sleutelbos geeft. Of 
ze naar zijn post wil kijken als hij naar zijn 
dochter in Oekraïne gaat. De Puy: ”Doordat ik 
moest thuisblijven, werd Wormer mijn wereld. 
De pandemie heeft dus een cruciale rol 
gespeeld in het ontstaan van dit boek.  
Ik heb het altijd moeilijk gevonden om mijn 
omgeving te fotograferen. Daarmee bedoel ik 
mijn heel directe omgeving, mijn zusje, mijn 
vriend. Nu ik vastzat, moest ik een vorm 
vinden om hiermee om te gaan. Die manier is 
voor mij contact leggen met mensen om mij 
heen en die fotograferen. Dit heb ik voor  
mijn boek gedaan.”

DE RECEPTIONIST
“Ik ben nu weer bezig met een project in 
Amerika. Daar ga ik fotografie combineren met 
film. In april gaan we beginnen. De titel wordt 
The Receptionist. Ik plaats mijzelf in achttien 
filmische zelfportretten waarbij ik iedere keer de 
rol inneem van de receptionist die luistert naar 
een verhaal van mensen die in een motel werken 
of een hotel hebben. Daaromheen ga ik ook 
fotograferen en schrijven. Het is ook iets dat 
verband houdt met mijn jeugd. Ik ben opge
groeid in een hotel en de rol van receptionist 
ken ik maar al te goed. Ik kijk heel erg uit naar 
dit project omdat het Amerika is. Ik heb daar 
veel contacten dus het is ook fijn om daarnaar 
terug te kunnen gaan.” 

ROBIN DE PUY (1989) woont in Wormer. 

De Puy is in 2009 afgestudeerd aan de 

Fotoacademie in Rotterdam en won daarna 

vele prijzen, waaronder de Zilveren Camera 

Portret prijs (2014) en de Rabo Photographic 

Portrait Prize (2019). In 2016 was zij 

Fotograaf des Vaderlands. Ze had veel 

tentoonstellingen in Nederland en de 

Verenigde Staten. Haar boek If This is True… 

verscheen in 2016, haar tweede boek Randy 

in 2017. Down by the Water (2021) is 

uitgegeven door Hannibal Books, Veurne.  

www.robindepuy.nl
©

 Robin de Puy
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Jackie M
ulder

Draden  
van gedachten
DOOR JUDITH BAKKERS

Na een mooie carrière als modeontwerpster 
en grafisch designer, gooide Jackie Mulder 
het roer om. In juni 2021 studeerde ze af  
aan de Fotoacademie in Amsterdam.  
Haar examenwerk viel op: mysterieuze, 
gelaagde kunstwerken. Haar voortgaande 
serie Thought Trails toont hoe hersenen 
werken als we onze gedachten laten dwalen. 
De serie is ook een rebellie tegen Mulders 
christelijke jeugd.

©
 Jackie M

ulder

Commentaar
x
hi marco ziet er heel goed uit en speels ogelost met die draden, leuk
zit alleen even met die foto links boven op p. 54. Die lijkt mij wat laag 
waardoro ie geen ruimte lijkt in te willen nemen. tevens denk ik dat ie 
misschien detoneert met de rest omdat ie wat donker is. zouden we kunnen 
proberen te te vervangen door foto 07 die wat lichter is en dan hoger 
neerzetten? 

veel beter deze foot maar is het nu aflopend of net niet? kan het verwarring 
geven? Misschien net ietsje lager?

Hi Ton,
Het lichte deel van de foto (op pagina 54 bovenaan) is indrdad aflopend. 
Het donkerer opvallende gedeelte begint bovenaan op de stramienlijn. Net 
als de foto op de pagina daar rechts naast. Deze twee foto’s lijnen nu 
bovenaan en dat gaat er “verzakt” uitzien als ik de linker wat laat zakken... 
Dus in dit geval denk ik dat we hem beter zo kunnen laten staan.  



rode draad in haar leven gebleven. Op zeventien
jarige leeftijd ontvluchtte ze het onderdrukkende 
milieu om eerst als modeontwerpster en later als 
grafisch vormgever haar creatieve, eigenzinnige 
kant te ontwikkelen. 

ONDERSCHEIDEN
Een aantal jaren geleden maakte Mulder kennis 
met fotografie. Dat greep haar meteen. “Als ik iets 
leuk vind, word ik erdoor bezeten. Ik besloot het 
roer om te gooien en ben naar de Fotoacademie in 
Amsterdam gegaan. In ben mijn hele carrière al 
bezig met vormen en beelden, dus de fotografie 
past perfect bij mij.” Tijdens haar opleiding kwam 
haar jeugd weer naar boven. “Ik wilde toen 
ontsnappen aan de gebaande paden. Er zijn zoveel 
fotografen die prachtig beeld maken. Ik wil het 
anders doen, me onderscheiden.” Haar doorlo
pende serie Thought Trails ontstond in haar 
examenjaar. Ze maakte nostalgisch werk, liet 
haar gedachten waaien en combineerde heden en 
verleden via scherpe en onscherpe beelden en 
fascinerende tactiele verbindingen. “Mijn 
gelaagde kunstwerken presenteren een nieuwe 
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Een gelige foto met vage zwarte bladstructuren 
op hout geprint, een jongen tussen grafische 
bomen met geborduurde rode wortels op 

handgeschept washi papier, een collage donkere 
en lichte gescheurde foto’s aan elkaar genaaid met 
wit draad, een natuurtafereel bewerkt met verf en 
afgedrukt op voile met daarachter de fotoafdruk. 
Bijzonder, stemmig werk dat de fotografie ont
stijgt. Unica door hun tactiele toevoegingen en 
zonder naam, zodat kijkers volledig in hun eigen 
verbeelding op kunnen gaan. 
Jackie Mulder bewerkt haar foto’s niet alleen in 
Photoshop, maar ook met naald en draad, Oost
Indische inkt, bijenwas, verf en wat ze op dat 
moment passend vindt. “Ik wil altijd alles anders 
doen dan anderen”, geeft Mulder als verklaring 
voor haar rebelse concept. “Dat komt voort uit 
mijn uitermate strenge, christelijke opvoeding. 
Mijn vader was bijzonder dominant. Ik mocht geen 
eigen mening hebben. God was alles. Ik trok mij 
in mijn puberteit terug op mijn kamer, waar ik 
mijn eigen wereld creëerde door continu met stift 
kriebeltjes te maken op papier. Puur om te 
ontsnappen aan de realiteit.” Dat rebelse is een 

  Mijn gelaagde  
kunstwerken 
presenteren een 
nieuwe realiteit, 
die de gedachten 
van de kijkers 
moeten laten 
waaien
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realiteit, die de gedachten van de kijkers moeten 
laten waaien. Helende beelden.”

DROMERIGE FOTO’S
Jackie Mulder weet van tevoren niet wat ze wil 
gaan fotograferen en hoe en waarmee ze haar 
installatie gaat vormgeven. Ze fotografeert veel 
natuur in verval. “Dan kijk in door mijn vaste 
Zeiss lens op mijn digitale camera in het rond, tot 
ik iets interessants zie. Details, maar ook herfst
landschappen. Dan schiet ik heel veel foto’s van 
alle kanten, scherp en onscherp. Datzelfde doe ik 
met onderwerpen uit het dagelijkse leven, zoals 
een felle bouwlamp die op de muur schijnt, een 
façade van een huis met een verlicht raam of een 
reflectie in een raam.” 
Vaak zijn het dromerige foto’s. Al die foto’s 
verzamelt ze. Mulder: “Op een gegeven moment 
komt een foto in mijn herinnering en daar ga ik 
dan mee aan de slag. Hoe? Dat proces is orga
nisch. Ik bedenk niets van tevoren.” Haar 
basisfoto’s zijn meestal zwartwit, tenzij de foto 
om een beetje kleur vraagt. Dan begint het proces 
van creëren. “Ik werk heel impulsief, intuïtief. Ik 
denk overdag, maar ook ‘s nachts aan mijn 
projecten. Ik heb overal opschrijfboekjes, ook 
voor (dag)dromen die ik wil uitbeelden.”

HELENDE WERKING
De eerste serie van Thought Trails begon met 
vage bladeren en bomen afgedrukt op hout. Een 
laag bijenwas zorgde voor het vervagende, gelige 
effect. “Later voegde ik verbindende foto’s samen 
in Photoshop tot een collage, die ik dan weer 
bewerkte met borduurkriebeltjes. Dezelfde soort 
kriebeltjes als tijdens mijn puberteit, maar nu 
om te ontsnappen aan de hectiek van het drukke 
leven. Inmiddels werk ik ook met OostIndische 
inkt en acrylverf op mijn fotocollages.” 
Het borduren, tekenen en schilderen helen 
volgens Mulder haar gemankeerde geest. “De 
systematische handelingen van borduren, maar 
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ook van getekende, repeterende vormen, maken 
me rustig. Ik scheurde ook foto’s stuk, wat ik 
best spannend vond, en plakte en borduurde ze 
op een andere manier aan elkaar. Dat zorgde 
eveneens voor een helende werking. ” 
Ze borduurt niet netjes, zoals het hoort, maar 
met slordige steekjes, laat draadjes hangen, 
laat plakbandjes uit een printproces zitten. De 
randen van haar kunstwerken zijn rafelig en 
ze print steevast op een ondergrond met 
structuur. “Dat heeft te maken met de aversie 
tegen conventies en omdat ik een zekere 
nostalgische sfeer wil oproepen. Ik fotografeer 
en borduur met een verhaal.” 

