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Over de onderzoeker
Marc Prüst (1975) geldt als specialist op het 
gebied van non-fictie narratieve fotografie. 
Hij werkte zes jaar voor World Press Photo 
in Amsterdam en daarna voor fotoagentschap 
Agence VU’ in Parijs. 

Tegenwoordig werkt Prüst als visual story 
editor en curator. Hij produceerde en cureerde 
diverse visuele verhalen in de vorm van 
festivals, boeken, exposities en presentaties. 
Zo was hij artistiek directeur van de festivals 
LagosPhoto (Nigeria), Photoreporter in 
St. Brieuc (Frankrijk) en NUKU Photofestival 
Ghana. Als curator werkte hij voor onder 
meer Noorderlicht in Groningen en Fotografia 
Festival in Rome. Hij cureerde exposities 
in het Tropenmuseum Amsterdam, het 
Drents Museum in Assen en het Museum of 
Contemporary Photography in Chicago. 

Prüst geeft over de hele wereld workshops 
en trainingen aan fotografen en beeldprofes-
sionals. Daarbij werkte hij samen met diverse 
instellingen als ICP in New York, Tokyo Institute 
of Photography, en Spéos in Parijs. Momenteel 
is Prüst juryvoorzitter voor de Zilveren Camera 
en presentator van De Donkere Kamer, een live 
magazine over fotografie in Pakhuis de Zwijger 
in Amsterdam.
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Over Forhanna
Forhanna is een non-profit productiehuis 
dat diepgravende documentair fotografische 
projecten ondersteunt. Het treedt op als  
investeerder en coproducent van projecten 
die zich kenmerken door een actuele thema-
tiek, een sterke betrokkenheid van de maker, 
en diepgravende research. Zo wil Forhanna 
bijdragen aan het toekomstbestendig maken 
van de documentaire beeldcultuur. 

De stichting werd in 2017 opgericht 
door documentair fotograaf Willem Poelstra 
(1956 – 2018), met twee doelen: het beheer 
van zijn nalatenschap na zijn overlijden, en 
het steunen van nieuwe projecten. Forhanna-
producties waren onder meer te zien tijdens 
het fotofestival BredaPhoto 2018. Sinds 2019 
organiseert Forhanna jaarlijks The Willem 
Poelstra Lecture over documentaire fotografie. 
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Een veranderende markt, een 
nieuwe rol voor de fotografie

Marc Prüst 
Visual story editor 

Hoe staat de documentaire fotografie ervoor? 
Afgaande op berichten over verdiensten en 
tarieven die media betalen, zou je zeggen: 
niet al te best. Begin 2019 legden zo’n 500 
Nederlandse fotojournalisten zelfs uit protest 
het werk neer.

Tegelijkertijd lijkt de documentaire foto-
grafie populairder dan ooit. De World Press 
Photo-tentoonstelling moet, met jaarlijks vier 
miljoen bezoekers in 100 steden en 45 landen, 
één van de populairste tentoonstellingen ter 
wereld zijn. Nederland heeft maar liefst vier 
populaire musea die puur op fotografie gericht 
zijn en fotofestivals verwelkomen wereldwijd 
tienduizenden bezoekers. Het is een paradox: 
het gaat goed met de fotografie, maar de 
makers van al dat populaire werk zien daar 
steeds minder van terug.

Zijn er nog verdienmodellen denkbaar voor de 
documentaire fotografie, nu media nauwelijks 
nog betalen en online alles gratis moet? Dat 
was de vraag van het onderzoek dat aan dit 
magazine vooraf ging. En het antwoord is: 
jazeker. Kijk maar naar de fotografen die in 
deze publicatie voorbij komen.

Mijn analyse begint bij de vaststelling dat 
de markt voor documentaire fotografie in twee 
opzichten ingrijpend is veranderd: het product 
en het distributiemodel. Termen als ‘product’, 
‘distributiemodel’ en ‘verdienmodel’ klinken 
misschien wat onwennig bij een creatief 
beroep als de fotografie. Maar dat komt vooral 
doordat de samenhang daartussen altijd zo 
vanzelfsprekend is geweest, dat niemand er 
echt over nadacht.

Van oudsher is het product van de fotograaf 
de fotoreportage. Het geijkte middel om dat 
werk bij het publiek te krijgen, is een publicatie 
in een krant of tijdschrift: het distributiemodel. 
Voor de maker was er daarmee een verdien-
model, aangezien media genoeg honorarium 
betaalden.

Dat laatste is niet meer het geval. Het pro-
duct, de fotoreportage, heeft daardoor feitelijk 
geen marktwaarde meer. Nu de gedrukte media 
niet langer het belangrijkste distributiemodel 
voor beeldverhalen zijn, moeten fotografen 
op zoek naar nieuwe producten en manieren 
om die te distribueren. In deze publicatie 
komen projecten voorbij waar dat gelukt is, 
evenals leerzame voorbeelden uit andere 
 sectoren (p.8).

Het is een paradox: het 
gaat goed met de fotografie, 

maar de makers van al dat 
populaire werk zien daar steeds 

minder van terug.

Ik hanteer een wat bredere definitie van 
documentaire fotografie of fotojournalistiek 
dan gebruikelijk. Want wat is dat nu eigenlijk? 
Is een ooggetuigefoto van een ramp docu-
mentair? Of de populaire fotoreeks van New 
Yorkse honden op het Instagram-account van 
The Dogist (p.81)?

Ik omschrijf de projecten in deze publi-
catie daarom als voorbeelden van non-fictie 
narratieve fotografie. Dat zijn verhalende 
projecten die gebaseerd zijn op de realiteit, 
zonder per se sociaal relevant of journalistiek 
van aard te zijn. Wel is er ruimte voor de per-
soonlijke interpretatie van de maker. 

Ik benadruk het verhalende aspect van 
deze projecten, omdat ik geloof dat de foto-
grafie zich moet ontwikkelen tot een verhalend 
medium. Door technische ontwikkelingen 
– zoals de krachtige camera in de iPhone 
XI – kan iedereen een mooie foto maken. 
De vraag naar sterke visuele verhalen lijkt 
daarentegen onverminderd groot. En die maakt 
de professionele fotograaf beter dan wie dan 
ook. Vergelijk het eens met schrijven: iedereen 
kan schrijven, maar bijna niemand kan de taal 

zo gebruiken dat er waardevolle literatuur 
uit ontstaat.

Dat vergt wel een andere opzet van foto-
grafische projecten. Niet langer levert de 
fotograaf de bouwstenen voor een fotografisch 
essay af bij een beeldredacteur. Nee, hij of zij 
is zelf de producent van het verhaal. Wie is het 
publiek en hoe worden die mensen bereikt? 
En net als bij een filmscript heeft zo’n verhaal 
een premisse: wat is nu écht het verhaal en 
waarom is dat relevant? 

Het gaat ook over de vorm waarin het 
visuele verhaal het beste verteld en gedis-
tribueerd kan worden. Is dat een typologie 
die het goed doet op Instagram of een roadtrip 
(p.82) waarop mensen zich misschien willen 
abonneren? Of een combi natie van beide? 
Ter aanvulling op dit magazine maakten we 
daarnaast een stappenplan dat los wordt 
verspreid. Dit is een praktische vertaling van 
de informatie uit deze publicatie, waarmee je 
zelf inzicht kan krijgen in de beste verhalende 
vorm en distributiemodel voor jouw project. 

