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Knaagt bij jou ook weleens het gevoel dat je niet 
verder komt met je fotografie? 
Je hebt de mooiste landschappen en de span-
nendste onderwerpen voor je lens gekregen. En 
toch heb je het gevoel dat er meer uit moet zijn 
te halen: creatiever, authentieker, magischer! Je 
zoekt originaliteit en verbondenheid met de dingen 
die jou persoonlijk fascineren. Maar hoe pak je dat aan?

Dat was wat George, Hans, Boudewijn, Bep, Anja, Wieke, Jessica en 
Johanna aansprak. Zij besloten zich in te schrijven voor mijn men-
torgroep. Acht verschillende mensen met uiteenlopende interesses en 
ervaring op het gebied van fotografie.
In de loop van zeven bijeenkomsten bloeide er een productieve dyna-
miek op en vormde zich gaandeweg een groep die meer werd dan de 
som der delen. Een gezelschap dat een onderlinge sfeer wist te creëren 
waarbinnen eenieder zich voldoende uitgedaagd voelde om buiten ge-
baande paden te treden. En tegelijkertijd veilig genoeg om feedback 
te leren geven en ontvangen. Dit alles zonder verlies van diversiteit. 
Want uiteindelijk kwam elke deelnemer tot een volledig eigen project, 
waarin hij zichzelf naar eigen zeggen heeft overtroffen. Ik vind het 
een voorrecht om aan de wieg daarvan te hebben mogen staan.

De resultaten vallen in dit magazine te bewonderen. Te beginnen bij 
George Boer die eenvoudige, soms zelfs onooglijke, paddenstoeltjes 
weet te portretteren als juwelen in een mysterieus nachtelijk schijnsel. 
Of de foto’s van Hans Dekker die ontdekt om door middel van strakke 
uitsneden meer te vertellen door minder te tonen. Boudewijn Swanen-
burg voert je mee in zijn persoonlijke zoektocht naar de balans tussen 
controle en toeval. Bep Roggeveen is uitgekomen op een imposant 
stilleven in clair-obscur maar met een eigentijdse knipoog, waarna een 
aantal ingrediënten verschillende bewerkingen ondergaan. Bij Anja 
Stolwijk draait het om intensief observeren en details te onthullen om 
deze vervolgens via de camera op te blazen tot epische proporties. Het 
project van Wieke Eefting toont engagement door een maatschappe-
lijke gegeven op dramatische wijze in beeld te brengen: een oeroude 
rode beuk die dreigt te verdwijnen uit een Utrechtse wijk. Als iemand 
zichzelf keer op keer tot in het onredelijke heeft uitgedaagd, dan is het 
wel Jessica van Dijk die terwille van een zeer persoonlijke videoclip 
onder meer ‘s nachts in trouwjurk afdaalde in het kille water van een 
ven. Johanna de Boer presenteert een associatief project om letterlijk 
bij weg te dromen, op basis van detailopnamen van vogelveren. Mijn 
eigen project tenslotte, is een persoonlijke natuurprojectie rondom 
rouwverwerking.
Afijn, genoeg gezegd nu, het is de hoogste tijd om de beelden te laten 
spreken. Ik zou zeggen, sla deze pagina om en geniet van wat je ziet!

Bart Siebelink

Mentor natuurfotografie

www.mentornatuurfotografie.nl

Kritischer KijKen, 

ruimer denKen, 

raKer fotograferen
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coverfoto: 
dauwdruppels in spinnenweb. 
© george Boer



magic fungi
george Boer
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Voorbij het beeld naar de verbeelding. Daar wil ik met mijn camera naar toe. 

In die volgorde. Zo aards ben ik wel.

Wat ik daarvoor nodig heb, zijn eigenheid in stijl en aanpak. 

Die wil ik graag onderzoeken en ontwikkelen.

De opdracht was duidelijk en uitdagend. 

Met extreem kadreren voorbij het bekende beeld. 

Accenten leggen op aansprekende details. Ga het experiment aan. 

Zoek je voorbeelden ook in andere, niet beeldende, bronnen.
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maak contact met je onderbewustzijn

Ze had al een halve pagina geschreven en ineens was daar 

Tomas Augustus, de verteller van de roman Quarantaine, 

die zich niets aantrok van al haar plannen voor het boek. 