VOILE
Jackie Mulder houdt van tactiel werken. Ze heeft 
de laatste maanden een groot kunstwerk 
gemaakt van 1x3 meter. “Het is een fotocollage, 
die ik vervolgens op organzazijde heb laten 
printen en met draad heb bewerkt. Daarachter 
hangt dezelfde afbeelding geprint op papier en 
bewerkt met draad, acrylverf en houtskool. Die 
twee hang ik los van elkaar in een installatie. 
Dat geeft een extra dimensie omdat je door de 
voile ook de afbeelding op papier ziet en de voile 
beweegt als er wind waait. Dit is de perfecte 
uitbeelding van Thought Trails: gedachten die los 
waaien over ongebaande paden.” 
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JACKIE MULDER studeerde in 2021 af aan de Fotoacademie in Amsterdam. In het najaar 2021 

had ze een solo-expositie in Thuis aan de Amstel en een duo-expositie met fotograaf Ingrid 

Geesink in de Synagoge in Buren. Haar autonome werk werd opgenomen in de Fresh Eyes Photo 

2020, geselecteerd voor Gup New Photography 2021 en genomineerd voor de Gomma Photography 

Grant 2021. Haar werk is al gepubliceerd in verschillende (inter)nationale kunstmagazines.  

www.jackiemulder.nl
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PRODUCTS AND SERVICES THAT DISPLAY THE TIPA 
LOGO IS YOUR ASSURANCE OF THEIR OUTSTANDING
QUALITY, DESIGN AND PERFORMANCE

Every year since 1991 TIPA awards have been given to the best photo, video 

and imaging products. The TIPA logo is awarded by a large group of respected 

editors of technical magazines and websites from around the world including the 

Camera Journal Press Club of Japan.

Visit our website to learn more about our

organization and TIPA World Awards

www.tipa.com
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ASTRID ALLING –  
HERINNERING AAN EEN MOEDERLAND
De aanleiding voor deze serie is een foto uit mijn jeugd. Op die foto zit ik met mijn 

moeder achter het orgel in onze huiskamer. Op de achtergrond is een soort Bob 

Ross-schilderij te zien. In de jaren ‘70 hadden veel Indische mensen een dergelijk 

schilderij met een afbeelding van een vulkaan, een meer, een hut of een flamboyante 

boom aan de muur. 

Het is meer dan 75 jaar geleden dat Nederlands-Indië verder ging als onafhankelijk 

Indonesië. Ik was benieuwd of de Indische huiskamer zoals ik die ken uit mijn jeugd 

– niet alleen het schilderij, maar ook de houtsnijwerken en de anti-Makassar over de 

bank – op het punt van verdwijnen staat. 

De schilderijen blijken nog vaak als een herinnering in huis te hangen, als een 

verlangen naar iets dat niet meer bestaat. Mijn zoektocht heeft intieme portretten 

opgeleverd, en vormt tegelijk het vertrekpunt voor een langdurig persoonlijk project. 

Het laat zien hoe verborgen Indische Nederlanders in Nederland konden en kunnen 

leven, afgesloten van een geluidloos verleden, achter een verre horizon. 

Astrid Alling (1969) studeerde in 2020 af aan de Nederlandse Fotovakschool in 

Amsterdam. ‘Herinnering aan een moederland’ is eerder gepubliceerd in De 

Moesson, het Indisch maandblad.   

www.astridalling.nl
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ROB DRIESSEN – THE MAAS VALLEY LAND ART PROJECT 
The Maas Valley Land Art Project is een serie landschapsfoto’s, in de tradi-

tie van de ‘Land Art’ beweging. Land Art is een kunststroming, ontstaan in 

de jaren ‘60, die zich aanvankelijk afzette tegen de commercialisering van 

kunst in galerieën en musea. Vervolgens groeide het uit tot een protest 

tegen de invloed van menselijk handelen op de natuur en het landschap. In 

zijn simpelste vorm wordt een voorwerp met een sterke symbolische 

waarde, bijvoorbeeld een bol, ring of cirkel, in het landschap geplaatst. De 

voorwerpen in deze serie zijn door mijzelf gemaakt of voor mij gemaakt om 

in deze specifieke omgeving te plaatsen.  

Het landschap is de Maasvallei tussen België en Nederland, een nieuw en 

ruig stukje natuur, dat in principe zijn gang kan gaan. Door de Land Art 

benadering (de bol stelt Moeder Aarde voor en staat met haar voeten in 

het water) wordt om aandacht gevraagd voor klimaatverandering en de 

aanpassing van de natuur door menselijk handelen.

Rob Driessen (1964) voltooide de Fotovakschool in 1994 en vertrok 

naar Nieuw-Zeeland als zelfstandig fotograaf. In 2010 kwam hij terug 

naar Nederland. Hij exposeerde werk in Limburg-Foto, Foto-Nationaal 

en FotoKring-Stein. Februari 2021 is zijn portfolio gepubliceerd in 

InBeeld 102.  

www.rdphotography.nl 
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THIJS BROEKKAMP – 
DE VROUWEN DIE ISIS OVERLEEFD HEBBEN
Voor mijn langdurig project over Jezidi’s ben ik onlangs in Irak 

geweest, samen met een gevluchte Jezidi die zeven jaar in 

Nederland woont. Op 3 augustus 2014 viel ISIS Sinjar binnen, 

het gebied in Noord-Irak waar de meeste Jezidi’s vandaan 

komen. Het was het begin van een vooropgezette uitroeiings-

campagne. ISIS beschouwt de Jezidi’s als ongelovigen. De 

mannen werden vermoord, de vrouwen als slaaf in het 

huishouden gebruikt en verkracht. Vaak werden ze weer 

doorverkocht, als vee. In 2021 zijn er nog altijd 2800 meisjes 

en vrouwen vermist, van wie velen nog in handen van ISIS zijn.

In Sinjar en Koerdistan fotografeerde ik zes vrouwen die 

teruggekeerd zijn uit gevangenschap. Er is nauwelijks 

psychologische hulp beschikbaar. Een van de gefotogra-

feerde was tien jaar oud toen ze ontvoerd werd, een ander 

was na zeven jaar gevangenschap net twee maanden vrij. 

Het gruwelijke leed dat deze vrouwen is overkomen is 

nauwelijks uit te drukken. In de foto’s is hun kwetsbaarheid 

maar ook hun kracht te zien. 

Thijs Broekkamp (1993) is autodidact. De laatste jaren 

fotografeert hij vooral de nasleep van conflicten en oorlogen; hij 

probeert slachtoffers een menselijk gezicht te geven. Werk van 

hem is geëxposeerd in Parijs (Atlas of Humanity, Streets Sans 

Frontières) en Den Haag (Women Who Beat ISIS). 

www.thijsbroekkamp.com
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Urbex met de 
FUJIFILM GFX100S
Wijnand Burggraaf maakte de overstap van een full frame 
camera naar middenformaat. Waarom? Omdat zijn  
donkere, contrastrijke onderwerpen vragen om het beste 
dynamisch bereik en omdat hij zijn beelden graag  
groot print. De FUJIFILM GFX100S voldoet aan al zijn  
wensen en past ook nog eens binnen zijn budget.

DOOR REDACTIE

Wijnand Burggraaf heeft een foto
studio in Rotterdam waar hij vooral 
productfotografie maakt. Het liefste 

is hij echter op stap om de opnames te maken 
waar hij bekend om staat: beelden van oude 
vervallen gebouwen, industriële complexen en 
oude auto’s. Hij heeft eens een garage bezocht 
waar een oude Ford Fairlane in stond die veel 
indruk maakte. Zo is de grote passie van 
Wijnand geboren: urbex, ofwel urban 
exploration. Zijn fascinatie voor verlaten 
plaatsen is hem met de paplepel ingegoten. Als 
kind ging hij al met zijn vader in natuur
gebieden op zoek naar oude, verlaten bunkers. 
En als daar een bordje ‘Verboden Toegang’ 
voor moest worden genegeerd, dan legde zijn 
vader hem uit dat die bordjes er voor anderen 
stonden, maar niet voor hen. 
Op zijn urbextripjes is hij weleens aan
gesproken door buurtbewoners of agenten. 
Maar door die vriendelijk te benaderen en 
geduldig uit te leggen wat hij aan het doen 
was, heeft dat nog nooit tot problemen geleid. 
Sterker nog: een enkele keer kreeg hij zelfs 
medewerking of vroegen geïntrigeerde 
omwonenden hem om een opname.  Wijnand 
behandelt zijn onderwerpen dan ook met 
respect. Als iets op slot zit, breekt hij  
niet in en als hij eenmaal binnen is,  
dan laat hij de plek ook altijd precies zo 
achter als hij hem vond. Wel gaat hij voor  
de veiligheid nooit alleen op pad en na  
al die jaren zijn de fotografen waarmee  
hij op stap gaat ook goede vrienden van  
hem geworden. 
Wat urbex voor hem zo aantrekkelijk 
maakt, is meer dan enkel de kick van iets te 
doen dat wellicht niet mag. Het is ook de 
schoonheid van het verval dat hem aan
spreekt en het soort foto’s dat hij ermee kan 
krijgen – verstilde, bijna surrealistische 
tijdcapsules die de vraag opwerpen wat zich 
daar heeft afgespeeld en waarom het zo is 
achtergelaten.

RIJK AAN DETAIL
Fotograferen op urbexlocaties is niet 
eenvoudig. Om de locatie te beschermen 
worden zelden buitenopnames gemaakt. 
Deze zijn via Google gemakkelijk te traceren. 
Binnen is vrijwel nooit kunstlicht en vaak 
ook maar weinig daglicht. Tegelijk kunnen 
de contrasten heel groot zijn. Wijnand was 
om die reden al overgestapt naar een ander 
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accu’s doet. Voor hij de GFX100S kocht, 
fotografeerde Wijnand met spiegelreflexca
mera’s. Toen hij overstapte dacht hij dat de 
GFX100S als systeemcamera wel snel door 
zijn accu’s zou gaan. Hij heeft er daarom 
meteen vijf aangeschaft. In de praktijk blijkt 
dat hij zelfs op een hele drukke dag met veel 
opnames er niet meer dan twee nodig heeft.