Tot slot een woord van dank. Ik werkte bij 
dit onderzoek naar nieuwe verdienmodellen 
voor documentaire fotografen nauw samen 
met de mensen van Forhanna, een non-profit  
productiehuis voor documentaire fotografie. 
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 
sprak zijn vertrouwen uit in vorm van een 
 subsidie, Pictoright droeg bij aan de tot-
standkoming van deze publicatie en World 
Press Photo hielp bij de Engelse vertaling.
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jaarverslagen te verzorgen. Maar we hebben 
hier niettemin een groot verschil met de 
huidige situatie te pakken. Vroeger zagen 
media in het werk van fotografen een belang-
rijk onderdeel van hun eigen verdienmodel. 
En dus waren ze bereid daarvoor te betalen. 

Advertenties minder belangrijk
De opkomst van eerst televisie en later het 
internet en met name sociale media zetten dat 
model volledig op zijn kop. Er zijn inmiddels 
effectievere manieren om een groot publiek 
te bereiken dan kwaliteitsfotografie (zoals 
gesponsorde berichten op sociale media). 
Bovendien snoepen Facebook en Google het 
grootste deel van de advertentiebudgetten op. 
In 2018 kwam 78 procent van de inkomsten 
van Nederlandse dagbladen uit abonnementen. 
Bladen worden dus steeds minder afhankelijk 
van advertentie-inkomsten.

Toch hebben abonnementen de weggeval-
len advertentie-inkomsten niet kunnen opvan-
gen. Want ook de oplagecijfers dalen. Sinds 
de eeuwwisseling halveerde de gezamenlijke 
omzet van de Nederlandse dagbladen van 
ongeveer twee naar één miljard euro, blijkt uit 
publicaties van het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek.

Aangezien deze media zich steeds 
nadrukkelijker online profileren, zijn zij andere 
eisen aan fotografie gaan stellen. De kwaliteit 
is minder belangrijk geworden, de hoeveelheid 
des te meer. Media verwachten materiaal om 
al hun sociale mediakanalen te voorzien van 
bewegend en stil beeld. Maar de tarieven voor 
dit materiaal gaan omlaag, omdat het directe 
verband tussen goede fotografie en hogere 
advertentie-inkomsten is weggevallen.

Trouwe luisteraars
De uitdaging van de documentaire fotografie 
ligt dus in het vinden van een nieuw, duurzaam 
financierbaar distributiemodel. Met andere 
woorden: een manier om fotografie bij het 
publiek te krijgen en daar een inkomen aan 
over te houden. Via Instagram je foto ver-
spreiden is niet zo moeilijk, maar valt daaraan 
iets te verdienen? Daarover later meer. 
In de voorbeelden die in deze publicatie voor-
bij komen, zal blijken dat de vraag naar ideeën 

en verhalen onverminderd groot is. Kunnen 
fotografen verhalen maken die zo krachtig en 
urgent zijn dat een publiek van enige omvang 
duurzaam gebonden kan worden en bereid is 
daarvoor te betalen, en dat voor langere tijd? 
Anders gezegd: zou een fotograaf kunnen 
wat een podcast als HardCoreHistory kan, 
namelijk: een beroep doen op trouwe volgers 
die zo graag nieuw werk van zijn of haar hand 
willen zien dat zij bereid zijn de portemonnee 
te trekken?

Vooralsnog is het de fotografie niet gelukt 
helemaal los te komen van het traditionele 
medialandschap. Laten we daarom eens 
kijken hoe anderen dat deden. Een aantal 
podcastmakers en journalisten namen het 
heft in eigen handen. Zij bouwden hun eigen 
distributiemodellen met henzelf als uitgangs-
punt. De ‘content’ (de podcast, het artikel) 
heeft een vergelijkbare functie als voorheen 
de foto in Life Magazine: een middel om 
de kijker of luisteraar aan je te binden met 
 verhalen waarvoor zij willen betalen. 

Het was nog nooit eerder vertoond: 
in januari 2019 legden zo’n 500 
fotojournalisten het werk neer. 
Ze protesteerden daarmee tegen 
de steeds lagere vergoedingen 
die media voor hun foto’s betalen. 
Ter illustratie verscheen in de 
NVJ-publicatie Fotojournalistiek 
heeft een prijs! een rekensom 
die aantoonde dat een freelance 
fotograaf voor een foto in een 
landelijke krant ten minste 
209 euro zou moeten verdienen, 
uitgaande van CAO-afspraken. 
In werkelijkheid betalen kranten 
gemiddeld 115 euro. Het aantal 
documentairfotografen dat van 
zijn of haar werk kan leven, neemt 
dan ook in rap tempo af.

 

Waarom betalen media nauwelijks nog voor 
fotografie? Is dat puur het gevolg van dalende 
oplagen? Of is er meer aan de hand? In deze 
publicatie beschouwen we de gedrukte media 
als een distributiemodel voor de fotografie. 
Ofwel: een middel om foto’s bij het publiek 
te krijgen. Maar is dit, gezien de dalende 
tarieven, nog wel het juiste distributiemodel? 
Of zijn er alternatieven denkbaar waarbij niet 
het medium maar de maker centraal staat? 
Daarover later meer. Nu kijken we eerst naar 
de rol van de fotografie binnen het huidige 
distributiemodel en de vraag waarom media 
vroeger wel bereid waren om goed voor 
 fotografie te betalen.

Fotografie als middel
We gaan een paar decennia terug in de tijd, 
toen fotografen aan kranten en tijdschriften 
nog uitstekende opdrachtgevers hadden. Het 
beroemdste voorbeeld is waarschijnlijk het 
Amerikaanse Life Magazine, dat bijzondere 
fotoreportages afdrukte van de beste foto-
grafen van die tijd, waaronder Henri Cartier-
Bresson en W. Eugene Smith.

Life Magazine had in de hoogtijdagen 
de nu on denkbare oplage van 13,5 miljoen 
exemplaren per week. Binnen de strategie 
van het blad speelde fotografie een belang-
rijke rol. Kwaliteitsfotografie waar een groot 
publiek interesse in had, was een middel om 
dat publiek duurzaam aan het blad te binden. 
Op basis van dat trouwe publiek werden 
vervolgens adverteerders gelokt. 

Natuurlijk klusten fotografen ook toen 
bij, bijvoorbeeld door de fotografie voor 

Distributiemodellen,
of waarom media vroeger wél 
goed voor fotografie betaalden
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Podcasts: gratis content, mét 
verdienmodel

Verrassend nieuws, begin 2019: muziekdienst 
Spotify kocht podcastuitgeverij Gimlet Media 
voor 230 miljoen dollar. Podcast is “the next 
phase in audio”, lichtte Spotify-baas Daniel Ek 
die beslissing toe. “There are endless ways to 
tell stories that serve to entertain, to educate, 
to challenge, to inspire, or to bring us together 
and break down cultural barriers”. Maar toch: 
wat zag die tech-reus in gratis podcasts? En 
wat kunnen makers van narratieve non-fictie 
fotografie daarvan leren?

27 miljoen dollar
Veel professionele radiomakers zagen door de 
komst van het internet hun verdienmodel ver-
dwijnen. Om radio te maken was altijd specia-
listische apparatuur en kennis nodig geweest. 
Uitzendlicenties waren exclusief en peperduur. 
Maar op internet was iedereen ineens een 
radiomaker met een in potentie grenzeloos 
publiek.

