
Wat doe je als je de tijd, het geld en de 
middelen krijgt om te doen wat je altijd 
al wilde? Bevangen door de dagelijkse 
bezigheden en verplichtingen, dreigen 
we onze dromen te vergeten. Tijd 
om stil te staan bij diepgewortelde 
fotografi sche wensen. Welke heimelijke 
dromen koesteren de grote fotografen? 
SHUTR.photo duikt in de droomwereld 
van fotografen Raymond Rutting, Thijs 
Heslenfeld en Sacha de Boer.

FOTOGRAFEN 
VERLANGEN NAAR 

HUN VOLGENDE 
PROJECT

Door Sanne Ruhaak

D rie fotografen met drie persoonlijke dromen. Waar Raymond 
Rutting al jaren droomt van mysterieuze mannen langs Ethiopi-
sche wegen, kan Thijs Heslenfeld zo tien projecten noemen waar 

hij zijn tanden in zou willen zetten. De droom van Sacha de Boer kwam uit 
toen ze een paar jaar geleden defi nitief voor haar camera koos. Zijn haar 
dromen op? Nog lang niet.

G OOTOTO ETETGG OO E
ACHTERGROND

Dromen najagen
112

SHUTR01_112-117_Achtergrond_Grote Dromen_DEF_AT.indd   112 07-03-17   08:18



Raymond Rutting (1962)
Fotojournalist Raymond Rut-

ting kwam voor zijn werk op 

de vreemdste plekken ter we-

reld. In 2013 nam Raymond 

afscheid van het ANP en ging 

hij verder als zelfstandig 

fotograaf. Voor zijn werk 

ontving Raymond vele prij-

zen. Zijn oeuvre leverde hem 

de titel Fotograaf van het 

Jaar 1997 en 2004 op en een 

jaar later een onderscheiding 

in als Offi  cier in de Orde van 

Oranje Nassau.
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W at de drie fotografen bindt, is het feit dat hun dromen tot ver over 
de landgrenzen reiken. Niet vreemd, want alle drie de fotografen 
hebben heel wat van de wereld gezien. “Als je met een opdracht-

gever door een vreemd land rijdt, heb je eigenlijk geen tijd om de auto even 
stil te zetten en iets uit de omgeving te fotograferen”, vertelt Raymond Rut-
ting om te verklaren waarom de kiem van zijn dromen in het verre Ethiopië 
ligt. “Tien jaar geleden bezocht ik voor een opdracht een hulporganisatie in 
dat land. Terwijl ik naast de opdrachtgever van de ene naar de andere loca-
tie reed, zag ik langs de weg allemaal priesters staan. Prachtig aangekleed, 
in vol ornaat. Tijd om te stoppen was er niet dus die mooie koppen heb ik 
nooit kunnen vastleggen.” In Raymonds gedachten zijn de oude mannen, 
want dat zijn de priesters meestal, echter nooit verdwenen. Nog steeds zou 
de fotograaf terug naar Ethiopië willen om een portretserie te maken van 
de bijzondere mensen. “Ik ben zelf helemaal niet religieus opgevoed, maar 
het beeld intrigeert me wel. Waarom zijn die mensen daar? Wat houdt hen 
bezig?” 

Al jaren loopt Raymond rond met het idee ooit iets met dit onderwerp te 
doen. Hij heeft zelfs weleens op het punt gestaan om zijn tassen te pakken 
en de reis voor te bereiden. Wat hem dan tegenhield? “Ik heb het nooit voor 
mijzelf willen doen. Er moet wel iets uit zo’n project komen, een tentoon-
stelling bijvoorbeeld. Het lijkt me prachtig om een aantal grote portretten 
naast elkaar aan de muur te exposeren. Dan zie je de enorme diversiteit 
tussen al die mannen.” Een dergelijk project van museale omvang op 

RAYMOND RUTTING
ZOEKT DE RELEVANTIE

“Deze foto’s komen uit een project over dertig jaar status 
aparte van Aruba, gezichten van Aruba, waar ook een 
tentoonstelling uit voortkwam. Dat zijn de projecten die 
inspirerend zijn en ook leuk om te doen. Dit concept had 
ik een tijd in mijn hoofd. Het is een mooie manier om de 
fotografi e die je op je lijstje hebt staan te verwezenlijken.”