WENS
De FUJIFILM GFX100S voldoet dus aan al 
zijn wensen. Het enige dat Wijnand nog 
graag zou willen is een objectief met meer 
groothoek dan de huidige FUJINON GF 
23mm F4 R LM WR. Daar hoeft hij niet heel 
lang op te wachten. FUJIFILM heeft een 
FUJINON GF 2035mm groothoekzoom 
aangekondigd, die ideaal is voor zijn urbex 
opnames. 

www.fujifilm-x.com

FUJIF ILM

Commentaar
dit is een advertentie 
@FOTOBIJSCHRIFTEN

FOTO PIRON3 PLAATSEN GROOT EN OOK DE CAMERA PF_FUJIFILM_
GFX100S_002 KLEIN

merk full frame camera, omdat hij daardoor 
iets meer dynamisch bereik kreeg. Maar nóg 
meer was natuurlijk heel welkom. Om die 
reden had de FUJIFILM GFX Serie al langer 
zijn interesse. De beelden die Wijnand op 
bestelling levert aan klanten die zijn 
opnames graag aan de muur hangen, zijn 
meestal groot. 1x1,5m is geen uitzondering. 
En Wijnand wil dan dat zelfs de kleinste 
details in de achtergrond ook zichtbaar zijn. 
De FUJIFILM GFX50S bood hem te weinig 
extra resolutie en de GFX100 viel net buiten 
zijn budget. Met de komst van de FUJIFILM 
GFX100S veranderde alles. De GFX100S 
biedt de hoge resolutie en het grote 
 dynamische bereik van de GFX100 voor een 
bijzonder scherpe prijs. 
De camera is ook nog eens redelijk compact 
en heel goed afgedicht tegen stof en vocht. 
Ook dat is op de locaties waar hij werkt niet 
onbelangrijk. Een andere, unieke functie 

van de GFX100S is dat de camera 
 sluitertijden tot 60 minuten in kan stellen. 
Wijnand werkt op locatie op een stevig 
statief op de laagste gevoeligheid met heel 
weinig licht. Voor de belichtingstrappen die 
hij dan maakt is de langzaamste tijd die op 
veel full frame camera’s zit, 30 seconden, 
vaak niet lang genoeg. Langere tijden 
moesten dan handmatig met een Bstand 
worden geklokt. Met de FUJIFILM GFX100S 
hoeft dat niet meer en kan hij de bracketing 
ook bij extreem lange tijden helemaal aan 
de camera overlaten. De beeldstabilisatie 
heeft hij maar zelden nodig, omdat zowel in 
de studio als op locatie de camera vrijwel 
altijd op statief staat. Maar de keren dat hij 
het gebruikt heeft, merkte hij dat hij 
sluitertijden tot een halve seconde uit de 
hand kon gebruiken en dat zijn foto’s 
haarscherp waren. 
Wat hem ook verbaast is hoe lang hij met de 
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Honderd jaar Fotobond
Volgend jaar bestaat de Fotobond honderd jaar. Van een statig 
mannenbolwerk voor amateurfotografen veranderde het in de 
tijd in een levendige organisatie voor zowel manlijke als 
vrouwelijke fotoliefhebbers. Sinds kort heeft de organisatie een 
nieuwe vrouwelijke voorzitter: Cora Sens. Zij omschrijft zichzelf 
als een bouwer en verbinder. Zij beheerde al enige jaren de 
pr-portefeuille in het bestuur en kan niet wachten om haar 
plannen tot uitvoer te brengen.

DOOR DIANA BOKJE 

Hoewel de Fotobond zich al vele jaren 
niet meer uitsluitend richt op foto
clubs, maar ook ruimte biedt aan 

persoonlijke leden, ligt de focus nog steeds 
op de fotoclubs. Cora Sens wil dit uitbreiden. 
“In de hele maatschappij zien we hoe 
mensen steeds meer individualiseren. Ze 
hoeven niet zo nodig bij een club te horen 
en vinden het leuk om ad hoc dingen te 
doen. Ik denk dat we een flinke groei in het 
ledenaantal kunnen realiseren door meer 
activiteiten en mogelijkheden te bieden aan 
individuele fotografen. In het kader van wie 
jarig is trakteert, kan iedereen volgend jaar 
voor slechts tien euro een jaarlang persoon
lijk lid worden. Zo kan elke fotograaf 
meegenieten van ons jubileumprogramma. 
Mijn wens is om de deuren van de Fotobond 
zo wijd mogelijk open te zetten.”

REIZEND CIRCUS
Op 12 maart 2022 houdt de Fotobond een 
grote jubileumdag in het industrieel evene
mentencomplex de Prodentfabriek in 
Amersfoort. Het wordt een dag vol lezingen 
en workshops. Daar blijft het niet bij. Het 
hele jaar door worden er diverse activiteiten 
georganiseerd die als een reizend circus door 
vijf verschillende regio’s in het land trekken. 
En er is een grote jubileumwedstrijd, die 
openstaat voor iedereen. De wedstrijd is 
ingedeeld in verschillende genres. “We zien 
dat onder de vrijetijdsfotografen genres nog 
steeds erg populair zijn. De genres worden 

gevoed van onderaf. Wanneer er belangstel
ling ontstaat voor een bepaald genre creëren 
we hier ruimte voor. Zo zijn onlangs de 
landelijke groepen Smartphonefotografie, 
Architectuur en Dronefotografie opgericht. 
Deze zijn toevallig ontstaan vanuit een 
technische achtergrond, maar wanneer er 
behoefte ontstaat zou er ook een groep voor 
conceptuele fotografie kunnen ontstaan. 
Daarnaast kennen we al jaren de groep 
Documentair en is er onlangs een speciaal 
mentoraat voor documentaire fotografie in 
het leven geroepen.” 
Ook op het digitale vlak staat de Fotobond 
niet stil. Denk aan een professioneel Zoom
abonnement, waar de verschillende afdelin
gen gebruik van kunnen maken. Of een 
wekelijkse online themawedstrijd met In The 
Picture, de nieuwsbrief en mogelijkheden 
voor een digitaal mentoraat. De organisatie 
legt op dit moment bovendien de laatste hand 
aan een fotobespreekprogramma, waarmee je 
je eigen wedstrijden of bespreekavonden 
eenvoudig kunt opzetten, van de inzending 
tot en met de jurering en presentatie.  

KORTE LIJNEN
Een van de veranderingen die Cora Sens 
bepleit, is het verkorten van de lijnen tussen 
het bestuur en de leden. Dit is al ingezet 
onder leiding van Oege Lam. De toekomstige 
Landelijke Afdelingsraad richt zich primair 
op wat er zich afspeelt binnen de clubs, 
welke behoefte zij zien bij de clubs en de 

persoonlijke leden en het delen van oplos
singen. “In mijn ideaalplaatje is elke 
afdeling straks een afspiegeling van de 
clubs in de regio, waarin je bijvoorbeeld 
dezelfde genregroepen terugziet die ook 
binnen de clubs aanwezig zijn. Hiermee 
spreken we direct de persoonlijke leden aan, 
die vanzelfsprekend ook welkom zijn binnen 
deze groepen. Op hoger niveau zijn er de 
landelijke groepen die hun kennis kunnen 
delen in deze regionale groepen. Daarnaast 
wil ik de lijnen korter maken door op bezoek 
te gaan bij de diverse afdelingen en clubs 
om te luisteren wat er speelt en om verschil
lende ideeën te delen. Zo hebben wij in de 
Deventer Foto Kring onder andere een 
samenwerking met de plaatselijke biblio
theek waarbij onze leden activiteiten 
fotograferen en foto’s maken voor het 
jaarverslag. Er valt ook te denken aan een 
samenwerking met plaatselijke dichters.” 

PRODUCTEN EN BELEVINGEN
Waar Cora Sens als voorzitter van de 
Deventer Foto Kring verbinding zoekt in 
lokale samenwerkingen, ziet zij dit in het 
groot terug bij de Fotobond. “Ik zie de 
Fotobond als een grote shopping mall. De 
Fotobond moet ervoor zorgen dat de 
 winkeltjes goed gevuld zijn. Op elke 
 verdieping moeten er producten en 
 belevingen zijn te halen. Die mall staat op dit 
moment in de steigers. Zo is er al de 
 samenwerking met Pf, Van Duuren Media en 
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Cora Sens is voorzitter van de 

Fotobond. Tot voor kort was zij 

locatiemanager van Havezate Den 

Alerdinck en daarvoor producer in 

Hilversum. Verder was zij 

bondsbestuurslid binnen de 

Zwembond. Ook heeft zij een aantal 

televisieproducties gemaakt voor 

regionale omroepen. 

www.fotobond.nl 

Commentaar
1 FOTO ERBII © GERDA HANEMAAIJER, SARAHS BIRTHDAY. WINNAAR 
BONDSFOTOWEDSTRIJD 2021
ONDERIN MAG CORA SENS NIET MET HOOFDLETTER GEWOON ALS DE REST 
VAN DE ZIN. HARDNEKKING SJABLOON (MAG AANPASSING)

MARCO:
HI TON, 
DE TRUC IS OM DE ZIN TE BEGINNEN MET ZO’N “RAAR” TEKENTJE... GEVOLGD 
DOOR EEN “ZACHTE RETURN” ZOALS JE DIRECT HIERNA KUNT ZIEN ALS JE JE 
LEESTEKENS IN BEELD HEBT...   
De tekst die je daarna typt is NIET kapitaal.

Photofacts. Er zit nog veel meer in de 
pijpleiding, onder andere op het gebied van 
cursussen en workshops voor zowel 
 beginners als gevorderden. Als voorzitter wil 
ik niet iemand zijn die op de winkel past. Ik 
wil de mall uitbreiden. Hiervoor moeten niet 
alleen ik, maar ook de fotoclubs en de 
Fotobond veel meer denken als een 
 ondernemer. Zodra je in de krant leest dat er 
iets gebeurt, moet er direct een bel afgaan 

hoe wij hier als Fotobond of als fotoclub ons 
voordeel mee kunnen doen en hoe we dit 
kunnen vertalen in een winwinsituatie? In 
de toekomst zie ik de Fotobond als een 
parapluorganisatie die verschillende 
 organisaties op het gebied van fotografie en 
nieuwe media met elkaar verbindt. 
 Meebewegen maakt flexibel is mijn 
 persoonlijke motto en dat neem ik mee naar 
de Fotobond.” 