Hoe lukte het de mensen achter Gimlet 
om daaruit een bedrijf op te bouwen waar 
Spotify zo diep voor in de buidel wilde 
tasten? Het begon in 2015 met een podcast 
over het starten van… een podcastbedrijf. 
De maker, Alex Blumberg, sprak uit ervaring: 
 jarenlang maakte hij de vermaarde podcast 
This American Life. 

Meer podcasts volgden. De eerste inkom-
sten kwamen uit crowdfunding en investering en 
van bijvoorbeeld het Britse reclamebedrijf 
WPP en de investeringsmaatschappij Stripes 
Group. In vier jaar tijd werd zo 27 miljoen 
dollar opgehaald. Dankzij deze investeringen 
is de startup uitgegroeid tot een bedrijf met 
zo’n 100 werknemers en 28 podcasts. Geld 
 verdient het bedrijf onder meer met zogeheten 
branded podcasts, of: podcasts in opdracht. 

Radiotopia
Een iets ander model heeft Radiotopia, 
dat als collectief van zelfstandige podcast-
makers beter te vergelijken is met bijvoor-
beeld het fotoagentschap NOOR (zie p.13). 
Radiotopia is een kwaliteitsstempel voor 
podcast luisteraars en een paraplu waaronder 

podcastmakers gezamenlijk crowdfunding- 
en sponsor  campagnes opzetten. 

Radiotopia werd in 2014 opgericht door 
Roman Mars, maker van design-podcast 
99% Invisible. Via een crowdfunding op de 
website Kickstarter vond hij 21.800 luisteraars 
bereid om een totaalbedrag van 620.412 dollar 
te doneren. De Knight Foundation  steunde het 
initiatief met één miljoen dollar. Dat geld werd 
onder meer geïnvesteerd in technieken voor 
“audience engagement” en de uitbouw van de 
toekomstige verdien capaciteit via bijvoorbeeld 
crowdfunding. Intussen kent het netwerk zo’n 
20 shows die per maand ongeveer 13 miljoen 
maal gedownload worden.

“Vriendengroep op afstand”
Je zou kunnen zeggen: de vraag naar podcasts 
groeit met het aanbod mee. Uit het jaarlijkse 
consumentenonderzoek The Infinite Dial 
bleek begin 2019 dat ruim de helft van de 
Amerikanen wel eens een podcast luistert – 
het jaar ervoor was dat nog ongeveer een 
kwart. Een derde van de bevolking luistert 
maandelijks. Gemiddeld luisterden luisteraars 
zeven podcasts in de week. Ook het publiek 
verbreedt. Zo gaf 17 procent van de onder-
vraagde 55-plussers aan die maand een 
podcast te hebben geluisterd, tegenover 
13 procent het jaar ervoor. 

En die groei in luisteraantallen betaalt zich 
uit. Hernan Lopez, oprichter van podcast-
netwerk Wondery, schatte in de New York Times 
dat Amerikaanse podcastmakers in 2018 ruim 
500 miljoen dollar aan advertentie- inkomsten 
ophaalden. Nu is de enorme Amerikaanse 
markt natuurlijk moeilijk te vergelijken met de 
Nederlandse. Niettemin bleek uit onderzoek 
van de Rijksuniversiteit Groningen dat twee 
derde van de ondervraagde podcastmakers 
in Nederland een verdienmodel rond zijn 
of haar podcast heeft ontwikkeld – van sub-
sidies en branded content, tot crowdfunding 
en koffiemokken.

Inhoudelijke, non-fictie audio is niet 
alleen een geschikte vorm om verhalen te 
vertellen. Het is ook een middel om een 
persoonlijke en duurzame band met de 
luisteraar op te bouwen. In het Nederlandse 
onderzoek omschreef het grootste deel 

Leren van Podcasts en 
Crowdfunded journalism

Dit hoofdstuk in het kort:

Podcastmakers binden hun publiek 
aan zich door middel van gratis, maar 
hoogstaande en inhoudelijke content.

De populariteit van podcasts groeit 
met het aanbod mee: steeds meer 
mensen vinden hun weg naar het 
groeiende aantal podcasts.

Al die trouwe luisteraars maken 
podcasts interessant voor 
adverteerders. Vorig jaar boekten 
Amerikaanse podcastmakers naar 
schatting een half miljard aan 
advertentie-inkomsten.

Zowel De Correspondent, Follow 
the Money als Mediapart werden 
opgericht door mensen die 
bekendheid en geloofwaardigheid 
genoten bij hun doelgroep.

Leden betalen voor een ‘idee’, 
niet alleen voor de content an sich.

Leden worden actief bij de 
journalistiek betrokken en staan 
constant in contact met de auteurs.
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van de ondervraagde podcastluisteraars hun 
relatie met de maker als “vriendschappelijk” 
en “een vriendengroep op afstand”. 

Deze herkenbare en gecommitteerde 
doelgroepen maken podcasts aantrekkelijk 
voor adverteerders. Zo lonkt Radiotopia adver-
teerders met een luisterpubliek dat naar eigen 
zeggen “young, balanced, highly-educated” 
en “with disposable income” is. Negentig 
procent van de luisteraars zou zichzelf als 
vaste luisteraar omschrijven. Hoogstaande, 
inhoudelijke content is zo een middel om een 
trouw publiek op te bouwen dat interessant 
is voor adverteerders. Wat fotografie was voor 
tijdschriften, zijn podcasts voor Radiotopia. 
Wat Life Magazine (zie p.83) deed met sterke 
fotografie en tekst, doen deze podcasts met 
documentaire radio: ze slagen erin een publiek 
duurzaam aan zich te binden door hoogwaar-
dige content te leveren.

Crowdfunded journalism

Niets zo eenvoudig als een geschreven artikel 
via internet verspreiden, maar zie daar maar 
eens je boterham mee te verdienen. In de 
journalistiek wordt volop geëxperimenteerd 
met nieuwe koppelingen tussen verdien- 
en distributie modellen. En met succes. 
De Nederlandse media De Correspondent 
en Follow the Money (‘FTM’), en het Franse 
Mediapart worden door hun eigen leden 
gefinancierd. Ze slagen erin om een duidelijk 
geprofileerd publiek met een heldere bood-
schap duurzaam aan zich te binden. 

Betalen voor een idee
De Correspondent wordt vaker aangehaald als 
succesvol voorbeeld van een verdienmodel 
voor online nieuws. Zo’n 60.000 leden betalen 
jaarlijks 70 euro. De omzet van 3,8 miljoen euro 
bestond voor 78 procent uit lidmaatschappen 
en 14 procent uit boekenverkoop. 

Het zijn indrukwekkende cijfers, maar ze 
 ver tellen niet het hele verhaal. In feite levert 
De Correspondent namelijk gratis artikelen. 
“Wie geen lid is en goed zoekt, kan in principe 
vrijwel alle artikelen gratis lezen”, staat op de 
website. Lezers betalen dus niet alleen om de 

artikelen te kunnen lezen, maar ook voor 
het idee achter De Correspondent.