“Waar die verteller opeens vandaan kwam? Geen idee, dat gebeurt gewoon 

tijdens het schrijven. En die stem was goed, die hoefde ik alleen maar te volgen.”

uit interview in het Parool met schrijfster wytske versteeg
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je hand naar het lot draaien

Ik heb mij laten leiden door de schoonheid 
van de ‘magic fungi’ en daarmee een 

belangrijke les ontvangen. 
Ga vol voor wat je aangrijpt. 

Voorbij het beeld naar de verbeelding.

www.georgeboer.com
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Iedere reis begint met de eerste stap.

Eerste stappen zijn vaak aarzelend, 

soms wat zoekend maar wel richtinggevend. 

Dit is wat ik voel..... nieuwsgierig, 

belangstellend en gretig. 

Door het doen en laten van de medecursisten, 

hun unieke wijze van bezig zijn en hun

fotografische uitingen is bij mij iets losgemaakt. 

Het belangrijkste wat mij, dank zij deze cursus, 

is overkomen is bewustwording. 

Ik ben mij meer bewust geworden van een beetje 

kunstzinnigheid, de fotografische en technische 

mogelijkheden van mijn fotoapparatuur en de 

programmatuur in mijn computer.

Fotograferen is “Een leven lang leren.” 

hans dekker
j.dekker32@chello.nl 

tegenstelling
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het toeval gevangen
Boudewijn swanenburg
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Hoe geef je richting aan je ontwikkeling als je zelf grote 
moeite hebt met keuzes maken? Sturing, aanmoediging 
en feedback van anderen zijn dan van onschatbare waarde. 
Zonder de invloed van Bart als mentor en van Anja, Bep, 
George, Hans, Jessica, Johanna en Wieke als mede zoeken-
den was ik niet losgekomen van de manier waarop ik fo-
tografie beleefde. Mijn foto’s waren meestal heel concreet, 
weinig aan de verbeelding overlatend. Niet voor niets was 
mijn leerdoel ‘het loslaten van het houvast van de feitelijk 
tastbaarheid’.

Uiteindelijk moet je de stap wel zelf zetten. Na veel geëx-
perimenteer kreeg ik er pas kort voor de afsluiting van dit 
project vrede mee dat toeval een te koesteren fotografisch in-
grediënt kan zijn dat zelfs kan uitgroeien tot het thema van 
een werkstuk. De selectie van de hier verzamelde beelden is 
in de eerste plaats gebaseerd op het criterium dat elke foto 
eenmalig is: op elk ander moment zou het beeld - inhoud en 
vorm - anders zijn uitgevallen als gevolg van de beweging 
van alle beeldelementen binnen de scène.
Bij de opname is mijn eigen bijdrage het kiezen van plaats, 
opnametechniek en kader. De invulling van het kader komt 
tot stand door het te laten gebeuren. Daarmee schep je kansen 
voor het ontdekken van bijzondere beelden waarnaar je niet 
bewust op zoek bent.
Na de opname breng ik vorm, kleur en toon naar mijn smaak 
met elkaar in balans.

Boudewijn swanenburg
b.swanenburg@xs4all.nl
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Photography is more than a medium 
for factual communication of ideas, 

it is a creative art.

ansel adams
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Vanuit mijn achtergrond als decoratief schilder 
herkende ik vele aspecten van het mentortraject. 
Schilders kijken anders en zien overal licht & scha-
duw, patronen, structuren en weerspiege lingen en 
dat is veel, te veel.

Intuïtief leg ik beelden vast en gaandeweg leerde 
ik realistische beelden te vertalen. Het combineren 
en uitwerken van toevalligheden werd eraan toe-
gevoegd. Nu maak ik andere keuzes dan voorheen. 

De richting die ik voor ogen had zal zich verder 
moeten ontwikkelen in de komende tijd. Experi-
menteren is mij niet vreemd, maar in de fotogra-
fie was deze stap in de natuur nauwelijks aan bod  

gekomen. Die drempel was hoog maar het lukt mij 
steeds beter een onderwerp verder uit te diepen 
en de versnippering tegen te gaan. Het proces zal 
doorwerken, want vanaf nu ziet de wereld er heel 
anders uit.

De serie maakt duidelijk waar de fascinatie ligt: 
LICHT, zonder licht geen vormen en zonder vor-
men geen schaduw.