©
 Gerda Hanem

aaijer, Sarahs birthday. W
innaar Bondsfotowedstrijd 2021

FOTOBOND
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Jarenlang maakte Sander Veeneman 
journalistiek werk voor onder meer Het 
Parool en Nieuwe Revu. Daarnaast 

geniet hij veel bekendheid met zijn 
portretseries over armoede en ongelijkheid 
in de wereld en met de internationale 
campagnes die hij in samenwerking met 
de Verenigde Naties en U2 maakte.  
Verder is hij jarenlang actief geweest als 
filmmaker van onder meer commercials. 
Na een operatie, waarbij hij een nier 
afstond aan zijn broer, moest hij enkele 
maanden revalideren en had hij tijd om na 
te denken over het verdere verloop van 
zijn carrière. Hij wilde iets totaal anders. 
Geen films meer in opdracht van klanten 
die vaak de montage kozen die hij het 
liefste niet had. Hij wilde ook geen 
reportages meer fotograferen in verre 
brandhaarden, maar dichter bij huis iets 
anders doen. 
Tijdens lange wandelingen die hij gedu
rende zijn revalidatie door het centrum van 
Amsterdam maakte werd hij gegrepen door 
de schoonheid en zichtbare geschiedenis 
van de stad. “Waarom doe je niet iets met 
toeristen?”, zei een vriendin een keer tegen 
hem. Hij antwoordde enigszins spottend op 
die opmerking: “Ja, en dan mensen als Het 
melkmeisje gaan portretteren zeker.” Die 
nacht sliep hij slecht. De opmerking liet 
hem niet los. Eigenlijk leek het hem wel 
een goed idee. Mensen fotograferen in de 
setting van een 17eeeuws schilderij en 
oude kunst tot nieuwe kunst verheffen. 

‘Als ik dan een echt decor maak dat tot in 
details klopt en het licht helemaal perfect 
naboots, zie ik het wel zitten’, bedacht hij 
die nacht. 

OPTISCHE OPLOSSINGEN 
“Als ik ergens voor ga, dan ga ik er voor 
meer dan 100 procent voor en vlieg ik 
volledig uit de bocht”, aldus Sander 
Veeneman. Dat hield in dit geval in dat hij 
zijn studio verbouwde en op veilingen 
17eeeuwse attributen zocht die hij nodig 
had om het decor van Het melkmeisje 
perfect na te maken. Dat was in sommige 
gevallen een uitdaging. Want wat op een 
schilderij recht lijkt te lopen hoeft dat niet 
in werkelijkheid te doen. En het licht dat op 
het schilderij door het raam valt geeft in 
werkelijkheid een heel ander effect op een 
muur. Door statief en camera op een vaste 
plek te monteren, had hij de mogelijkheid 
om bepaalde uitdagingen in het perspectief 
op te lossen. Lijnen die in het beeld nu 
recht lopen, zoals op het schilderij, doen 
dat in werkelijkheid niet. Alleen live zijn 
die schitterende optische oplossingen te 
aanschouwen. 
Het melkmeisje was het uitgangspunt. Maar 
één jaar nadat hij met zijn Milkmaid Project 
open is gegaan heeft hij ook foto’s gemaakt 
in de stijl van andere oude meesters, met 
name van Rembrandt. Op de foto’s dragen 
mensen kleding zoals in de 17e eeuw, met 
attributen uit de 17e eeuw en met licht zoals 
in de schilderijen van Rembrandt. 

DE NACHTWACHT
Als Sander Veeneman vertelt over  
The Milkmaid Project dan wordt al gauw de 
link gelegd met Volendam, waar je in 
lokale klederdracht op de foto kunt.  
Maar die vergelijking gaat niet op. Het zijn 
niet toeristen maar vooral Nederlanders  
die een portret van zichzelf willen in  
17eeeuwse stijl. Maar vooral is het 
gebruik van licht, kleding en props van 
een totaal ander niveau. 
Hoe gaat een fotosessie bij The Milkmaid 
Project in zijn werk? Veeneman begint met 
een rondleiding waarin hij vertelt over de 
schilderkunst van Vermeer en Rembrandt in 
de context van de 17e eeuw. Hij laat de set 
zien en de props en samen met de klant 
voert hij het vooraf besproken concept uit. 
Meteen na de shoot maakt hij een selectie 
van de gemaakte beelden waaruit de klant 
kan kiezen. Na de keuze kunnen ze het 
bestand digitaal meenemen of ontvangen, 
maar desgevraagd levert hij het bestand ook 
geprint of ingelijst aan.
Sander Veeneman ziet zichzelf niet 
jarenlang alleen maar Melkmeisjes 
fotograferen. “Ik ben nu al iemand aan het 
opleiden die dat kan doen. Zelf vind ik het 
een uitdaging om telkens weer een ander 
beeld te maken in deze stijl. Zo heb ik 
vorig jaar met alle bewoners uit mijn 
straat, de Nieuwe Leliestraat in Amster
dam, de Nachtwacht gemaakt. Maar ook 
uitstapjes naar andere schilders schuw ik 
niet. Zo heb ik onlangs een opdracht 

17e eeuwse studio  
in Amsterdam
Sander Veeneman stond bekend als journalistiek 
portretfotograaf. Twee jaar geleden gooide hij het roer om.  
Hij maakt nu portretten in de setting van Vermeer en 
Rembrandt. Het blijkt commercieel gezien een goede keuze. 
Maar ook artistiek. “Ik heb nog nooit zoveel over licht en 
kleur geleerd in anderhalf jaar tijd.”

DOOR WERNER PELLIS
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BR ANDING

om lachen. Wat ik nu doe is interessant, het 
is voor mezelf en voor anderen betekenisvol 
en het is ook nog eens enorm uitdagend. Ik 
heb nog nooit zoveel over licht en kleur 
geleerd in anderhalf jaar tijd. Vooral dat 
laatste is voor een fotograaf die er altijd van 
overtuigd was dat hij alleen maar in 
zwartwit kon fotografen een prachtige 
openbaring. Gelukkig zien bevriende 
fotografen het als een stimulans. Een 
stimulans om jezelf telkens opnieuw te 
blijven uitvinden en te verrassen en als een 
boodschap om je eigen weg te volgen en te 
doen wat je leuk vindt.”  
  
www.milkmaidproject.com

BR ANDING
Commentaar
#copyright beelden
Sander Veeneman

ALLEEN FOTO NACHTWACHT PLAATSEN

DE WEBSITE ONDERAAN MOET IN KLEINE LETTERS NU KAPITALEN 

MARCO:
HI TON,
IK HEB EVEN UITGEZOCHT HOE HET PRECIES ZIT MET DIE KAPITALEN.

EEN “ZACHTE RETUNT” MAAK JE DOOR IN TE TYPEN: 
( SHIFT + ENTER) 

ZO’N RAAR TEKENTJE DAT ZORGT VOOR DE WISSELING BINNEN EEN 
ZIN HEET EEN “VASTE SPATIE” EN KRIJG JE DOOR IN TE TYPEN: 
( ATL + CMND + X ) 

aangenomen om met een groep van  
22 mannen Het laatste avondmaal van Da 
Vinci te gaan fotograferen. Die afwisseling 
en telkens een nieuwe uitdaging aangaan 
vind ik leuk en houdt mij scherp.”
The Milkmaid Project is pas een jaar open en 
draait nu al goed. “We krijgen veel aanvra
gen, terwijl ik in de marketing de weg van 
de geleidelijkheid heb gekozen. Ik heb veel 
geïnvesteerd in een goede rating op tripad
visor en ik ben behoorlijk actief op Insta
gram. Daar komen ook goede leads uit. Veel 
van mijn klanten komen via via bij mij,  ze 
horen van een goede ervaring van iemand 
anders. Verder verkoop ik ook veel cadeau
bonnen. Een beleving zoals dit gecombi

neerd met een foto als eindproduct vinden 
veel mensen leuk om cadeau te geven. Dat 
had ik niet meteen verwacht toen ik ermee 
begon. Ik droom over een ruimte waarin ik 
meerdere decors van schilderijen kan 
bouwen zodat er een ruime keuze is.”

REPUTATIE
Van portretfotograaf naar regisseur en nu 
naar kunstfotograaf is een niet alledaagse 
carrière voor een fotograaf. Hoe kijken 
collega’s daar tegenaan? “Toen het onder 
collega’s bekend werd dat ik met deze stijl 
van fotografie aan de slag ging, kreeg ik te 
horen: ‘Vind je dit niet zonde van je 
reputatie?’ Daar kan ik eigenlijk alleen maar 

©
 Sander Veenem

an
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Michiel van Opstal, docent aan de AKV 
St. Joost, onderscheidt in het 
studiedocument Ga Toch Buiten 

Spelen verschillende typen fotografen. ‘De 
jager’ is een objectivist die zijn camera 
gebruikt als wapen om de werkelijkheid te 
besluipen en vast te leggen. Ook ‘de provoca
teur’ wil de werkelijkheid weergeven. Maar 
tegelijkertijd gebruikt hij fotografie als 
middel om zijn eigen standpunt te benadruk
ken. De jager en de provocateur hebben veel 
gemeen in hun manier van fotograferen. 
Beide beschouwen hun camera als wapen om 
de werkelijkheid bloot te leggen. De jager 
loopt rustig door zijn jachtgebied en obser
veert wat er gebeurt. Hij richt zijn focus op 
compositie, patronen en zich herhalende 
gebeurtenissen. Tot in zijn tenen gefocust en 
alert op alles wat er in zijn omgeving 
gebeurt, dwaalt hij door het gebied. Tot het 
beslissende moment zich voordoet en hij als 
een ware jager zijn foto schiet. 
De provocateur gaat een stapje verder door 
contact te maken met zijn onderwerp en 
deze soms zelfs te verstoren. Bijvoorbeeld 
door net iets te dicht in iemands persoon
lijke zone te komen met de camera, iemand 
duidelijk te volgen of van dichtbij te flitsen. 
Hierdoor raakt het onderwerp verstoord en 
laat hij misschien even zijn masker vallen. 
Daar is het de provocateur om te doen: het 
onthullen van de waarheid achter de 
werkelijkheid. 