De crowdfunding die in 2013 aan de 
 lancering vooraf ging, bevestigde dat. 
Artikelen waren nog niet te lezen, en toch 
werd toen één miljoen euro opgehaald. 
De belofte waren artikelen “voorbij de 
waan van de dag” en de betrokkenheid van 
 bekende auteurs als  oprichter en voormalig 
NRC Next-hoofdredacteur Rob Wijnberg. 

De website is volledig ingericht op de 
betrokkenheid van de leden. Ze gaan met 
auteurs en andere leden in gesprek en worden 
actief betrokken bij het onderzoek dat aan 
artikelen vooraf gaat. Die persoonlijke band 
met de auteurs kan je het verdienmodel van 
De Correspondent noemen.

“Radicaal onafhankelijk”
De Franse online krant Mediapart belooft 
“a special relationship with its readers” en 
onafhankelijkheid van adverteerders, subsidies 
of aandeelhouders. Net als de andere media 
die hier worden besproken, vind je er geen 
adver tenties. Het team van 87 medewerkers 
wordt betaald uit de 110 euro die 150.000 
abonnees jaarlijks betalen. De website werd 
in 2008 opgericht door Edwy Plénel, tot dan 
spraakmakend politiek onderzoeksjournalist 
bij dagblad Le Monde.

Ook FTM werd opgericht door een 
 bekend heid: Eric Smit, die naam maakte als 
compromisloze onderzoeksjournalist voor 
zakenblad Quote. FTM is grotendeels gefinan-
cierd door zo’n 14.000 leden die jaarlijks 
90 euro betalen voor “radicaal onafhankelijke 
onderzoeksjournalistiek” met “follow the 
money als redactioneel Leitmotiv”. Auteurs 
onderhouden via persoonlijke nieuwsbrieven 
contact met hun lezers. De oprichting werd 
mede mogelijk gemaakt door een subsidie 
van 180.000 euro van het Stimuleringsfonds 
voor de Journalistiek. 

Leren van Voordekunst

• Succesvolle projecten zijn concreet, urgent 
en streven een reëel doelbedrag na.

• Een project is succesvol als ten minste 
80 procent van het streefbedrag wordt 
opgehaald. Van de fotografieprojecten op 
Voordekunst haalt 84 procent deze drempel.

• Vooral boeken (ontwerp- en drukkosten) en 
exposities worden succesvol gefinancierd. 
Voor een doorlopende campagne of abon-
nementsstructuur rond een project – zoals 
het model van Jeroen Toirkens (p.65) en 
het Sochi Project (p.41) – is Voordekunst 
door de strikte regels minder geschikt: 
een  campagne moet binnen de tijd worden 
afgerond en er moeten concrete tegen-
prestaties geleverd worden.

• De sleutel van een geslaagde crowd funding 
ligt in de omvang en toewijding van je 
netwerk. In 2018 werden foto grafieprojecten 
op Voordekunst door gemiddeld 94 dona-
teurs gesteund. Gemiddeld gaven zij 
77,50 euro.

• 40 procent van het doelbedrag is afkomstig 
uit donaties van directe relaties. Ofwel: 
“vrienden en familie”. De andere 40 procent 
is afkomstig uit de “derde ring”: mensen die 
alleen via een tussenstap te bereiken zijn. 
Zij doneren na een oproep op sociale media 
of tijdens een evenement, een tip van een 
bekende of na het lezen van een artikel in 
de krant. Voor deze groep is de urgentie, 
relevantie en kwaliteit van het project 
doorslaggevend. Om hen te bereiken zijn 
partners als media of mensen en organi-
saties met een groot netwerk nodig dat zij 
voor jou willen aanboren. 

• Kies voor een financieringsmix: zet niet al 
je kaarten op de crowdfundingcampagne. 

  
• Er zijn niet veel fotografen die meerdere 

crowdfundingcampagnes via Voordekunst 
organiseren, al zijn er uitzonderingen. 
Zo organiseerde Martijn van der Griendt 
al vijf succesvolle campagnes voor boek-
projecten. De steun komt steevast van 
dezelfde groep volgers. Een persoonlijke 
band tussen fotograaf en achterban is een 
belangrijke factor voor succes.

Veel fotografen maken gebruik 
van crowdfunding om hun  project 
financieel rond te  rekenen. 
We spraken met Jelle Agema en 
Ella Kuipers van  Voordekunst, het 
grootste Nederlandse crowdfund-
ingplatform voor de culturele sector. 
Wat moeten fotografen volgens 
hen over crowdfunding weten?



Visuele verhalen: een nieuwe 
rol voor de fotografie in een 
veranderende markt
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We zagen hoe podcast makers 
vanuit een persoonlijke band met 
hun luisteraars een duurzaam 
 distributiemodel opbouwden. Wat 
is dan het unieke dat een fotograaf 
kan bieden? In dit deel bekijken we 
een aantal projecten van fotografen 
die nieuwe distributiemodellen 
ontwikkelden.

Wat deze projecten gemeen heb-
ben, is dat er steeds een duidelijke 
samenhang is tussen de maker, 
het verhaal, de vertelvorm en het 
publiek. Daarmee veranderen ook 
de ‘producten’ die zij als fotografen 
aanbieden, en de wijze waarop zij 
hun projecten financieren. Denk 
bijvoorbeeld aan financiering door 
investeerders, crowdfunding, een 
abonnementsstructuur, en adver-
tentieruimte op basis van exposure.

Dit zijn de lessen van...

NOOR 
Jimmy Nelson 
Jeroen Swolfs 
Nicole Segers 
Rob Hornstra
Carla Kogelman 
EverydayAfrica 
Jeroen Toirkens 
Bruno van den Elshout
Peter Lik
Sebastião Salgado 
The Dogist 
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De uitgekiende strategie van NOOR 
maakt ook grote projecten rendabel.

NOOR koestert een geloofwaardig 
imago als een ethisch verantwoord 
agentschap.

Gedrukte media vormen voor 
NOOR nog altijd een belangrijke 
inkomstenbron.

Het fotoagentschap NOOR werd in 2007 
opgericht door fotografen die internationale 
bekendheid genoten. Onder hen waren Kadir 
van Lohuizen, Yuri Kozyrev en Stanley Greene. 
Hun boodschap was in feite nog dezelfde 
als waarmee in 1947 het vermaarde  collectief 
Magnum werd opgericht: samen staan 
 fotografen sterker in de markt. Een exclusief 
selectie beleid maakt NOOR een kwaliteits-
stempel voor diepgravende fotoprojecten van 
hoge kwaliteit, rond relevante thema’s en met 
internationale uitstraling.

Toch gaat NOOR een stap verder dan veel 
andere fotoagentschappen. Ze hanteert per 
project een uitgekiende strategie om projecten 
rendabel te maken. Ze verbindt meerdere 
partijen die allemaal een deel van de kosten 
dekken. Die aanpak maakt ook dure projecten 
rendabel. Dit past bij het hedendaagse media-
landschap waar de budgetten kleiner zijn, 
maar de wens naar spraakmakende visuele 
verhalen onverminderd groot is. NOOR onder-
handelt namens ‘haar’ fotografen – ook wel 
‘auteurs’ genoemd – met grote mediapartijen 
in verschillende landen, die elk delen van het 
werk voor hun eigen markt afnemen. Daarmee 
vormen de gedrukte media voor NOOR nog 
altijd een belangrijke inkomstenbron, bevestigt 
directeur Clément Saccomani.