poten zetten, vergt nogal wat tijd en geld. 
Precies de twee dingen die Raymond niet 
in overvloed heeft. “Eigenlijk komt er altijd 
wel iets tussen”, vertelt hij. “Ik heb het best 
druk met betaald werk en dat moet ik vaak 
voor laten gaan. Ik zag eens dat een orga-
nisatie een fi nanciering uitschreef voor een 
project als dit. Ik had best mee willen doen, 

Tankstations met kippen
Niet alleen de priesters in Ethiopië hebben 

Raymonds fascinatie aangewakkerd. Ook 

de oude tankstations in Afrika dwalen door 

zijn gedachten. “Je komt ze altijd per ongeluk 

tegen en nooit op het juiste moment. Ik zou 

dolgraag die verlaten stations met de karak-

teristieke scharrelende kippen met aandacht 

willen fotograferen, in plaats van er met een 

opdrachtgever in haast voorbij te jakkeren. 

Misschien krijg ik over een jaar of 10-15 de 

kans er een project van te maken als de fos-

siele brandstof echt op zijn retour is.”
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Trans Siberia – 2013

maar ik moest er toch vanaf zien omdat er 
iets anders op mijn bordje kwam”, zegt hij 
lachend. “Het is bij mij nu eenmaal altijd 
hollen of stilstaan. Meestal hollen. Zo’n 
project kost natuurlijk veel reistijd, maar 
je moet ook de tijd die je kwijt bent aan de 
voorbereiding niet onderschatten. Voordat 
je eraan begint moet je zeker weten dat je 
je werk ergens kwijt kunt. En meer dan een 
eenmalige publicatie, want daar win je de 
oorlog niet mee.”

Dromen zijn er om gedroomd te worden 
en zolang er geen dromenpolitie is, fan
taseren de drie fotografen gestaag door. 
“Ik heb nog steeds hoop dat iemand mijn 
droom oppikt en het relevant maakt om 
uit te voeren. Een ding weet ik zeker: als ik 
ooit een prijs win waarbij het prijzengeld 
aan een fotografisch project moet worden 
besteed met museale tentoonstelling, en als 
dat alle kosten dekt, dan wordt dit het!”

‘MET EEN ENKELE PUBLICATIE  
GA JE DE OORLOG NIET WINNEN.’
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 “ Eén droom? Ik heb er wel tien.” Thijs Heslenfeld is in zijn dromen niet 
bescheiden. Waarom zou hij ook? “Ik kan zo tien projecten opnoemen 
die ik zou willen uitvoeren, maar lang niet allemaal hoeven te gebeu-

ren. Dat hoort bij de creativiteit die je als fotograaf hebt. Het heeft er ook 
wel mee te maken dat ik eigenlijk nooit van tevoren weet wat ik ga doen. 
Ik verzin altijd wel weer wat en er komt ook altijd weer wat uit.” Er zijn een 
paar plannetjes die al langere tijd stilletjes door zijn hoofd spelen. Net als 
Raymond heeft hij nooit de tijd en middelen gehad om al zijn plannen uit 
te voeren. En net als zijn collegadromers, bevindt zijn onderwerp zich ver 
voorbij de Nederlandse landsgrenzen.

“Ik wil met de auto door Rusland zo ver mogelijk naar het oosten rijden. 
Net zolang tot je niet meer verder kunt. Het liefst in een oude Lada.” Rus-
land is Thijs niet helemaal vreemd, maar hij heeft het gevoel dat er meer 
te zien en ontdekken is dan hij tot nu toe deed. “Ik ben er niet heel veel 
geweest, eigenlijk alleen met de Trans Siberië Express. Best een beleving, 
maar in feite race je door het land en zie je niet veel. Alles wat je ziet is 
alleen maar een bevestiging van het beeld dat wij in het Westen hebben 
van het land: dronken mensen die nauwelijks contact met elkaar hebben en 
angstig zijn voor buitenlanders. Ik ken dat net zo goed van andere plekken 
op de wereld en tegelijkertijd kan ik me niet voorstellen dat dit het hele 
verhaal is. Dit is wat ik zie omdat ik er doorheen kachel, ik wil weten wat 

Kinderdroom
Thijs’ fascinatie voor Rusland komt niet uit 

de lucht vallen. Al vroeg werd hij geboeid 

door het contrast tussen de werkelijkheid en 

het beeld van het land zoals we dat vanuit 

de media kregen voorgeschoteld. “Ik maakte 

als kind eens een werkstuk over Rusland. 