DE OBSERVATOR EN DE ANTROPOLOOG
Twee andere typen zijn ‘de observator’ en ‘de 
antropoloog’. Allebei willen ze de werkelijk
heid zo onbevangen mogelijk tegemoet 
treden. Zij vormen zich geen oordeel en 

willen de realiteit zo waarheidsgetrouw 
mogelijk registreren. Dit vraagt om een 
gedegen voorbereiding en onderzoek. Wat 
zijn de overeenkomsten en verschillen tussen 
de afzonderlijke individuen in de groep of 
soorten onderwerpen die hij wil weergeven? 
Waarin uiten die verschillen zich en waaraan 
herken je de overeenkomsten? Hoe meer 
individuen in de groep een antropoloog 
bestudeert, hoe meer kenmerken naar boven 
komen. Dit geldt ook voor de observator. 
Denk aan Bernd en Hilla Becher met hun 
vakwerkhuisjes en watertorens. Door zoveel 
mogelijk te fotograferen vanuit hetzelfde 
standpunt, met hetzelfde objectief, vanaf 
dezelfde afstand, in vergelijkbare omgevin
gen en onder dezelfde lichtomstandigheden, 
komen de onderlinge verschillen tussen de 
vakwerkhuisjes beter tot hun recht. 
Veel antropologen dompelen zich een tijd 
onder in een bepaalde subcultuur om hun 
eigen mening zoveel mogelijk uit te schake
len en hun onderwerp met zo weinig 
mogelijk vooroordelen te kunnen benaderen. 
Om tijdens het fotograferen zo objectief 
mogelijk te kijken, kun je proberen in een 
gemoedstoestand van notknowing te 
komen. Stel jezelf zoveel mogelijk vragen 
over je onderwerp en doe daarbij net alsof 
het helemaal nieuw voor je is, als een 
ruimtewezen dat voor het eerst op deze 
planeet rondloopt. Wat valt op aan de 
situatie, de houding van mensen? Welke 
details vallen op? 

DE ESSAYIST EN DE ACTIVIST
Nieuwsgierigheid is een eigenschap die alle 
fotografen gemeen hebben. Maar voor ‘de 
essayist’ geldt dit in het bijzonder. Net als de 

observator en antropoloog begint de essayist 
met observeren. Hij stelt vragen zonder te 
oordelen, is nieuwsgierig en richt zijn 
camera op alles wat hem triggert. Het 
denkproces vindt achteraf plaats. Wat heeft 
hij gezien, wat zijn de overeenkomsten 
tussen de foto’s? Wat zijn de verschillen? 
Wat valt op wanneer je naar de beelden 
kijkt? Welk gevoel of welke emotie roepen 
deze foto’s op? Waar komen deze emoties 
vandaan? Waardoor worden ze veroorzaakt? 
Wat doet dit met de toeschouwer? 
De essayist gaat eerst fotograferen en bepaalt 
zijn standpunt achteraf wanneer hij al 
fotograferend zijn mening vormt. ‘De activist’ 
daarentegen weet al vooraf waarnaar hij op 
zoek is. Hij heeft een duidelijk doel en wil 
zijn omgeving door middel van zijn fotografie 
bewust maken van misstanden in de wereld. 
Zijn ultieme doel is het aanzetten tot 
 verandering. Door grondig onderzoek in de 
eerste fase van het project weet hij al waar hij 
die misstanden kan vinden. Het grootste 
gedeelte van zijn werk bestaat uit het  
toegang krijgen tot het onderwerp en het 
vertrouwen winnen om te mogen foto
graferen. Belangrijk in deze strategie is het 
doel in gedachte te houden. Tegelijkertijd is 
het van belang om open te staan voor wat er 
gebeurt. Juist in het onverwachte schuilt 
vaak de onthullende foto. 

DE POËET EN DE METAKUNSTENAAR
‘De poëet’ benadert de fotografie subjectief. 
Hij legt zijn focus op de schoonheid van het 
alledaagse. Gevoel en emotie staan centraal. 
De camera heeft geen zintuigen, hij is doof 
en kan niet ruiken, proeven of voelen. Hoe 
breng je, met enkel het kijken tot je beschik
king, toch de emotie of het gevoel dat je 
ervaart over? Het antwoord hierop ligt in 
het waarnemen, door niet alleen te kijken 
met je ogen, maar ook met je hart en geest. 
Contemplatieve fotografie is een stroming 
binnen de fotografie die deze manier van 
fotograferen nastreeft. 
De metakunstenaar maakt foto’s over 
fotografie en streeft ernaar de beeldcultuur 
en gebruikte beeldtaal bloot te leggen. Zoals 
Cindy Sherman die met haar zelfportretten 
stereotypen in de maatschappij en de manier 
waarop zij worden gezien aan het licht 
bracht. De metakunstenaar heeft veel kennis 
van de beeldtaal. Het belangrijkste onderdeel 

Creatieve strategieën
Fotografen verschillen in stijl, wat ze uniek maakt. Ze 
verschillen ook in hun creatieve strategie, dat wil zeggen hoe 
zij zich tot de werkelijkheid verhouden en hoe ze die menen te 
moeten verbeelden. Ook daarin kan een fotograaf uniek zijn, 
hoewel iedereen verschillende ‘typen’ zal kunnen herkennen.

DOOR DIANA BOKJE
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In zijn werk onderzoekt Edwin 

Zwakman de relatie tussen 

realiteit en fotografie. Met zijn 

zorgvuldig ontworpen maquettes 

brengt hij de kijker aan het 

twijfelen over de werkelijkheid. 

Commentaar
1 FOTO IN DE MAP ZIE BIJSCHRIJFT 
IN HET SJABLOON ZIT EEN SOORT VAN BUG: DE OPMERKINGEN IN HET GRJS 
MOGEN NIET IN KAPITALEN OOK NIET DE NAAM DE DE FOTOGRAAF MOET 
ALLEMAAL IN GEWONE KLEINE LETTERS

HI TON, 
OOK HIER MET EEN “ZACHTE SPATIE” KUN JE DE KAPITALEN WEGKRIJGEN...

van zijn strategie bestaat uit onderzoek. Op 
welke manier is er gebruik gemaakt van de 
beeldtaal en hoe beïnvloedt dit de kijker? Is 
de kijker zich bewust van deze invloed? 
Wanneer hij alle elementen in de beeldtaal 
heeft ontrafeld, weet hij welke bijdragen aan 
het vormen van stereotypen of welke het 
onbewuste van de kijker sturen. Deze 
elementen zijn aanwezig in de foto’s die hij 
maakt om de beeldtaal te duiden. Door 

situaties te ensceneren, kan hij de beeldtaal 
volledig sturen en naar zijn hand zetten. 
Uiteindelijk maakt hij een soort metabeelden 
van de oorspronkelijke foto’s die hij heeft 
onderzocht. 
  
Dit was het laatste artikel in de rubriek Creativiteit.  

Wil je actief aan de slag met jouw creativiteit? Op de website 

van de auteur Diana Bokje, vanmakentotraken.nl, vind je 

diverse cursussen en workshops.

©
 Edwin Zwakm

an, Pond, 2013, laserprint, diasec, rynobond, 130 x 125 cm
, Courtesy the artist & AKINCI

CREAT IV ITEIT
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Hoogdrempelige markt
Na ontelbare uren arbeid, veel wikken wegen en het geven 
van je hele ziel en zaligheid is het dan zover: je project  
is af. Maar dan? Waar ga je ermee naartoe? Hoe vermarkt je  
je beelden, in welke vorm dan ook? De mogelijkheden zijn 
uitgebreid, de drempels hoog.

DOOR JEROEN JAZET

©
 W

ebsite van Peter Lik, m
et het uitverkochte werk ‘Phantom

’, dat als duurste foto ooit werd verkocht voor 6,5 m
iljoen dollar.
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Het is namelijk een vrij middelmatig beeld, 
gemaakt in Antelope Canyon. Iemand gooit 
een schep zand de lucht in, waardoor een 
soort schim in beeld verschijnt. 

De foto is in Las Vegas verkocht en dat 
verklaart veel. Lik klopt zijn eigen werk op 
in een omgeving waar mensen gevoelig 
zijn voor snel winst maken. Hij heeft 
inmiddels drie galeries: in het Venetian, 
Caesar’s Palace en Mandalay Bay hotel.  
De galeries zijn megalomaan van opzet, 
precies passend bij de rest van de gokstad. 
Mensen die aan het gokken zijn lopen langs 
zijn galerie en daar springt Lik gretig op in. 
Hij verkoopt zijn prints namelijk in oplages. 
De eerste foto’s uit een serie gaan voor 
bijvoorbeeld 4000 dollar over de toonbank. 
Als de voorraad opraakt, wordt de prijs 
hoger. Lik gebruikt verkoopzinnen als:  
“Als u nu koopt, wordt de foto later veel 
meer waard.” Maar die meerwaarde  
creëert Lik zelf door de prijs te verhogen. 
De laatste exemplaren gaan voor  
tigduizend dollar weg. In de secundaire 
markt zijn de foto’s echter bijna niks meer 
waard. Zijn foto’s zijn goed belichte 
commerciële platen die bij een breed 
publiek aanslaan. Helaas ontbreekt deze 
kennis vaak bij de argeloze gokker die zijn 
winst op een snelle en verantwoorde 
manier lijkt te willen verzilveren.

GALERIE
Wil je verkopen zonder er zelf naar te 
hoeven omkijken, dan kun je ook terecht 
bij een galerie. Met name in grotere steden 
zitten diverse galeries die weten wat ze 
mooi vinden. De drempel is hier wel veel 
hoger, omdat je werk in de ogen van de 
galeriehouder goed verkoopbaar moet zijn. 
Hij investeert in een opening, publiciteit en 
aanverwante marketing. Uiteraard gaat 
voor niets de zon op bij deze mensen, dus 
je betaalt al gauw 40 procent van de 
verkoopprijs aan de galeriehouder.  
En dat terwijl alle kosten voor printen en 
inlijsten bij de fotograaf liggen. 40 procent 
lijkt misschien veel, maar iedere  
boekhandel rekent dezelfde marge voor het 
verkopen van een boek. Vaak is het  
een kwestie van de prijs aanpassen,  
zodat je uit de kosten bent en je er ook nog 
wat aan verdient. 

Commentaar
1 FOTO

Bij het verkopen van je project kun je 
kiezen uit vele opties. Een veelgebruikt 
platform is een boek. Eerst even het 

ideaalbeeld schetsen. Je mailt je project naar 
een uitgeverij, het liefst Taschen of Teneues, 
die er een lijvig boekwerk van maakt in een 
oplage van 100.000 exemplaren die binnen 
drie dagen is uitverkocht. Inderdaad, dit 
lijkt utopisch, maar voor fotografen als 
Lanting, Newton en Salgado is dit werkelijk
heid. Voor ons helaas niet. 