NOOR koestert daarnaast een  geloofwaardig 
imago. Het agentschap afficheert zich als 
ethisch verantwoord: in onderwerpkeuze, maar 
ook in de samenwerkingspartners. Zo werkt 
NOOR niet met bedrijven die geassocieerd 
worden met de wapenhandel. Veel verhalen 
gaan over conflicten en klimaatverandering.

Globaal is de helft van de productie van 
het agentschap op eigen initiatief aange-
bracht bij mediapartners, en de andere helft 
is een opdracht op initiatief van de klant. 
Zo  initieerden Van Lohuizen en Kozyrev een 
project over het Zuidpoolgebied, waarvoor 
ze een beurs kregen van het Franse fonds 
Fondation Carmignac. Met deze financiering 
kon de productie gefinancierd worden,  
waarna verkopen volgden aan diverse  
inter nationale media.

USA, Alaska, Tikigaq  
(Point Hope), mei 2018
© Kadir van Lohuizen / NOOR 
voor Carmignac FoundationN
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Nachimov Marine School, 
Moermansk, Rusland, 
september 2018.
©Yuri Kozyrev / NOOR voor 
Carmignac Foundation

Volgende pagina: Rusland, Yamal 
Schiereiland, Cape Kemenny, 
mei 2018. “Arctic Gate” terminal 
van Gazprom Neft in Golf van Ob. 
© Yuri Kozyrev / NOOR voor 
Carmignac Foundation 
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Rusland, Yamal Schiereiland,  
Cape Kemenny, mei 2018
“Arctic Gate” terminal van 
Gazprom Neft in Golf van Ob. 
© Yuri Kozyrev / NOOR voor 
Carmignac Foundation
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Karo, Akree, Garo, Locharia 
& Gobo. Korcho Village, 
Omo Valley, Ethiopia, 2011.
© Jimmy Nelson

Jimmy Nelson bedient een breed 
publiek: met een set kaarten van 
een tientje tot een gelimiteerde 
collector’s edition van duizenden 
euro’s.

In de communicatie van het project 
staan de visie, geloofwaardigheid 
en ervaring van de maker centraal.

Voorfinanciering kwam van een 
investeerder die in het project 
geloofde.

De productie van Before They Pass Away van 
Jimmy Nelson heeft wel iets van een film of 
televisieprogramma. Of misschien zelfs van 
een startup. Het project werd voorgefinancierd 
door een investeerder, en heeft een uitgedacht 
productieplan en communicatiestrategie. 
En dat terwijl de maker – die werkte voor 
onder meer National Geographic en in de 
reclamefotografie – voor dit project bij het 
grote publiek nog nauwelijks bekend was.

Before They Pass Away is in zijn inhoude-
lijke opzet groots en ambitieus. Over de hele 
wereld fotografeerde Nelson 35 niet-westerse 
stammen en volkeren in hun traditionele kle-
ding en in hun eigen landschap. De premisse 
van het project is nostalgisch maar urgent: 
“de maker zoekt geïsoleerde volkeren op, 
zolang ze er nog zijn”. 

De foto’s zijn esthetisch. Nelson liet mensen 
poseren in perfect licht, waardoor het werk 
een uitbundige en extravagante uit straling 
krijgt. Het project sluit aan bij bekende 
ideeën over traditionele, niet-westerse 
samenlevingen.

Zo’n groot project kost een hoop geld 
 voordat het mogelijk iets op gaat leveren. Om 
deze investering te kunnen doen, trok Nelson 
een externe financiering aan van 400.000 euro 
van ondernemer Marcel Boekhoorn. 

Het project kenmerkt zich door een grote 
‘vertelbaarheid’: het verhaal laat zich op meer-
dere manieren presenteren. Dit maakt een 
veelzijdig distributiemodel mogelijk, met de 
bijbehorende verdienmogelijkheden. Daarbij 
werd rekening gehouden met een publiek dat 
divers is in voorkeuren en de bedragen die 
zij aan fotografie kunnen of willen besteden. 
Er kwamen exposities en lezingen. Er zijn  
gelimiteerde prints te koop, maar ook sets 
van tien briefkaarten voor 9,95 euro. Opvallend 
is ook de brede selectie aan beschikbare 
boeken. Er is een gewone editie van 49,50 
euro, een coffee table book van 115,00 euro, 
en een collec tors  edition (oplage 2.000) 
voor 2.000 euro. De XXL editie in opbergdoos, 
met boekenstandaard en drie gesigneerde 
prints (oplage 500) werd aangeboden 
voor 6.500 euro. Ook kwam er les materiaal 
en een film over het werk.

Het project werd 
voorgefinancierd door een 
investeerder, en heeft een 

uitgedacht productieplan en 
communicatiestrategie.

In de communicatie over het project speelt 
de ervaring van de maker een grote rol. Nelson 
werkte jaren aan het project, eigende zich het 
onderwerp toe en bouwde zijn geloofwaardig-
heid op. Daarnaast richtte hij een stichting op 
waarmee hij projecten initieert die iets terug 
doen voor de mensen die hij portretteerde. 
Ook plaatste hij zichzelf in het project: er zijn 
volop foto’s en video’s beschikbaar waarop 
we zien hoe hij zijn project aan het maken is 
en hij vertelt zijn persoonlijke levensverhaal 
tijdens lezingen of op sociale media.
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Likekaipia, Keke Kombea, Tande Mala, 
Lebosi Kupu, Mumburi Mupi, John 
Kundi & Menaja Koke. Ponowi Village, 
Jalibu Mountains, Western highlands, 
Papua New Guinea
© Jimmy Nelson
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Maori. Gisborne Festival, 
North island, New Zealand, 2011
© Jimmy Nelson
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Jeroen Swolfs overtuigde een 
 investeerder van zijn project. 
Naamsbekendheid was daarbij 
niet doorslaggevend.

Streets of the World is zeer ‘vertel-
baar’: er zijn boeken, een reizende 
tentoonstelling, postkaarten en een 
‘making of’ van het project

De maker en het project zijn on-
losmakelijk met elkaar verbonden.

Net als Jimmy Nelson vond Jeroen Swolfs voor 
zijn project Streets of the World een inves-
teerder bereid tot een voorfinanciering. De 
investeringsmaatschappij Amerborgh van Alex 
Mulder, oprichter van uitzendbureau Unique, 
toonde vertrouwen in het project. Hoewel de 
foto’s van Swolfs in onder meer de Volkskrant 
verschenen, kon hij niet bogen op een enorme 
bekendheid toen hij aan dit project begon.

Het project heeft een al even helder 
uitgangspunt als dat van Nelson: Swolfs foto-
grafeert de straten van alle 195 hoofdsteden 
van de wereld. Het zijn dynamische straat-
beelden, gemaakt op het juiste moment en uit 
de losse pols. Wat we zien is, in de woorden 
van de maker: “what unites us as humans, on 
whatever street we live”.

Streets of the World 
kenmerkt zich door de grote 

‘vertelbaarheid’, wat resulteert 
in een veelzijdig distributie- 

en verdienmodel.