Bep roggeveen
www.photography.beproggeveen.nl
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uitgeLicht
De voorgaande beelden zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de opdracht “associaties 
van een sinaasappel” Op zich niets mis mee, maar eenmaal met de sinaasappel op tafel en voor 
de camera, heb ik mij toch wel ernstig afgevraagd of ik wel de goede cursus had gekozen.
Mijn doel was bewust fotograferen en meer spanning in het beeld brengen, maar hoe?  
Wel, daar moest ik nog achter zien te komen.
De veldopdrachten brachten me nog meer verwarring, maar gaandeweg brak de zon door en 
na 4 maanden zag ik eindelijk het ‘licht’.

Het licht van de oude meesters, zoals Rembrandt of Vermeer werd mijn doel en het onder-
werp het stilleven. Gewapend met allerhande fruit werd de Vanitas geboren, met een knipoog 
naar de 17e eeuw. Onderdeel voor onderdeel is onder de loep genomen, uitgebreid gefotogra-
feerd, bewerkt, uit elkaar gehaald, versneden, opgehangen en zorgvuldig uitgelicht en belicht 
om de spanning in het beeld op te voeren.

Dank je Bart Siebelink voor de know how.

34 | Fotosofie magazine #2 35



Achterstebinnen

buitenstevoren

heb je verwonnen

of heb je geloren

bereken een tweehoek

en ook een driekant

is dat irrisant

of interrretant

begrijp ik jou

begrijp jij mij

samen

de werkelijkheid voorbij

auteur onbekend

de 
werkelijkheid

 voorbij

anja stolwijk
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Ik ben gestart met de mentorcursus omdat 
ik betere foto’s wilde maken. Mijn belang-
rijkste leerdoel was om het hele plaatje in de 
gaten te houden. Zo krijgen de foto’s meer 
inhoud en wordt het veel meer een verhaal. 

Tijdens de cursus worden ook de foto’s 
van mijn medecursisten besproken. Ieder 
groepslid heeft zijn eigen stijl en inbreng. Er 
komen bijzondere foto’s voorbij. Hierdoor 
word ik ook enorm geïnspireerd en gemoti-
veerd en krijg veel nieuwe ideeën. 

Tijdens een cursusdag in de Ooijpolder heb 
ik een foto van een spin op het grind ge-
maakt. Je ziet niet gelijk wat het is en hier-
door kreeg ik het idee voor het project.

De zichtbare natuur is pure kunst. Om dat 
te kunnen zien, moet je de werkelijkheid los-
laten en verder kijken. Zo ontstaan de mooi-
ste beelden. De werkelijkheid voorbij. 

Wat ik vooral heb geleerd is om te blijven 
zoeken totdat je een beeld hebt dat boeit. 
Een foto vertelt dan veel meer dan je op het 
eerste gezicht zou zeggen. 

anja stolwijk
stolwijkanja@gmail.com

40 | Fotosofie magazine #2 41



42 | Fotosofie magazine #2 43



B
eu

ke
n

b
lo

edw
ie

ke
 e

ef
tin

g

Sinds ik (vanaf 1978) in Utrecht woon, fiets ik dagelijks langs de inmiddels 166 jarige 
Rode Beuk bij het Rosarium in Utrecht-Oost. Ik geniet van zijn fraaie lente-, zomer- of 
herfstblad of van zijn grillige kale takken, afstekend tegen de winterhemel. Groot was 
de schok toen ik hoorde dat de boom wordt aangetast door de dodelijke bodemschimmel 
Phytophthora plurivora. Als de schimmel voortwoekert in de stam, gaat deze een rode 
vloeistof afscheiden: Beukenbloed!

Dit beeldessay toont de Beuk in al zijn schoonheid en vergankelijkheid en geeft een 
impressie van de betekenis van deze boom voor mij, de buurtbewoners en de mensen 
van de gemeente die voor hem zorgen.

4544



Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
Omtrek:  5,34 meter 
Hoogte: 21,8 meter 
Leeftijd: 166 jaar 
Nazaten: geen 
Geplant: in 1850
Locatie:  rotonde bij het Rosarium, Utrecht-Oost





  

Buurtbewoner Maarten Schild: “De beuk is mijn gids.”

Tekst en foto’s door Wieke Eefting
 
UTRECHT - De beuk heeft niet al-
leen voor mij een speciale betekenis. 
Veel mensen spreken mij aan als ik hem 
fotografeer en vertellen spontaan hoe 
de beuk deel uitmaakt van hun leven. 

De gemeente zal de beeldbepalende 
reus zo lang mogelijk met rust laten, 
totdat hij een gevaar gaat opleveren 
voor de omgeving. Dan wordt hij 
 geveld.