Er is ooit berekend dat de markt voor 
fotografieboeken ongeveer 700 exemplaren 
is in het Nederlands taalgebied. Dat biedt 
vrij weinig perspectief. Je kunt de doel
groep wel uitbreiden door je onderwerp 
zorgvuldig te kiezen. Een boek over de 
oorlog, een populaire bestemming of een 
nieuwswaardig onderwerp doet het altijd 
beter dan een niche onderwerp waarbij 
vooral de stijl van fotograferen voorop 
staat. Dan helpt het ook nog als je de 
teksten in het boek in het Engels maakt, 
zodat hij ook in het buitenland uitgegeven 
en verkocht kan worden. 

Maar het blijft een hoogdrempelige optie 
als je via een uitgeverij wil gaan werken. 
Zij zijn kieskeurig omdat ‘alles al gedaan 
is’, en zullen wellicht willen ingrijpen in de 
keuze van beelden. Je kunt er ook voor 
kiezen om je boek in eigen beheer uit te 
geven. Je hebt dan een vormgever nodig en 
een drukkerij. In Polen en andere Oost
Europese landen kun je voor onder de 
10.000 euro een goed boek laten drukken. 
Je bent er dan wel erg druk mee, vooral 
omdat je het boek zelf aan de man moet 
brengen. Uitgevers hebben banden met 
distributeurs en boekhandels, maar jij moet 
zelf gaan leuren met je boek. Op zich  
kun je het wel aan boekhandels kwijt, maar 
dan moet je ze zelf allemaal afgaan en 
individuele afspraken maken.

INGELIJSTE AFDRUK
Een andere manier van verkopen is je foto’s 
inlijsten en aan mensen per stuk aanbieden 
voor boven de bank. In een ideale wereld 
komt een potentiële kijker vanzelf aan de 
deur en vraagt je of hij jouw ingelijste foto’s 
mag zien. Hij bekijkt ze, kiest er een uit, en 
rekent af. Dit komt inderdaad heel spora

disch voor. Maar het werkt beter als je een 
showroom hebt. Dit kan je eigen studio zijn, 
waar dagelijks meerdere mensen binnenlo
pen voor andere zaken dan het kopen van 
een foto. Werk je vanuit huis, dan is het 
slim een expositieruimte te vinden. Dit kan 
heel laagdrempelig: diverse cafés, filmhui
zen en andere horecagelegenheden bieden 
die mogelijkheid. Het vult de muren van 
horecazaken, en de fotograaf kan de 
beelden verkopen. 

Ook zijn er meer gerichte festivals, zoals 
Naarden of Noorderlicht, waar je kunt 
hangen met je werk. Sommige kopers van 
een ingelijste foto zien het product als 
investering. Ze speculeren erop dat het werk 
meer waard wordt. Dat kan gebeuren 
doordat jij als verkopend fotograaf ineens 
doorbreekt en je wereldberoemd wordt. Dan 
verkopen ze het werk door voor een fiks 
hogere prijs. 

Een goed voorbeeld daarvan is Ansel 
Adams. Hij verkocht tot zijn dood in 1984 
afdrukken voor 800 dollar per stuk vanuit 
zijn huis in Carmel, waar hij een grote doka 
had. Sindsdien is er een levendige handel 
ontstaan in de afdrukken. Dat komt door de 
kwaliteit van het beeld, maar ook doordat 
Adams alles zelf afdrukte, doordrukte en 
tegenhield. Bovendien zette hij met  
potlood een handtekening op elke print.  
Die afdrukken zijn nu meer dan het  
honderdvoudige waard. Een grote afdruk 
van ‘Moonrise Hernandez’ gaat nu  
over de toonbank voor een krappe  
miljoen dollar. 

Bij dit soort verkopen komt meestal een 
tussenpersoon om de hoek kijken, of een 
kunstveiling als Sotheby’s of Christie’s.  
De happy few komt hier om beroemde foto’s 
te kopen. De prijzen worden enorm  
opgeklopt onder het mom van ‘hoog 
rendement’, en er zitten veel commissie
kosten bij een dergelijke verkoop. 

PETER LIK
Een bizar voorbeeld van waar sluw 
 ondernemerschap toe kan leiden is de 
Amerikaanse fotograaf Peter Lik (what’s in a 
name). Hij verkocht in 2015 de duurste foto 
ooit, en weinig mensen begrepen waarom. 

PROJECT
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Als fotograaf kun je op twee manieren 
naar een foto kijken. Je kunt die als 
einddoel of als communicatiemiddel 

zien. Van oudsher krijgen we de eerste visie 
mee. De gedachte daarbij is dat als de foto 
goed is, hij begrepen wordt door de kijker. 
Zo gaat het immers bij veel scheppend werk. 
Als je als meubelmaker een goede stoel 
maakt wordt erop gezeten, als je als 
banketbakker een lekkere taart bakt wordt 
hij gegeten. Met fotografie als communica
tiemedium is het echter zinvol net een stap 
verder te denken. 

AMBACHTSMAN OF COMMUNICATOR
Met de foto als einddoel stel je je net als die 
meubelmaker en bakker op als een am
bachtsman. Je richt je op een technisch 
perfect beeld dat er goed uitziet. We hebben 
hier een keur aan normen voor die je uit 
opleidingen, praktische leerboeken en van 
andere fotografen meekrijgt. Hoe meer 
vinkjes je kunt zetten hoe geslaagder de 
foto. Ook op het vlak van de compositie zijn 
er normen. Bijvoorbeeld een perfecte balans, 
een fraai spel van lijnen en vlakken, een 
zorgvuldig gekozen kader, geen bomen die 
uit hoofden groeien en vaak, maar niet 
altijd, een rechte horizon. Compositie wordt 
ingezet met als doel esthetiek en kracht. 
Concentreer je je op de kijker dan ben je in 
de eerste plaats communicator. Compositie 
krijgt als doel helderheid te verschaffen. Je 
kunt moeilijk iedereen persoonlijk aanwij
zen waar het je op een foto allemaal om 
gaat. De foto moet dat zelf vertellen, met 
compositie als een van de hulpmiddelen. 

Vaak is dat geen probleem, maar hoe 
drukker en complexer de situatie, hoe 
moeilijker dat wordt. Als je een ongewone 
kijk op een situatie hebt kan het ook lastig 
zijn. Een goede communicator vindt dan 
toch een weg. 

BENADRUKKEN VAN ONDERWERPEN
Het inzetten van compositie om te commu
niceren komt vaak neer op het benadruk
ken van onderwerpen. In deze serie zijn 
allerlei manieren aan bod gekomen hoe je 
dat doet, ook ambachtelijke. Met de 
traditionele compositieleer benadruk je je 
onderwerp door het op een slimme positie 
te plaatsen, bijvoorbeeld centraal of 
volgens de derden of gulden snede regel. 
Je kunt een lijnen en vlakkenspel inzetten 
om het aan te wijzen. Bijvoorbeeld met een 
kader binnen het kader. Toon, kleur en 
lichtcontrasten vormen potente hulpmidde
len. Een felgekleurd onderwerp springt er 
in een omgeving met gedempte kleuren uit. 
Hierop scherpstellen is een inkopper tussen 
al deze middelen die iedere ambachtsman 
gebruikt. Uit de perceptiepsychologie 
komen nog meer instrumenten boven. 
Groot krijgt meer aandacht dan klein, vóór 
meer dan achter, vooral bij overlappingen. 
Vergelijkbare beeldelementen worden door 
de beschouwer vaak gegroepeerd. Hoort je 
onderwerp daar niet bij dan heeft het 
minder concurrentie.  Hoort het er wel bij 
dan kan het ertussen verstopt raken. Actie 
en beweging trekken het oog als een 
magneet. Daar kun je als fotograaf op 
timen en selecteren. 

LADING
Als fotograaf hoef je niet alles te benadruk
ken, soms heeft iets vanzelf lading. Gewoon 
omdat het ene beeldelement voor de beschou
wer meer betekenis heeft dan het andere, en 
hierdoor aandacht trekt. Vaak zijn fotograaf 
en kijker het met elkaar eens over wat opvalt. 
Maar vanzelfsprekend is het niet omdat 
ieders referentiekader verschilt. Voor de 
meesten trekt in een rotspartij een beschil
derde steen de aandacht. Maar voor een 
geoloog kan het juist die zeldzame kei 
ernaast zijn. Ook hij zal echter naar het schil
derwerk kijken omdat beschilderen een 
communicatieve daad is, en we stellen 
communicatie boven informatie. 
Foto’s zitten vaak vol met communicatie van 
anderen. We spitsen ons op lichaamstaal, de 
taal van architectuur, de taal van kleding, 
enzovoort.  Zo concentreren we ons bij 
mensen op expressie, houding blikrichting 
en gebaren. Bij gebouwen hebben bijvoor
beeld maat, ornamenten en materialen 
communicatiefuncties. Kleding vertelt over 
de identiteit van de drager. 
Heb je een heel gewone kijk op de wereld 
dan zullen de kijkers waarschijnlijk jouw 
beeldhiërarchie aanhouden. Iedereen 
concentreert zich op hetzelfde, wat je 
hoogstens door een verwarrende compositie 
kunt verpesten. Fotografie is een medium 
waar specialisten met een letterlijk andere 
kijk op de wereld hun thuis vinden. Met 
een excentrieke kijk waarin ongewone 
zaken belangrijk zijn moet je met de 
compositie vol aan de bak. Je hebt deze 
hard nodig om juist dat andere te laten 

Mondriaanse strengheid
Waar concentreer je je als fotograaf op? Richt je je op foto’s of 
op je publiek? Beide vragen om een andere manier van denken 
en een eigen compositorische aanpak. Fotograaf Jan Banning 
probeert bij ieder onderwerp de best passende vorm te vinden. 
Bij zijn serie over ambtenaren moest die saai, zakelijk en 
afstandelijk zijn. Details worden zo belangrijk.

DOOR PIETER VAN LEEUWEN
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waar de geportretteerde ambtenaren mee 
werken. Formulier en compositie bieden een 
structuur die telkens anders ingevuld wordt. 
Het frontale standpunt werkt egaliserend. 
Het maakt details belangrijk en dat brengt 
de serie tot leven. Zo laten de foto’s de 
culturen van de landen waar ze geschoten 
zijn zien. Veel van de  vormkeuzes die 
Banning maakt werken symbolisch. Zo 
functioneren de bureaus in de compositie als 
barrières met daarachter de ambtenaar die 
staat voor de regel en daarvoor, op de positie 
van de camera, de uitzondering die het maar 
geregeld moet zien te krijgen. 