Ook dit project kenmerkt zich door de grote 
‘vertelbaarheid’, wat resulteert in een veel-
zijdig distributie- en verdienmodel. Er zijn 
een reizende tentoonstelling, boeken, een 
onderwijspakket en gelimiteerde prints 
van de 195 foto’s uit het project. Er kwam 
een  normale editie van 39,99 euro, een 
deluxe editie van 149,99 euro, een e-book 
over zijn verhaal voor 14,99 euro, en een 
box met 198 postkaarten à 24,50 euro. Ook 
hier speelt de maker een  be langrijke rol in 
de communicatie. Hij reisde jaren rond de 
wereld en maakte daarover in samenwerking 
met National  Geographic een documentaire. 
De maker raakte zo onlos makelijk met het 
 project verbonden.
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Tadjikistan, Dushanbe
© Jeroen Swolfs

Tuvalu, Funafuti
© Jeroen Swolfs
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Bahrain, Al-Manamah
© Jeroen Swolfs
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Mauritius, Port Louis
© Jeroen Swolfs
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Tekst en beeld zijn hier volkomen 
gelijkwaardig.

De boeken werden uitgegeven door 
een literaire uitgever, in een grotere 
oplage dan gebruikelijk is in de 
fotografie.

De financiering bestaat uit een mix 
van fondsen, eigen investeringen 
en publicaties.

Het begon met een roadtrip langs de nieuwe 
oostgrens van de Europese Unie, vooruitlopend 
op de EU-uitbreiding van 2004. Ruim vijftien 
jaar later staan fotograaf Nicole Segers en jour-
nalist Irene van der Linde op het punt om met 
een derde boek een trilogie over de Europese 
identiteit te voltooien. 

Voor het tweede deel verbleef het tweetal 
een jaar in Istanbul, op het moment dat de 
onderhandelingen over toetreding van Turkije 
tot de EU echt leken te gaan beginnen. In het 
laatste deel – gepland voor 2020 – richten zij 
zich op de nieuwe staten en nieuwe grenzen 
in voormalig Joegoslavië. 

Segers en Van der Linde financierden 
hun project met een mix van fondsen, privé- 
investeringen en publicaties in tijdschriften. 
Beiden hebben naast hun projecten eigen 
inkomsten: Van der Linde is in dienst bij week-
blad De Groene Amsterdammer, Segers werkt 
in opdracht en geeft les.

De combinatie van geschreven 
non-fictie en visuele 

journalistiek maakt een op 
het eerste oog abstract 
onderwerp toegankelijk.

Hun twee boeken Het einde van Europa (2004) 
en Het veer van Istanbul (2010) verschenen 
bij literair uitgever Lemniscaat, in een oplage 
van in totaal 5.000 exemplaren per titel. 
Exposities waren er in onder meer De Kunsthal 
in Rotterdam en op het fotofestival BredaPhoto. 
Hun opgebouwde expertise gaf hen daarnaast 
toegang tot conferenties, fora en talkshows. 
Segers kreeg de vraag om met architect Rem 
Koolhaas de tentoonstelling The Image of 
Europe in Brussel te ontwikkelen. 

De verhalen binnen de trilogie kenmerken 
zich door een combinatie van geschreven 
non-fictie en visuele journalistiek. Zo vertellen 
zij een genuanceerd maar toegankelijk verhaal 
over een ogenschijnlijk abstract onderwerp 
(‘de Europese identiteit’). Bijzonder is dat 
tekst en beeld daarbij volkomen gelijkwaardig 
zijn. Zo bereiken zij een doelgroep die breder 
is dan alleen fotografieliefhebbers.
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Kosovo, Decani. Roadblocks bij 
de ingang van het Servisch-
orthodoxe klooster Visoki Decani 
dat onder toezicht staat van KFOR 
in het Albanese deel van Kosovo. 
Grens Kosovo met Montenegro
© Nicole Segers 
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Montenegro, Gusinje. Jongeren in 
het overwegend Albanese gebied 
van Montenegro. Drielandenpunt 
Montenegro-Albanië-Kosovo
© Nicole Segers
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Macedonië, Tetovo. Bruidswinkels 
in de onofficiële hoofdstad van 
het Albanese deel van Macedonië. 
© Nicole Segers



Kosovo, Kamenica. Meisje in 
Albanese klederkracht bij de 
viering van de Dag van de 
Kinderen in Kosovo. 
Grens Kosovo met Servië
© Nicole Segers So
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Hoewel het Sochi Project geldt 
als een van de eerste  succesvolle 
crowdfundings voor documentaire 
fotografie, dekte het alleen de 
productiekosten. 

Rob Hornstra noemt naams bekend-
heid daarom de belangrijkste winst 
van dit project.

Zijn naamsbekendheid en geloof-
waardigheid groeiden in feite uit 
tot een verdienmodel.

Eén van de eerste fotografieprojecten die 
succes vol gebruik maakte van een door-
lopende crowdfunding, was het Sochi Project 
van de Nederlandse fotograaf Rob Hornstra en 
schrijver Arnold van Bruggen. Het inhoudelijke 
doel van het project was vanaf het begin in 
2007 helder, namelijk: inzicht verschaffen in de 
autocratische bestuursstijl van de Russische 
president Vladimir Poetin en de bizarre keuze 
voor Sochi als locatie voor de Olympische 
Winterspelen van 2014. Ook de vorm stond al 
vast: een boek, expositie en website.

De crowdfunding was opgebouwd rond drie 
groepen ondersteuners en bijbehorende 
tegenprestaties: brons (vanaf 10 euro), zilver 
(vanaf 100 euro) en goud (1.000 euro of meer), 
verwijzend naar de olympische medailles. In 
totaal steunden ruim 650 mensen het project, 
waarvan zo’n tien als ‘gouden’ supporters. De 
crowdfunding bracht in totaal 100.000 euro op. 

Zo’n crowdfunding betekent geen ‘gratis 
geld’, benadrukt Hornstra. Je gaat, in zijn 
woorden, “een relatie aan tussen maker en 
financier”. Die persoonlijke band is voor een 
deel van de sponsors reden om het project te 
steunen, maar houd rekening met een flinke 
tijdsinvestering, zegt Hornstra. Zo kreeg hij 
soms het verzoek om werk van een fotograaf 
van feedback te voorzien nadat deze een 
abonnement had afgesloten. Zo levert een 
donatie ook extra werk op.

Bij een crowdfunding 
 gaan maker en financier 

een relatie aan.

Het project resulteerde in jaarlijkse boek-
publicaties, diverse exposities en een groot 
afsluitend boek: The Sochi Project. An Atlas of 
War and Tourism in the Caucasus. De verkoop 
van prints en boeken leverde zo’n 85.000 
euro op, daar bovenop kwam 95.000 euro uit 
maatschappelijke fondsen en prijzengeld. Met 
andere woorden, grofweg twee derde van de 
inkomsten kwam van ‘het publiek’. 

Crowdfunding an sich was voor het Sochi 
Project dus geen verdienmodel. Alleen de 
productiekosten waren ermee gedekt, de 
uren die de twee makers in het project staken 
waren onbetaald. Volgens Hornstra was 
naamsbekendheid de belangrijkste vorm van 
waardecreatie. Zijn geloofwaardigheid als 
succesvol maker van langetermijnprojecten 
was zo gevestigd, en helpt bijvoorbeeld bij 
fonds aanvragen voor zijn nieuwe project 
The Europeans. Ook verkoopt hij meer prints 
en verkoopt hij zonder al te veel moeite 
 workshops uit.
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Hamzad Ivloev (44)
© Rob Hornstra
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Mikhail Pavelivich Karabelnikov (77)
© Rob Hornstra

Adler, RUSSIA, 2011. Een uitzicht 
op het strand in de buurt van 
Adlersky Kurortny Gorodok in Adler.
© Rob Hornstra



Pitsunda resort in het Gagra district 
van Abchazië, Abchazië, 2009 
© Rob Hornstra



Kuabchara, ABKHAZIA, 2009. 
De broers Zashrikwa (17) en 
Edrese (14) poseren trots met 
een Kalashnikov op de bank in 
het huis van hun tante en oom.
© Rob Hornstra C
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Een consistente visuele aanpak 
toegepast op verschillende 
projecten leidt tot herkenbaarheid.

