
Je kent het vast wel. In een vreemde stad 
zie je een prachtige vrouw lopen, of een 
oude man met een mooi getekend gezicht. 
Je loopt langs een huis waar een hele 
familie op straat zit. En je ziet meteen de 
foto die je wilt maken. Maar dan bemoeit 
een stemmetje in je hoofd zich ermee. ‘Ze 
vindt het vast niet leuk.’ ‘Hij heeft echt 
wel wat beters te doen.’ ‘Wat zullen ze  
van me denken?’ Gevolgd door: ‘Nou ja, 
misschien was het ook helemaal niet zo 
bijzonder.’ Of: ‘Als ik van een afstandje 
inzoom zonder dat-ie het doorheeft, wordt 
het vast ook een leuke foto.’

MEE? 
Fotograaf Thijs Heslenfeld 
reisde onafhankelijk door 
meer dan honderd landen 
en deelt zijn uitgebreide 
kennis en ervaring in 
 boeken, workshops en 
lezingen. Samen met Zin 
organiseert hij dit najaar 
fotoworkshops in 
Marrakech, Marokko en  
in de Franse Bourgogne. 
Tijdens een intensieve  
week ervaart u zelf hoe u 
met een meer onbevangen 
benadering eigenlijk de hele 
wereld kunt fotograferen. 
De workshops zijn geschikt 
voor deelnemers van elk 
niveau. Al fotografeert u 
met een iPhone. De groepen 
zijn bewust klein, zodat  
er volop ruimte is voor  
persoonlijke aandacht. 
Meer informatie vindt u op 
Thijsheslenfeld.com/zin

Als ik tijdens al mijn reizen één ding over 
fotografie heb geleerd, is het dit: je foto’s 
worden veel mooier en spannender als je 
je angst om mensen te fotograferen kwijt-
raakt. Als je je niet meer laat tegenhouden 
door dat stemmetje. De grote vraag is 
natuurlijk waaróm bijna iedereen het zo 
moeilijk vindt om mensen te fotograferen. 
Het enige antwoord dat ik kan verzinnen: 
angst voor afwijzing.
Hoe los je dat op? Accepteer dat de ander 
‘nee’ kan zeggen. Is het zo simpel? Ja! Als 
jij oprecht vindt dat iemand anders kan en 
mag besluiten om niet aan jouw foto mee 

te werken, is het probleem van tafel. Dan 
kun je voortaan aan iedere wereldburger 
vragen of je een foto van hem of haar kunt 
maken. Omdat er geen druk meer op zit, 
kun je echt contact maken en zal de ander 
veel eerder geneigd zijn om ‘ja’ te zeggen.
In mijn cursussen besteed ik veel aan-
dacht aan de sociale kant van fotograferen 
en weinig aan de techniek. Want moderne 
camera’s kunnen veel zelf. Techniek is 
belangrijk, maar het is belangrijker dat je 
een goede foto leert zién. En dat je gaat 
ontdekken hoeveel invloed jij zelf kunt 
hebben op een ontmoeting met anderen. ■

ZIN WORKSHOP 
IN 3 DELEN:
1. MENSEN
2. EMOTIE
3. SCHOONHEID
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Mensen
fotograferen?

door en met Thijs Heslenfeld

LEREN FOTOGRAFEREN

Accepteer een nee!

FOTO 
 WORKSHOP 

1