Het land was voor mij toen nog een abstract 

begrip, gevoed door wat non-informatie uit de 

VS. Om aan meer informatie te komen, moest 

ik bij de ambassade zijn. Een grote propagan-

da natuurlijk wat ik kreeg toegestuurd. Het 

beeld dat wij kregen gepresenteerd, was dat 

van dikke vrouwen met aardappelen op de 

markt, strafkampen en ellende. Toen de muur 

viel, kwamen er ineens prachtige vrouwen 

tevoorschijn, dat vond ik even verrassend als 

fascinerend.” Het werkstuk uit zijn kindertijd 

heeft Thijs bewaard. “Wellicht is het een 

leuke start voor het verwezenlijken van mijn 

Rusland-droom.”

GRENZELOOS DROMEN MET 
THIJS HESLENFELD

ik zie als ik de tijd neem om het land in te 
trekken.” Dat een dergelijke tocht moge-
lijk is, leerde Thijs van een documentaire 
die ooit werd uitgezonden door VRT. “De 
fotograaf uit de documentaire reisde samen 
met een tolk door het afgelegen Siberië en 
bezocht mensen thuis. Zoiets lijkt me wel 
wat omdat ik denk dat er veel interessants 
te ontdekken is. Zeker nu de situatie met 
Poetin daar steeds meer op een koude oor-
log begint te lijken, wil ik weleens zien of die 
vooroordelen in onze media over Rusland 

Thijs Heslenfeld (1965)
Thijs is grofweg de helft van 

het jaar onderweg. Met zijn 

camera reist hij naar alle 

uithoeken van de wereld. 

Zijn reportage publiceert hij 

in kranten en tijdschriften 

en was te zien in onder meer 

Pakhuis De Zwijger en De 

Melkweg in Amsterdam en 

The Aboriginal Art Gallery in 

Rotterdam.

www.thijsheslenfeld.com
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LINKS: 

“Waar de reis ook naartoe 
gaat, ik kom vrijwel altijd terug 
met een paar portretten van 
mannen op hun werkplek. De 
gedachte om daar een keer een 
samenhangend verhaal van te 
maken speelde al lang door mijn 
hoofd. In 2012 kwam het rond: 
ik produceerde het boek Men at 
work en exposeerde de serie in 
de Melkweg in Amsterdam. Met 
het boek wonnen we een Red Dot 
Award in Duitsland en het was 
in no-time uitverkocht. Ik ben 
er nog steeds trots op, het is één 
van mijn mooiste boeken.”

Op 11-jarige leeftijd 
maakte Thijs een 
werkstuk over Rusland 
op school.

‘IK WIL MET EIGEN 
OGEN ZIEN OF ONZE 
VOOROORDELEN OVER 
RUSLAND KLOPPEN.’
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wel helemaal kloppen. Destijds kregen wij zo’n eenzijdig 
beeld van de Koude Oorlog en het leven in Rusland en ook 
nu serveren we Poetin allemaal af en weten we alles beter. 
Ondertussen wordt die man daar wel op handen gedragen, 
daar moet toch een verhaal achter zitten.”

Thijs’ motivatie voor dit project is niet die van een wereldverbeteraar.  
Hij doet het puur uit eigen interesse. “Ik geloof niet zo in de wereld verbete
ren met fotografie”, verklaart hij. “Dat algemene belang verzinnen mensen 
er volgens mij vaak bij als een subsidieaanvraag ingevuld moet worden.  
Vijf van mijn zes boekprojecten heb ik echter zonder één cent subsidie  
gedaan, omdat ik de bijbehorende vrijheid zo belangrijk vind.” Dat er een 
geldschieter moet komen om deze droom te verwezenlijken, is wel essen
tieel. Zelf denkt hij aan fondsen of een belanghebbende partij die in het 
project gelooft en het wil financieren. Die heeft hij nog niet gevonden, 
maar als hij eerlijk is, heeft hij ook nog niet actief gezocht. Waarom niet? 
“Misschien vind ik het ook wel een beetje eng. Als ik Rusland zo zie, is 
dat niet een land waar ik me heel veilig ga voelen. Er zijn talloze landen 
waarin ik liever met een gestrande Lada naast een donkere weg sta, dan in 
Rusland.” Toch heeft hij zijn droom wel al een beetje uitgewerkt. “Het moet 

‘IK GELOOF NIET ZO IN DE WERELD 
VERBETEREN MET FOTOGRAFIE.’