Advocaat Gerard Scholten: “De boom staat voor ons 
kantoor maar is ook binnen aanwezig.”

Gemeentelijk boomadviseur Frank van den Brink: “Laten we zo lang mogelijk genieten 
van de beuk. Maar als we afscheid van hem moeten nemen, staat er al een waardige 
opvolger klaar!”

Buurt & Beuk
Fotosofie magazine #2 |  51



Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.

Ik voel, ik voel, wat jij niet voelt.

Hoe kun je al die indrukken en emoties overbrengen?

Indrukken die mij drijven, maar tevens zo verlammen.

Emoties die mij kwellen, maar welke ik zo moeilijk kan uiten.

Loslaten was de opdracht, muziek de drijfveer, mijn innerlijk leven werd het verhaal.

Natuurfotografie liet ik los, gedrevenheid, passie en emotie kreeg ik terug.

Welkom in “My World, Mad World”.

jessica van dijk
www. puurnatuuraandemuur.nl

   My
Mad World

53



“All around me are familiar faces,
worn out places, worn out faces”

“Bright and early for their daily races,
going nowhere, going nowhere”
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“Their tears are filling up their glasses,
no expression, no expression
Hide my head I want to drown my sorrow,
no tomorrow, no tomorrow

And I find it kind of funny, 
I find it kind of sad
The dreams in which I’m dying, 
are the best I’ve ever had
I find it hard to tell you, 
I find it hard to take
When people run in circles 
it’s a very, very, 
Mad world

Children waiting for the day they feel good,
happy birthday, happy birthday
Made to feel the way that every child should
sit and listen, sit and listen

Went to school and I was very nervous,
no one knew me, no one knew me
Hello teacher tell me what’s my lesson,
look right through me, look right through me

And I find it kind of funny, 
I find it kind of sad
The dreams in which I’m dying, 
are the best I’ve ever had
I find it hard to tell you, 
I find it hard to take
When people run in circles 
it’s a very, very
Mad world

Enlarging your world
Mad world”
       
Gary Jules
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Mijn dromen 

rusten

op dons

ze krijgen

 vleugels

in mijn slaap 

vlieg ik

grenzeloos, 

onbegrensd

johanna de Boer

Myn dreamen

rêsten

op dûns

se krijen

wjukken

yn myn sliep

fleane ik

ûnmjitlik

ûnbegrinze
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The last wave by, 

crying how bright

Rage, rage 

against 

the dying 

of the light

RAGE & TEARS
BART SIEBELINK (& DYLAN THOMAS)



Do not go

gentle

into that

good night,

Rage, rage 

against the dying

of the light
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Curse,

bless, me now

with your fierce tears,

I pray

Rage, rage

against the dying

of the light
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Verlies en rouw houden mij momenteel in hun greep. Mijn lieve schoon-

moeder is onlangs overleden. Ze koesterde een diepgewortelde liefde voor 

de natuur en hield zielsveel van bloemen. Later dat jaar beroofde een kennis 

zichzelf van het leven. Ook zij adoreerde de natuur die ze beschouwde als 

bron van al het goede en pure. Tot slot hebben we onze katachtige huis-

genoot Kosjka moeten laten inslapen, zij wás natuur. De emotionele bewo-

genheid van dit alles vindt voor mij zijn weerklank in deze foto’s.

Bart Siebelink (Poetry: Dylan Thomas 1924 - 1953)

Tijdens een heftige stortbui, 
sijpelt hemelwater via de 
nerven naar het uiteinde 
van het blad, waar het via 
de punt afvloeit om zijn weg 
naar de aarde te vervolgen. 

Aangemoedigd door het extreme 
herfstweer ben ik gaan experimenteren in 
een poging het overweldigende te vangen. 

Een paar keer stormde het ‘s nachts maar 
toch bleef de temperatuur mild. Terwijl 

de windvlagen om het huis loeiden ben ik 
naar buiten gegaan om met behulp van 

een statief tijdopnamen te maken van de 
bomen en hun heftig zwiepende takken in 

de wind, tegen een vurig oranje lucht.

Vorige dubbele pagina: 
Zware druppels,
hangend in een spinnenweb, 
lijken een hart te vormen
rondom een verwelkt bloempje 
dat in hetzelfde web 
aan zijn einde is gekomen,
als een doorweekt penseel
dat zijn laatste tranen 
heeft laten vloeien.
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