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“Het maken van vrij werk is een 
soort resetten”

K Autonome en documentaire fotografie Door Elsje van Ree

Sinds zijn afstuderen is hij bijna ieder jaar wel in het 

nieuws met een prijs, een project of de deelname 

aan een tentoonstelling. Dit jaar hangen zijn foto’s 

bijvoorbeeld bij de tentoonstelling Warzone van 

Fotomanifestatie Noorderlicht. Een gesprek met 

Sander Foederer.

“Ach, het stelt het allemaal niet zoveel 
voor, er hangen maar twee foto’s”, zo 
relativeert Sander Foederer zijn bijdrage 
aan de prestigieuze tentoonstelling. Op 
aanraden van een vriend zond hij foto’s in 
van zijn project over vrijetijdsbesteding in 
Kamp Holland in Afghanistan. Een bijzon
der project voor iemand die begonnen is 
met de lerarenopleiding voor Beeldende 
Vakken. “De lerarenopleiding was voor 
90% een kunstopleiding. Tijdens die 
opleiding kwam ik erachter dat van alle 

disciplines de fotografie mij het beste lag 
en het meest interesseerde. Ik ben dan 
ook afgestudeerd met een fotoserie en 
tijdens mijn laatste stage gaf ik fotogra
fieles aan de eerstejaars studenten van 
mijn eigen opleiding. Daarna ben ik naar 
de Fotoacademie gegaan en niet naar de 
KABK, vooral omdat de zelfstandigheid 
op de opleiding aan de Fotoacademie 
me het meest aansprak. Bovendien wilde 
ik alleen met fotografie bezig zijn,” aldus 
Foederer. De opleiding aan de KABK in 
Den Haag, in de woonplaats van Sander 
Foederer, eist van de studenten in het 
eerste jaar deelname aan twee andere 
vakken zoals kunstgeschiedenis, schilde
ren of een ander beeldende discipline. 
“Ik heb aan de Fotoacademie in deeltijd 
gestudeerd maar was er wel fulltime mee 
bezig.” 

Visual narratives
Van lesgeven is vooralsnog niet veel 
gekomen, behalve recentelijk een gast
docentschap aan de Willem de Kooning 

Academie en een workshop in Egypte 
voor een internationale groep jonge 
mensen. De workshop had als titel ‘Visual 
narratives’. Foederer: “Ik ben erachter 
gekomen dat af en toe lesgeven toch wel 
interessant is omdat het verdiept. Je moet 
dan reflecterend met fotografie bezig zijn. 
Ik heb al jaren de gewoonte om foto’s die 
ik in tijdschriften en kranten tegenkom te 
bewaren. Deze verzameling heb ik altijd 
beschouwd als een soort persoonlijke 
schat. Aan de hand van een selectie van 
deze foto’s kon ik in Egypte heel goed 
een enthousiast verhaal vertellen over de 
kwaliteit en kracht van fotografie.”