Sacha de Boer (1967)
Sacha de Boer nam in 2013 

afscheid bij de NOS om zich 

volledig te richten op foto

grafie. Ze werkt voor  

verschillende media waar

onder National Geographic. 

Ze doet veel portretfoto

grafie en artistiek werk. 

Eerder reisde Sacha naar de 

Noordpool af om de bewo

ners van Gjoa Haven te  

portretteren. In 2014 

verscheen haar tweede foto

kookboek Back to Basics.

Evenaar
Dat Thijs veel onuitgevoerde projecten op de 

plank heeft liggen, voorkomt niet dat er toch 

telkens weer nieuwe ideeën bijkomen. Zo wil 

hij dolgraag de evenaar volgen. Als je op de 

wereldbol kijkt, zie je dat de evenaar maar 

door zo’n twaalf landen gaat. “Dat zijn rede

lijk bereisbare gebieden,” vertelt Thijs, “hoe

wel Afrika en een stuk van het Braziliaanse 

oerwoud wel pittig zijn.” Wat Thijs’ interesse 

wekt, is het feit dat hij veel van die landen 

eens heeft bezocht en dat ze zo van elkaar 

verschillen. “Als jongetje in de schoolban

ken denk je dat al die landen met eenzelfde 

klimaat bij de evenaar er wel een beetje 

hetzelfde uitzien. Dat is helemaal niet zo. 

Kenia verschilt bijvoorbeeld keihard van het 

Braziliaanse oerwoud. De overeenkomst die 

de evenaar suggereert, is dus slechts schijn. 

Het lijkt me heel mooi om die verschillen in 

kaart te brengen.” Daarvoor heeft Thijs wel 

een sponsor nodig die het interessant vindt 

om iets van de aarde in beeld te brengen en 

een investering wil leveren. “Een beetje in de 

stijl van Jimmy Nelson en Paul van Gaalen”, 

zegt Thijs. “Die laatste kwam op een borrel 

een rijke ZuidAmerikaan tegen die een boek 

wilde over zijn geboortegrond Patagonia. Een 

jaar lang had Van Gaalen carte blanche om 

het land door te reizen zonder zich zorgen te 

hoeven maken over geld, vervoer en midde

len. Ja, dan kan er ineens een heleboel!”

“Een fotoboek maken, welke fotograaf wil dat nou niet? In 
2007 publiceerde ik Cold, over mijn zeilreizen naar Antarc-
tica. Ik heb het zelf uitgegeven en nam daarmee een heel 
groot risico. Iedereen die er verstand van had verklaarde 
mij voor gek. Maar het werd een doorslaand succes: twee 
herdrukken en ruim 10.000 exemplaren verkocht. Het 
was een beslissend moment in mijn carrière; het deed me 
beseffen dat álles mogelijk is zolang je er zelf ook echt in 
gelooft. En van de opbrengst heb ik jaren kunnen leven.”

een combinatie worden van fotografie, een 
publicatieplatform en bewegend beeld. De 
formule van op reis gaan en terugkomen 
met een fotoboek is anno 2017 wel een 
beetje uitgewerkt denk ik.”
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A ls Sacha de Boer ergens mee bekend is, is het wel het niet kunnen 
uitvoeren van haar fotografische dromen. Met een drukke baan bij 
de NOS hield ze maar weinig tijd over om haar camera te pakken. 