Kogelman combineert kleinere, 
lokale projecten met langdurige 
internationale projecten in binnen- 
en buitenland. 

Veel mensen kennen Carla Kogelman van haar 
project Ich bin Waldviertel. Gedurende een 
aantal opeenvolgende jaren bracht Kogelman 
de zomers door bij een gezin in een klein dorp 
in Oostenrijk. Haar foto’s ademen de sfeer 
van een ontspannen leven. We zien kinderen 
opgroeien in de ongerepte natuur, het lijkt 
alsof ze nooit een beeldscherm zien. Het 
project verscheen als boek en werd bekroond 
met verschillende prijzen, waaronder de World 
Press Photo Award, de Zilveren Camera en de 
Alfred Fried Photography Award. 

Maar Kogelman doet veel meer. Gemiddeld 
werkt ze aan zo’n tien projecten tegelijkertijd. 
Als ze voor het ene project nog op zoek is 
naar financiering, staat het andere al in de 
startblokken. Zo werkt ze op het moment van 
schrijven aan een project in het Belgische 
Hasselt, en volgt ze een Nederlands gezin dat 
tijdelijk in Benin woonde maar weer terug is 
in Amsterdam. Ook maakt ze projecten rond 
onderwerpen in haar woonplaats Amersfoort.

Als ze voor het ene project 
nog op zoek is naar 

financiering, staat het andere 
al in de startblokken.

Doordat alle projecten in diverse stadia door 
elkaar lopen, hanteert zij geen strakke, indivi-
duele projectbegrotingen met een duidelijke 
inkomstenstroom per  project. Kogelman ver-
dient haar inkomen uit opdrachten, subsidies, 
en sponsors van haar projecten (waaronder 
de lokale opticien in Waldviertel). Haar werk 
brengt ze naar buiten in de vorm van boeken, 
exposities en publicaties in kranten of tijd-
schriften. Ook geeft ze fotografielessen, onder 
meer in kinderfotografie. Haar vaste lasten 
houdt ze laag.

In haar werk richt Kogelman zich op 
 kinderen en hun belevingswereld, die ze 
van dichtbij laat zien. Door die kenmerkende 
stijl, en de prijzen die zij daarmee wint, weten 
opdrachtgevers en projectpartners haar 
goed te vinden. In haar woonplaats Amersfoort 
geldt ze zelfs als ‘de fotograaf die de 
World Press Photo won’, wat weer helpt bij 
het  aanschrijven van lokale en regionale 
subsidies.
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Hannah en Pipsi, Merkenbrechts, 
augustus 2014 
© Carla Kogelman
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Lua en Nandini dansen na afloop van de 
trouwceremonie. Amsterdam, juli 2016 
© Carla Kogelman
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Thijs van den Ende onder douche, 
uit de serie The Pool – para, 
Amersfoort, juni 2017
© Carla Kogelman 



Benthe, uit de serie The Pool, 
Amersfoort, mei 2017
© Carla Kogelman D
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Everydayafrica werd echt interessant 
toen de maker zijn concept losliet 
en een grote groep fotografen de 
vrije hand gaf. 

The Everyday Projects tonen hoe 
fotografie een krachtig instrument 
kan zijn om vooroordelen te kantelen.

Het Instagramaccount was het 
startpunt voor een waaier aan 
projecten.

De Amerikaanse fotograaf Peter DiCampo 
werkte in Ghana en Ivoorkust voor NGO’s en 
persbureaus. Hij merkte dat hij vooral gebeurte-
nissen moest fotograferen die vooroordelen 
over Afrika bevestigden: rampen, honger, 
conflicten. Wat hij terugzag in de media kwam 
niet overeen met het continent zoals hij het 
had leren kennen. Hij begon daarom, samen 
met medeoprichter Austin Merrill taferelen uit 
het dagelijks leven te fotograferen. De beelden 
deelden zij aanvankelijk via de website Tumblr, 
en later op Instagram, waar het account intus-
sen ruim 400.000 volgers heeft. 

Interessant werd het project pas echt toen 
hij besloot om niet langer zelf foto’s te maken, 
maar dit door een groep fotografen uit heel 
Afrika te laten doen. Dit begon met een 
twintig  tal fotografen en groeide uit tot veertig. 
Ze hoefden zich slechts aan twee regels te 
houden: fotografeer dat waarvan jij vindt dat 
dit het ‘dagelijks leven’ toont, en wacht een 
paar uur met uploaden als een collega net een 
foto heeft gedeeld.

De fotografen van EverydayAfrica zijn 
professionele beeldmakers, maar krijgen niet 
betaald voor hun deelname aan het project. 
Wel leidde het project tot een boek dat werd 
betaald uit een crowdfunding waarin 618 
supporters een bedrag van ruim 42.000 dollar 
toezegden.

Het Instagramaccount bleek het startpunt 
voor een waaier aan projecten. Zo is er een 
reizende tentoonstelling die in Nederland 
onder meer bij fotofestival BredaPhoto was 
te zien. Met financiering van de Open Society 
Institute in de Verenigde Staten ontwikkelde 
DiCampo een lesprogramma voor middelbare 
scholen. Hiermee wist hij met behulp van het 
werk op EverydayAfrica de leerlingen mee te 
nemen naar een ander Afrika dan dat ze uit 
de media kenden. 

Fotografie als krachtig 
instrument om vooroordelen 
te kantelen, bijvoorbeeld voor 

een non-profit organisatie.

Inmiddels bestaan er vergelijkbare accounts 
als EverydayClimateChange, EverydayIran 
en EverydayDPRK. Deze zijn verenigd onder 
de noemer The Everyday Projects, als volgt 
omschreven: “The Everyday Projects uses 
 photography to challenge stereotypes that 
distort our understanding of the world”. De 
kracht van dit project ligt daarom niet zozeer 
in de visuele consistentie of doorlopende 
verhaallijn, maar in de effectiviteit waarmee 
de fotografie de onderliggende boodschap – 
Afrika is meer dan conflict en honger – weet 
te communiceren. De fotografie als krachtig 
instrument – voor bijvoorbeeld een non-profit 
organisatie – om vooroordelen te kantelen. 
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Ginika is op weg om zich aan te 
sluiten bij duizenden Nigeriaanse 
rechtenstudenten om als 
advocaat toegelaten te worden 
in Abuja, Nigeria. @tomsaater
© Tom Saater
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Een accountant laat zijn schoenen 
poetsen op weg naar zijn werk 
in Conakry, Guinee. @ricci_s
© Ricci Shryock

‘Face-off in buns and florals.’ 
Twee modellen backstage tijdens 
de Africa Fashion Week in Lagos, 
Nigeria. @Yagazieemezi  
© Yagazie Emezi





Afro op paars. Silhouet van 
mijn dochter. Accra, Ghana.  
@africashowboy
© Nana Kofi Acquah N
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Vorige pagina: Nouadhibou, 
Mauritanië 21 oktober, 2018.
Gelovigen verlaten de 
zondagsmis in de katholieke 
kerk in Nouadhibou, waar 
veel programma's worden 
georganiseerd voor migranten 
die de stad passeren. @ricci_s
© Ricci Shryock
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Jeroen Toirkens ontwikkelde een 
abonnementssysteem. Zo co-
financierden zijn trouwste volgers 
zijn nieuwste project.