PAN-L
In 2005 heeft Foederer zijn studie aan de 
Fotoacademie afgerond. In datzelfde jaar 
ontving hij een nominatie bij de Photo
academie Award. Hij had bij de Fotogram 
Trofee in 2002 al de eerste prijs en in 
2003 een nominatie gewonnen. Zijn 
deelname aan de PANL Award in 2006 
werd bekroond met de eerste prijs   Docu
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mentary/Life. Foederer: “Wedstrijden zijn 
goed om te staven of jijzelf niet de enige 
bent die enthousiast is over je werk. En 
als je dan iets wint of wordt genomineerd 
dan is dat goed voor je zelfvertrouwen. Ik 
heb met de serie voor de PAN-L prijs ont-
zettend veel aandacht gekregen. En dat 
doet wel goed, zeker net na je afstuderen. 
Er zijn heel wat art directors, ontwerpers 
en communicatie mensen die de PAN-L 
Award in de gaten houden. Het belang-
rijkste van al die prijzen en nominaties 
is dat mensen van je bestaan afweten. 
Het is een niet opdringerige manier van 
acquisitie voeren. Net zoals ik een paar 
keer per jaar een nieuwsbrief naar mijn 
contacten stuur waarin ik iedereen op de 
hoogte breng van mijn meest recente en 
geslaagde projecten. Zo kan ik mensen 
laten weten dat ik er nog steeds ben en 
dat ik mooie dingen aan het maken ben. 
Als er dan een opdracht te vergeven is 
denken ze hopelijk aan je. Ik ben geen 
marketeer natuurlijk maar het is een 
benadering die goed bij mij past.”
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Resetten
De lijst met projecten en opdrachten 
heeft in de afgelopen vijf jaar respec-
tabele proporties aangenomen. Her-
kenbaar werk, de hand van Foederer 
is erin te herkennen. Maar het is niet 
gemakkelijk te bepalen waarmee dat 
herkenbare te definiëren is. Wat is de 
essentie van het werk van  Foederer 
waardoor zijn werk zo herkenbaar 
wordt? “Mijn vrije werk heeft voor 
mij een bepaalde functie; noem het 
maar ‘resetten’. Ik vind het belangrijk 
regelmatig terug te keren naar wat voor 
mij die essentie van fotografie is. Het 
gevoel, de concentratie die ik heb wan-
neer ik met mijn camera op een plek 
ben die ik niet ken en die me boeit. 
Ik creëer een situatie waarbij ik in die 
concentratie kom. Een bepaalde tijd 
weg van huis. Alleen, op een plek waar 
ik nooit eerder was. In een stad kan 
ik rustig werken. Iedereen is druk met 
z’n leven en met elkaar en ik heb alle 
tijd om te observeren. Een stad zit vol 
verrassingen, om elke hoek kan zich 
iets bijzonders openbaren. Mensen, 
gebouwen, licht, meestal in combi-
natie. Dan komen al deze elementen 
bij elkaar en dat is dan mijn foto. Het 
is een arbeidsintensieve manier van 
werken. Ik kan uren lopen zonder iets 
tegen te komen. Ik ga op zoek naar 
momenten waarop iets meer ontstaat 
dan de som der delen en reageer dan 
op wat me aanspreekt. Daar heb ik wel 
het licht bij nodig. Dat is een essentieel 
onderdeel van het ‘palet’ waar ik mee 
werk. Mijn werk gaat op zo’n moment 
over de manier waarop de stad de 
dag doorkomt, als een persoonlijk 
dagboek. Daarbij probeer ik mijn beeld 
niet verhalend te maken, niet teveel 
uit te leggen, dat gaat ten koste van de 
verbeeldingskracht. Er moet een soort 
universele kracht vanuit gaan.” 

Kamp Holland
Werken in opdracht stelt andere eisen 
dan werken naar eigen inzicht. Maar 
 Foederer werkt graag in opdracht: ”Ik 
schep er veel lol in voor een opdracht-
gever een idee te vertalen in beeld. 
Opdrachten van particulieren doe ik in 
de regel niet omdat het veel fijner is 
samen te werken met een art director 
of een ontwerper, of met iemand uit 
het communicatievak. Je zit dan al 
gelijk op dezelfde golflengte en hebt 

allebei je expertise en ervaring. Dat 
stimuleert elkaar en zo kom je vaak 
tot grotere hoogte. In de regel is het 
wel de opdrachtgever die de eisen en 
de voorwaarden stelt, maar zolang ik 
creatief de ruimte krijg zie ik in veel 
opdrachten wel een uitdaging.” En 
ook dat levert soms een nominatie of 
een prijs op zoals de nominatie voor 
het best verzorgde boek in 2008 en 
de Grand Prix voor bedrijfs bladen in 
2006 en 2009 waar Foederer met een 
belangrijke bijdragen in de categorie 
Beeld won. Bijzonder is in dit verband 
het project ‘Vrije tijd in Kamp Holland’, 
dat net als het project ‘De laatste dagen 
van Polaroid’, destijds op eigen initiatief 
tot stand is gekomen met ondersteu-
ning van De Volkskrant. “Ik wilde een 
serie maken over vrije tijd in Kamp 
Holland omdat ik dat nog nergens 
had gezien. Defensie was bereid me 
mee te nemen op voorwaarde dat ik 
vooraf kon aantonen dat er publicaties 
uit zouden komen. Toen heb ik Volks-
krant Magazine benaderd en zij waren 
enthousiast over mijn plan, mits het 
een goede serie zou worden. Kranten 
en tijdschriften zitten niet verlegen om 
goede fotografen, dus als je voor hen 
wilt werken zul je zelf met ideeën moe-
ten komen. Het werken in  Uruzgan 
is een heftige ervaring. Je stapt in 
 Eindhoven op het vliegtuig en je bent 
in een andere wereld. Ik heb gepro-
beerd ‘Kamp Holland’ op eenzelfde 
manier te benaderen als waarop ik een 
stad benader: van een afstand, als een 
toeschouwer, wachtend en zoekend 
naar bijzondere situaties en momen-
ten. Wat ik me van tevoren niet had 
gerealiseerd was dat ik zo enorm zou 
opvallen in deze setting van militairen. 
Niet echt het comfortabele ‘fly-on-the-
wall’ principe dus. Ondanks dat vind ik 
dat ik er in die twee weken wel in ben 
geslaagd een impressie te geven van 
de vrijetijdsbeleving op Kamp Holland. 
Ik had redelijk de vrije hand maar je 
merkt wel dat ze erg ‘sturen’ in waar je 
mag komen en in wat ze je vertellen. 
Daar hoor je oorlogsfotografen ook 
vaak over klagen. Maar zo werkt het 
nou eenmaal klaarblijkelijk. Achteraf 
controleren deden ze bij mij niet echt. 
Kunnen ze ook niet of nauwelijks 
natuurlijk. Het gaat een beetje op ver-
trouwen en als je dat schaadt mag je 
een volgende keer zeker niet mee.”