Commentaar
1 FOTO MET © JAN BANNING, BUREAUCRATICS, BOLIVIA

zien. In een cultuur vol kunstenaars en 
specialisten is dat niet ongewoon. 

BUREAUCRATEN
Als reizende fotograaf moet je de papierwin
kel op orde hebben om in een land te 
kunnen fotograferen. Voor de nodige 
vinkjes moet je soms ter plekke op kantoor 
langs. Voor veel fotografen is dat corvee en 
begint het avontuur daarna. Jan Banning 
heeft het er een onderdeel van gemaakt. In 
de serie Bureaucratics laat hij ambtenaren 
uit allerlei landen zien. Banning probeert bij 
ieder onderwerp de best passende vorm te 

vinden. Bij de foto’s van de ambtenaren 
moest die saai, zakelijk en afstandelijk zijn. 
In deze serie is daarom geen plaats voor 
dramatiek. We zien geen briljante lijnvoe
ring, krachtige dieptewerking of spannend 
licht. Banning koos voor frontaal en vanaf 
ooghoogte opgenomen opnames, met de 
ambtenaar zoveel mogelijk op de meest 
statische plek: in het midden. Nadruk op 
horizontale en verticale lijnen geeft de foto’s 
een Mondriaanse strengheid. Op bijna 
ambtelijke wijze lijken alle foto’s op elkaar. 
Door steeds dezelfde compositiekeuzes te 
maken lijken de foto’s op de formulieren 

©
 Jan Banning, Bureaucratics, Bolivia

COMPOSIT IE
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Als het om beeldbewerking gaat, zijn 
er grote verschillen tussen fotogra
fen. Het ene uiterste wordt gevormd 

door fotografen voor wie de opname niet 
meer is dan een stap in een creatief proces 
en die hun beelden vervolgens uitbesteden 
aan specialisten die zorgen voor het 
eindproduct. Aan de andere kant zijn er 
fotografen die het liefst alles incamera 
proberen te doen en die – als het even kan 
– kant en klare jpegs proberen te maken. 
Maar zelfs die laatste categorie zal er niet 
altijd aan ontkomen om kleine correcties 
uit te voeren. Al was het maar om een 
paar hinderlijke stofjes weg te werken of 
om de belichting of het contrast een beetje 
aan te passen. 
Als je zo min mogelijk probeert te doen met 
beeldbewerkingsprogramma’s, of als je 
gewoon geen zin hebt om grote tech 
bedrijven nog rijker en dominanter te maken 
dan ze al zijn, dan is opensource software 
misschien wel een aardige oplossing.  
Dat zijn programma’s die gratis worden 
aangeboden en waar door vrijwilligers soms 
al jaren aan wordt gewerkt om ze te 
verfijnen en te verbeteren. Bekende voor
beelden van opensource zijn Open Office en 
het besturingssysteem Linux. Ook voor 
beeldbewerking is er een opensource 
programma dat een behoorlijke reputatie 
heeft. Het heet Gimp en versie 1.0 kwam al 
uit in 1998. Doordat de broncode voor 
iedereen toegankelijk is, kan er wereldwijd 

aan verder worden gewerkt en wordt het 
programma soms ook voor hele specifieke 
projecten aangepast. Voor fotografen is het 
programma zowel voor Windows, Linux als 
Mac beschikbaar. De hier geteste versie is 
2.10.28 voor Mac die in september 2021 is 
uitgebracht.

GEEN RAW
Installatie van het programma is tegenwoor
dig heel eenvoudig. Voor Mac is er simpel
weg een .dmg download beschikbaar via 
gimp.org, die net zo gemakkelijk kan 
worden geïnstalleerd als andere software 
voor Apple. Foto’s kunnen al even eenvou
dig worden geopend, behalve als het 
rawbestanden zijn. Gimp beveelt hiervoor 
twee andere gratis programma’s aan: 
RawTherapee of Darktable. Kijk in Pf #5 van 
dit jaar voor een test van Darktable. Is een 
van die twee programma’s al aanwezig, dan 
kan Gimp het rawbestand automatisch 
hiermee openen en omgekeerd kunnen de 
bewerkte bestanden ook automatisch in 
Gimp worden geopend. Dit is ook hoe 
Lightroom en Photoshop samenwerken. 
Formaten waar Gimp wel mee overweg kan 
zijn onder andere TIFF, PSD, PNG en JPEG. 
In het ‘Openen’ venster zijn thumbnails niet 
direct zichtbaar. Deze kunnen wel worden 
aangemaakt door erop te klikken. Gimp laat 
de geopende beelden ook als thumbnails in 
de bovenbalk zien. Dat is prettig en iets dat 
Photoshop niet heeft. 

POP-UPS EN VENSTERS
Het werken met de beelden is redelijk 
eenvoudig voor wie wat ervaring met een 
programma als Photoshop heeft. De gereed
schappen staan standaard linksboven in een 
aparte balk en zijn voorzien van popups die 
aangeven wat ze doen. Rechts in beeld staan 
vensters voor zaken als lagen, kanalen, paden 
en het kiezen van bijvoorbeeld verschillende 
kwasten of lettertypen. Wie daar behoefte aan 
heeft, kan de meeste vensters losmaken en 
verplaatsen om ze naar eigen inzicht weer te 
groeperen. Zoals bij ieder uitgebreid beeldbe
werkingsprogramma is er wel een leerperiode 
om alle geavanceerde toepassingen te 
begrijpen. Om dit leerproces makkelijker te 
maken, heeft Gimp een Hulpoptie, die online 
extra informatie geeft over de mogelijkheden. 
Die zijn heel uitgebreid, maar werken vaak 
wel net anders dan bijvoorbeeld bij Photoshop. 
Het is een kwestie van uitproberen en leren 
waar alles zit. Om bijvoorbeeld het ‘Repareren’ 

Gimp: goedkoop  
alternatief
Als je niet erg houdt van beeldbewerken en maar zelden een 
geavanceerd beeldbewerkingsprogramma als Photoshop  
nodig hebt, dan zijn er goedkopere alternatieven die best  
veel mogelijkheden bieden voor weinig geld. De beste 
prijs-kwaliteitsverhouding biedt Gimp. Een open-source 
programma dat al jaren bestaat en dat redelijk krachtig is.  
De vraag is: Kan je er ook echt mee werken?

DOOR JAN PAUL MIOULET
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mogelijkheid om meerdere bestanden auto
matisch dezelfde bewerking te geven.

CONCLUSIE
Gimp is een programma dat een lange weg 
heeft afgelegd. Het is opensource en gratis, 
maar voelt heel gepolijst aan. Tijdens het 
testen hebben we geen problemen gehad met 
vastlopen, zelfs niet op een nieuwe M1 Mac 
met de nieuwste OS. De interface is inzichte
lijk en de popups en helpfunctie zorgen 
ervoor dat het programma redelijk snel te 
doorgronden is. De mogelijkheden zijn 
uitgebreid en er is zelfs een mobiele versie 
van Gimp. In combinatie met een van de 
eerder genoemde rawbewerkingsprogram
ma’s vormt Gimp in feite een suite waar 
zelfs ervaren beeldbewerkers behoorlijk ver 
mee kunnen komen. Wie geen behoefte 
heeft aan een zwaargewicht als Photoshop, 
zal aan Gimp meer dan genoeg hebben en 
het werkt heel prettig. 

WORKFLOW
Commentaar
PLAATS ALLEEN GIMP VENSTERS

MARCO, DE INTRO TEKST IS NU GRIJS MAAR DAT IS ALTIJD GEWOON ZWART. 

gereedschap te gebruiken, moet met de 
Cmdtoets worden geklikt op een deel van de 
opname dat lijkt op wat er gerepareerd moet 
worden. Het is een beetje als klonen, maar dan 
net iets slimmer. Dat is anders dan bij 
Photoshop, waar een simpele klik op het een 
stofje voldoende is om het te verwijderen. 
Repareren werkt overigens wel prima. Bij de 
Filters staat een optie ‘Bedoezelen’. De enige 
manier om erachter te komen wat dat doet, is 
het eenvoudigweg uitproberen. Verwarrend is 
dat er een tab ‘Transformeren’ zowel onder 
Laag zit als onder Gereedschap en dat die niet 
helemaal hetzelfde zijn. Het zijn kleine 
minpuntjes voor een programma dat niet 
alleen behoorlijk krachtig, maar ook veel 
verfijnder is dan je van gratis software zou 
verwachten. 

PLUG-INS
Standaard beschikt Gimp echter niet over 
ondersteuning voor CMYK. Tegenwoordig 

is dat minder een probleem voor 
 fotografen dan voor vormgevers. Gelukkig 
zijn er wel plugins als Seperate voor  
Gimp waarmee CMYK enigszins wordt 
 ondersteund. Voor fotografen belangrijke 
mogelijkheden als werken in lagen, lagen 
groeperen en laagmaskers maken zijn 
aanwezig en werken vrijwel hetzelfde  
als bij Photoshop. Rechts onderin staan 
zelfs – net als bij Photoshop – de 
 snelkoppelingen voor het werken met 
lagen. Voor Bijsnijden kunnen verhoudin
gen en vaste waardes voor bepaalde zijdes 
worden ingevoerd en de crop kan gemak
kelijk over het beeld verplaatst worden. 
Aanpassen van belichting, contrast, kleur, 
ruis en verscherping zijn ook redelijk 
eenvoudig, al heten sommige mogelijkhe
den net even anders dan bij de Adobe 
tegenhanger. Met Gimp is het zelfs 
mogelijk om metadata te bewerken.  
Het enige dat wellicht ontbreekt is de 
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©
 Jarno Schurgers

Twee dingen lopen als een rode draad 
door het leven van Jarno Schurgers. 
Sportbeoefening en creativiteit. Hij 

heeft fanatiek en op hoog niveau aan surfen 
en snowboarden gedaan en is daarnaast een 
fervent motorcrosser. Als industrieel 
productontwerper kwam hij uiteindelijk in 
Italië terecht op de ontwerpafdeling van 
Alfa Romeo. Een mooie baan, maar de sport 
bleef toch aan hem trekken. Daarom schafte 
hij in 2002 een Nikon D70 aan om – welis
waar vanaf de zijlijn – toch weer bij zijn 
favoriete sporten betrokken te zijn. 
Fotografische kennis maakte hij zich eigen 
door veel boeken te lezen en later door 
informatie van Youtube te halen. Die eerste 
jaren was het pure hobby en fotografeerde hij 
op eigen kosten, tot en met een trip naar 
Canada toe om daar op bijzondere locaties 

Supersnelle Nikon Z9
Jarno Schurgers heeft van zijn passie zijn beroep 
gemaakt. Als oud-atleet heeft hij de camera ontdekt 
om met sport bezig te blijven. Natuurlijk heeft hij 
daarvoor een snelle camera nodig. De Nikon Z9 is 
meer dan alleen een snelle camera. De Z9 is het bewijs 
dat systeemcamera’s inmiddels helemaal volwassen 
zijn en op vrijwel ieder vlak de spiegelreflexcamera de 
loef afsteken.