Laat staan dat ze tijd had om een heel project op poten te zetten. “Toen 
ik nog bij het journaal werkte, moest ik projecten zoals mijn reis naar de 
Noordpool ‘even’ in een week doen. Het lukte me uiteindelijk om een week 
vrij te plannen in mijn NOS-rooster. Toen ik daar met mijn camera in de 
ijskou stond, voelde ik me zo in mijn element dat het naar meer smaakte.  
Ik wilde terug naar de Noordpool om de veranderingen vast te leggen, 
maar dan wel langer dan een week.” Sacha zag in dat deze droom niet te 
combineren viel met haar werk. Ze kon twee dingen doen: kiezen voor haar 
baan bij de omroep of haar droom volgen. “Opeens kreeg ik de gedachte: 
‘ik kan dit ook fulltime doen’. Van dat besef werd ik zo blij! De beer was los 
en ik heb nooit spijt gehad van mijn beslissing om mijn vaste baan op te 
zeggen en als freelancer aan de slag te gaan. Vorig jaar ben ik teruggaan 
naar de Noordpool.” 

Sacha’s huidige leven is op zich al een droom die uitkomt. Maar dromen 
zijn nooit op, bij alles wat we doen en meemaken vormen zich weer nieuwe 
ideeën in ons hoofd. Zeker in het creatieve brein van een fotograaf zijn dro-
men zo gevormd. Wat heeft Sacha nog op haar wensenlijst? “De afgelopen 
vier jaar heb ik voor diverse opdrachtgevers veel gereisd en portretten 

“Deze twee portretten van de Inuit George Kamookak uit het plaatsje Gjoa 
Haven vertegenwoordigen voor mij het gevoel dat ik mijn droom leef. De een 
maakte ik in 2008, toen hij nog een actief jager was. We zitten samen op een 
hondenslee en hij kijkt achterom met een mengeling van trots en bezorgdheid. 
Vlak daarvoor waren de honden op hol geslagen terwijl ik als enige op de slee 
zat. Na een paar kilometer over de bevroren toendra wist ik ze pas tot stilstand 
te krijgen. George vond het reuzestoer van een niet-Inuit (of zuiderling, zoals wij 
allemaal in hun ogen zijn) om de wilde honden te stoppen. Zeven en een half 
jaar later zocht ik hem weer op en bracht een afdruk mee van zijn portret. De 
weemoed ligt in zijn blik; hij is te oud om te jagen, en slijt nu zijn dagen binnen. 
Hij vertelde dat hij goede herinneringen koesterde aan die dag op de toendra 
met de fotograaf en de op hol geslagen honden.”

Gestrande projecten
Niet elke droom komt uit. Ook als je denkt 

dat de uitvoering een succes wordt, kan er 

zomaar ergens een kink in de kabel komen. 

Een geldschieter die zich terugtrekt, een ga-

leriehouder die toch afziet van een publicatie 

of een andere opdracht die tussendoor komt. 

Ook Sacha heeft zo’n project dat strandde 

voordat het voltooid was. Ze had ooit het 

plan om met een schilder een gezamenlijk 

project te doen over vrouwelijk naakt, vanuit 

hun gezamenlijke – vrouwelijke – visie. “Zij 

zou de schilderijen maken, ik de foto’s. Zij 

heeft die schilderijen inderdaad gemaakt, 

maar ik bleek toch wat moeite te hebben om 

vrouwen uit de kleren te krijgen. Eigenlijk 

heb ik het ook nooit echt geprobeerd, er zat 

kennelijk een barrière. Als ik het zelf niet zou 

doen, denk ik niet dat ik een ander ervan kan 

overtuigen het wel te doen. Misschien stap ik 

ooit nog eens over die schroom heen.” 

gemaakt op verschillende continenten. 
Ik heb zo veel culturen en achtergronden 
gezien en steeds denk ik weer: we zijn al-
lemaal hetzelfde. Als ik nu terugkijk naar al 
die foto’s van verschillende mensen, speelt 
steeds hetzelfde liedje door mijn hoofd: 
‘Beautiful people, you live in the same 
world as I do’. Met dat thema zou ik ooit een 
expositie willen maken. Juist nu, in deze tijd 
van vreemdelingenhaat en navelstaarderij, 
zouden we ook eens moeten kijken naar wat 
ons verbindt.”

Het wordt inmiddels voorspelbaar, want 
als we Sacha vragen waarom die expositie 
er nog niet is, antwoordt ze: “Te druk en 
steeds onderweg! Ik heb simpelweg de tijd 
nodig om het uit te voeren, een sponsor 
die de prints betaalt en een mooie plek om 
te exposeren. Maar op een dag moet dit 
realiseerbaar zijn, toch?” 

SACHA DE BOER BLIJFT DROMEN
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