“In mijn vrije werk ensceneer ik nooit 
en werk ik met bestaand licht.” 
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“Ik ga op zoek naar momenten waarop iets meer ontstaat dan de som 
der delen.”

Intens
De organisatie van Noorderlicht plant 
 thema’s die gedurende een aantal jaren 
de leidraad vormen voor tentoonstellingen. 
De thematiek is altijd sociaal gerelateerd. 
De organisatie start met een internationale 
oproep aan fotografen die menen werk 
te hebben dat refereert aan het thema 
en dat uiteraard van voldoende kwaliteit 
moet zijn. Het geëxposeerde werk op de 
Fotomanifestaties van Noorderlicht is te 
definiëren als documentaire fotografie. 
Foederer over zijn deelname: “Collega 
fotograaf Janus van der Eijnden wees 
me enige tijd geleden op de oproep tot 
inzenden voor Warzone. Ik heb toen mijn 
serie naar Noorderlicht gestuurd. Zij heb-
ben een aantal beelden geselecteerd uit 
mijn serie. Ik hang er niet heel prominent 
tussen, ik ben gewoon een onderdeel van 
het geheel in de tentoonstelling en dat is 
prima zo. Het is erg leuk om bij te dragen 
aan zo’n mooie tentoonstelling. Hoewel 
mooi eigenlijk niet het juiste woord is. 
Intens is beter uitgedrukt. Ik moest echt 
even bijkomen nadat ik de tentoonstelling 

had gezien. De spanning en de angst die 
bij oorlog horen grijpen je echt bij de strot.” 

Documentair of autonoom
De vraag doet zich voor of Foederer zich-
zelf definieert als documentair fotograaf of 
als fotojournalist. “In mijn vrije werk wil ik 
niet altijd documentair zijn. Daar probeer 
ik soms op een poëtische manier mijn 
onderwerp te benaderen. Dan is mijn 
werk meer autonoom. Ik vind mezelf zeker 
geen fotojournalist omdat ik de kranten 
en tijdschriften niet bedien met verhalen 
met nieuwswaarde. Mijn opdrachtwerk is 
vaak documentair maar soms ook geën-
sceneerd als het richting reclame gaat. In 
mijn vrije werk ensceneer ik nooit, werk 
ik met bestaand licht en is de benadering 
documentair of autonoom. Bij de bena-
dering van mijn vrije onderwerpen werk ik 
intuïtief. Dat moet ook wel want met mijn 
werkwijze kun je foto’s niet plannen. Je 
gaat een beetje voor de verrassing. Maar 
ik bereid me natuurlijk wel voor, bestudeer 
plattegronden, verdiep me in de historie, 
de cultuur of de achtergronden om in te 

kunnen schatten wat een beetje interes-
sant zou kunnen zijn.”
Inmiddels wordt Sander Foederer in Berlijn 
door een agent, Christa Klubert, vertegen-
woordigd. Zij hebben gevraagd of ze hem 
mochten representeren buiten Nederland: 
“Het is natuurlijk fijn als er iemand buiten 
jezelf voor je bezig is. Je map komt op veel 
plekken en je bespeelt hierdoor een gro-
tere markt. Alhoewel ik nog niet veel grote 
opdrachten via hen heb gekregen. Wel 
al vaak ‘bijna’, maar dat schijnt normaal 
te zijn. Daarbij weet ik dat het natuurlijk 
crisis is geweest, dus ik heb geduld. Als 
het goed is halen zij opdrachten binnen 
en doen ze de productie en administratie. 
Ik hoef me alleen bezig te houden met 
de opdracht. Maar zij pakken ook tegelijk 
een mooi percentage op het geheel, het is 
geen liefdadigheid.”
De tentoonstelling Warzone is een onder-
deel van Fotofestival Noorderlicht en is te 
zien tot 31 oktober 2010 in de Blokhuis-
poort te Leeuwarden.

www.sanderfoederer.nl M
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