DOOR JAN PAUL MIOULET
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volledig gewend aan de Z9. De camera is iets 
kleiner dan zijn D5, maar wel groter dan 
bijvoorbeeld de Nikon Z6 en Z7 modellen 
waardoor de balans bij het gebruik van 
grotere teleobjectieven perfect is. Het beeld 
op het scherm roteert ook mee bij het maken 
van verticale opnames en ook dat vergroot 
het gebruiksgemak. De hoge resolutie van de 
sensor vindt hij een groot voordeel. Natuur
lijk heeft hij snelheid nodig en schiet hij 
veel beelden. 
Maar uiteindelijk gaat het in zijn werk om 
kwaliteit boven kwantiteit. Vooraf is 
namelijk nooit te voorspellen waar zijn 
opdrachtgevers de beelden voor willen 
gebruiken. Voor beelden met veel detail of 
portretten die mogelijk groot konden worden 
gebruikt, wisselde hij daarom vaak naar zijn 
D850. Met de Z9 hoeft hij niet langer de 
keuze te maken tussen snelheid en resolutie. 
Zelfs bij het croppen van een liggend beeld 
naar een staand, blijven de bestanden nog 
voldoende groot. 
Voor Schurgers is de keus om over te 
stappen naar de Z9 niet zo moeilijk. De 
autofocus werkt heel goed en de tracking 
is zelfs beter dan op zijn D5, dankzij de 
introductie van 3DTracking en de 
mogelijkheid om tot in de hoeken van het 
beeld scherp te stellen. Zijn huidige 
objectieven kan hij ook blijven gebruiken. 
Nikon heeft zelfs een speciale FTZadapter 
uitgebracht die beter past bij de verticale 
handgreep van de Z9. De nieuwe Zobjec
tieven vindt hij echter ook weer zo’n 
verbetering, dat ook die er wel zullen  
gaan komen. 

snowboarders vast te leggen. De contacten die 
hij probeerde te leggen met firma’s als O’Neill 
en Red Bull leidden na veel aandringen tot 
eerste opdrachten voor kleine evenementen 
en uiteindelijk tot een internship bij Red Bull 
in Salzburg en een doorbraak naar het grote, 
internationale werk. 

45 MEGAPIXELS
Zijn ervaring als sporter is van grote waarde 
voor de beelden die hij maakt. Hij snapt de 
trucs en kan goed anticiperen op wat er gaat 
komen. Ook helpt die ervaring bij het 
overleggen met sporters om te zoeken naar 
een situatie die een opname net even dat 
beetje extra kan geven. Daarbij probeert hij 
zo min mogelijk naar de voor actiesporten 
zo gebruikelijke fisheye te grijpen. Liever 
kiest hij voor langere brandpunten en laat 
hij de omgeving ook een rol spelen in de 
totale compositie. Daarbij is hij altijd op 
zoek naar vernieuwing en houdt hij van 
opnames die technisch uitdagend zijn. 
Vanzelfsprekend is zijn apparatuur al die 
jaren met hem meegegroeid. De Nikon D70 
werd een D2X, die weer werd opgevolgd door 
een D3, een D4 en uiteindelijk de D5. 
Daarnaast gebruikt hij nog een D850 met een 
hoge resolutie sensor voor portretten van 
atleten of voor overzichtsbeelden met veel 
detail. Het wisselen van camera is echter niet 
altijd handig. Soms ontbreekt de tijd en naar 
sommige locaties is het niet altijd eenvoudig 
om veel apparatuur mee te nemen. De Nikon 
Z9 zou daarom voor hem weleens de ideale 
camera kunnen zijn. De Z9 combineert een  
45 megapixel sensor met opnamesnelheden 
tot 120 beelden per seconde.

SNEL EN STIL
Schurgers heeft inmiddels ervaring met de Z9 
opgedaan. Het eerste wat hem opviel was de 
hoge snelheid van de camera. In raw en jpeg 
haalt de Z9 20 beelden per seconde. In jpeg op 
volle resolutie maakt de Z9 30 beelden per 
seconde en op 11 megapixel zelfs 120.  
De Sony A1 en Canon R3 halen 30 beelden 
per seconde in raw en jpeg, maar kunnen niet 
tippen aan de 120 beelden per seconde stand 
van de Nikon. En de Canon heeft het makke
lijker omdat die camera minder dan de helft 
van de pixels heeft van de Z9. Met 20 beelden 
per seconde in raw en jpeg is de Z9 ook al 
veel sneller dan de 14 beelden per seconde die 

mogelijk zijn met de Nikon D6. De Z9 is niet 
alleen snel, maar kan ook lange reeksen 
schieten dankzij de dubbele CFexpress type B 
of XQD kaarten. In raw zijn op volle snelheid 
1000 beelden achter elkaar mogelijk. Al die 
snelheid geeft Schurgers de mogelijkheid om 
exact het juiste moment in een bepaalde actie 
vast te leggen. Een snowboarder die een  
900 graden draai uitvoert kan hij nu de hele 
actie door volgen. 
Een ander voordeel van de Z9 is dat het 
scherm nu draai en kantelbaar is. Hierdoor 
kan hij bijvoorbeeld de camera over de rand 
van een schans hangen voor een uniek 
perspectief zonder dat hij het zicht op zijn 
onderwerp verliest. Ook hoeft hij hierdoor 
niet meer plat op zijn buik te gaan liggen 
voor opnames vanaf een laag standpunt. De 
Z9 is de eerste professionele systeemcamera 
die helemaal geen fysieke sluiter heeft. De 
zoeker heeft hierdoor geen blackouts, zodat 
het zelfs makkelijker is om onderwerpen te 
volgen dan met een spiegelreflex. Ook is de 
Z9 hierdoor heel stil. Om toch te merken dat 
de camera opnames maakt kan er een geluid 
worden aangezet of een signaal in de zoeker. 
Steeds vaker moet Schurgers opnames 
maken terwijl er ook gefilmd wordt en de Z9 
is hier door het ontbreken van een spiegel en 
sluiter perfect voor.

SNELHEID EN RESOLUTIE
De ergonomie van de camera vindt 
Schurgers perfect. Ten opzichte van de 
professionele spiegelreflexen van Nikon is 
eigenlijk alleen de playknop verplaatst. 
Hierdoor was hij binnen vijf minuten 

TECHNIEK
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Free Press Unlimited organiseert  
veiling voor persvrijheid
Free Press Unlimited veilt op 26 maart 2022 gesigneerde foto’s van internationaal 
gerenommeerde persfotografen als Ilvy Njiokiktjien, Ad van Denderen en Bert Verhoeff. Met de 
veiling wil de organisatie de persvrijheid ondersteunen.

bekende persfotografen geveild. 
Deelnemende fotografen zijn 
onder andere Marielle van  
Uitert, Ad van Denderen, Ilvy 
Njiokiktjien, Teun Voeten, Petterik 
Wiggers en Bert Verhoeff. 

Meer informatie over de veiling vind je op 

freepressunlimited.org/veilingavond.

De Free Press Veiling staat in 
het teken van persvrijheid en 
veiligheid van journalisten 
wereldwijd. Door het kopen  
van mooie, gesigneerde en 
toegankelijke beelden, gemaakt 
in landen waar Free Press 
Unlimited werkt, kun je  
bijdragen aan een goed doel.

Iedereen heeft recht op toegang 
tot onafhankelijke, betrouwbare 
en relevante informatie. Free 
Press Unlimited is een Nederland
se organisatie die wereldwijd 
actief is om dit recht voor mensen 
mogelijk te maken. Persvrijheid 
en de veiligheid van journalisten 
zijn daarbij onmisbaar. Daarom 

ondersteunt Free Press Unlimited 
lokale mediaprofessionals en 
journalisten om veilig hun werk 
te kunnen doen.
De veiling vindt plaats op 
zaterdag 26 maart 2022 in het 
nieuwe museum Beeld & Geluid in 
Den Haag. In totaal worden er 
dertien foto’s gemaakt door 

©
 Bert Verhoeff, Het paleis van Ceausescu (1989)



Naar Gallery Color ga je voor de 

allerbeste fotoafdrukken (c-prints) 

en fineart prints. Als losse afdruk, 

achter (museum)plexiglas of 

ingelijst. Van klein formaat tot 

mega-groot. Voor professional, 

semi-prof en particulier. 

SUPER
AMSTERDAM

GALLERY
SUPER
AMSTERDAM

GALLERY
Amsterdam store

Rombout Hogerbeetsstraat 136 h

1052 xm Amsterdam

020 214 21 07

info@supergallery.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

09:00 tot 17:00

supergallery.nl

gallerycolor.nl

Mick Jagger, 14th September 1977 

[uitsnede] 

Foto Evening Standard / Hulton 

Archive / Getty Images. Exclusief 

verkijgbaar via Supergallery.nl
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Live for the story_

CANON EOS R3.
OUTPACE.
OUTPERFORM.
De nieuwe krachtige high-speed 
systeemcamera. Met geavanceerde 
Eye Control AF-tracking en 30fps-
opnamen luidt deze camera een 
nieuw tijdperk in voor fotografie en 
filmproductie.
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