Voor Nomad en Borealis geldt: het 
verhaal is hier het verdienmodel.

De naamsbekendheid en geloof-
waar digheid die Toirkens opbouwde 
met Nomad, betaalden zich later 
terug.

Sociale media bestonden nog niet toen Jeroen 
Toirkens in 1999 begon aan Nomad, een lang-
lopend project over nomadische volkeren. Hij 
gaf al volop lezingen aan mensen die net als 
hij een passie hadden voor wandeltochten 
in ruige gebieden en vroeg bezoekers hun 
e-mailadres achter te laten. In nieuwsbrieven 
met daarin foto’s, korte reisverslagen en 
andere nieuwtjes hield hij hen op de hoogte. 
Een paar jaar later stonden er zo’n 1.000 
trouwe supporters op zijn mailinglijst. Toen hij 
in 2010 in zijn nieuwsbrief aankondigde dat hij 
bij uitgeverij Lannoo een boek zou gaan uit-
geven, verkocht hij via die weg binnen 24 uur 
100 exemplaren in de voorverkoop. Van de 
oplage van 3.000 verkocht hij er 800 in eigen 

beheer. Ook waren er publicaties in dagblad 
Trouw en een expositie in het Fotomuseum 
Den Haag.

Zijn eerste vier reizen financierde Toirkens 
zelf, pas later werden deze kostendekkend 
dankzij subsidies van maatschappelijke 
fondsen en opdrachten van kranten en tijd-
schriften. Maar zoals we ook al zagen bij Rob 
Hornstra (zie p.41): Nomad leverde aanzien-
lijke naamsbekendheid en geloofwaardigheid 
op. Dat betaalde zich uit bij zijn volgende 
project. Voor Borealis werkte hij samen met 
 schrijver en presentator Jelle Brandt Corstius. 
In 2016 maakten zij hun eerste reis naar een 
van de acht gebieden waar het boreale woud 
nog intact is. Deze meest noordelijke bos-
begroeiing is voor CO₂-opslag minstens zo 
belangrijk als het Amazonegebied in Latijns-
Amerika. Een urgent project in tijden van 
 klimaatverandering, maar niet activistisch.

Financiering kwam er in de vorm van 
sponsoring door ASN-bank en Staatsbos-
beheer, publicaties in Trouw, en steun van het 
Anchorage Museum in Alaska dat de expositie 
mede produceert. Uitgever Lannoo betaalde 
de volledige royalty’s van de eerste druk vooraf 
uit. In de projectbegroting voor Borealis werd 
nu ook een vaste vergoeding voor de makers 
opgenomen. 

Daarnaast is er een doorlopende crowd-
funding. Rond Nomad was al gebleken dat 
de volgers van Toirkens bereid zijn voor 
zijn werk te betalen. Voor Borealis werd die 
aanpak geprofessionaliseerd. Via de website 
www.borealisproject.nl abonneren geïnteres-
seerden zich voor omgerekend 10 euro per 
maand op het project. Zij ontvangen een 
houten cassette (oplage van 500, genummerd) 
met ruimte voor een souvenir dat de makers 
na elke reis opsturen. Ook is er een digitale 
nieuwsbrief die zo’n zes keer per jaar wordt 
verstuurd en een jaarlijkse lezing van de 
makers. Na publicatie krijgen abonnees het 
boek en een print opgestuurd, waarmee de 
cassette compleet is. Wie voor de volledige 
duur van het project abonnee blijft, betaalt 
480 euro. De doelstelling was om 30.000 
euro op te halen. Ruim voordat het project 
was afgerond, stond de teller op 160 abon-
nees en 50.000 euro aan donaties. 

BOREALIS
Berdyshika, Rusland, maart 2018 
© Jeroen ToirkensJe
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BOREALIS, Boreal Tree, 
Berdyshika, Rusland, maart 2018 
© Jeroen Toirkens

BOREALIS 
Berdyshika, Rusland, maart 2018 
© Jeroen Toirkens
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BOREALIS, Gennady Tugushin,  
Berdyshika, Rusland, maart 2018 
© Jeroen Toirkens 



73

Aan NEW HORIZONS ging 
een uitgebreide voorbereiding 
vooraf: nog voor er één foto was 
gepubliceerd, betrok de maker 
al mensen bij zijn project.

Van den Elshout stelde vast dat 
zijn project een waarde had van 
200.000 euro. Een willekeurig 
bedrag, maar het maakte het 
project concreet.

De boodschap van NEW 
HORIZONS is het verdienmodel.

 
Najaar 2011. De Haagse kunstenaar Bruno 
van den Elshout zit met zijn partner en zoontje 
op het strand van Scheveningen en vraagt zich 
af wat zijn volgende project zou kunnen zijn. 
Al mijmerend denkt hij na over rust en ruimte, 
en de waarde daarvan. Zitten op het strand, 
turen naar de horizon waar de grens van lucht 
en water elkaar raken: is dat niet de ultieme 
vrijheid? Dat besluit hij vast te gaan leggen.

Hij installeert een camera op het dak van een 
hotel in Kijkduin. Van 1 januari midder nacht 
tot en met 31 december 2012 maakt hij via 
een computer elk uur een foto van de horizon, 
8.785 in totaal. Hij stelt, zittend op het strand, 
vast dat dit project een waarde representeert 
van 200.000 euro. Eerlijk is eerlijk: een bedrag 
dat bijna letterlijk uit de lucht kwam vallen. 

De boodschap gaat hij consequent en 
ge passioneerd verspreiden: zijn project brengt 
een nieuwe definitie van vrijheid, rust en 
ruimte in beeld. Hij vertelt ook welke waarde 
zijn boek volgens hem vertegenwoordigt: 
100.000 euro. Dat maakt het project con-
creet, en mensen blijken bereid zich eraan 
te committeren. 

Van den Elshout verkocht 
zijn boek nog voor 

het gepubliceerd was.

Boodschap en boodschapper raken zo onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Hij  schrijft 
blogposts en berichten op sociale media voor 
zijn volgers, en maakt een nieuwsbrief die hij 
maandelijks naar 1.450 ontvangers verstuurt. 
Ook betrekt hij meer mensen bij zijn project: 
een ontwerper voor het boek, iemand die 
 lezingen boekt.

Zo slaagt hij erin zijn boek te verkopen 
nog voor het gepubliceerd is. Letterlijk: de 
volledige productie à 100.000 euro financiert 
hij uit de voorverkoop. Een crowdfunding via 
de website Voordekunst.nl levert ruim 27.000 
euro op. De rest komt uit eigen activiteiten 
waarmee hij zijn project onder de aandacht 
brengt. In samen werking met Panorama 
Mesdag organi seert hij in 2013 een expositie. 
Kopers kunnen tijdens de opening hun ex em-
plaar van het boek ophalen. 

Van den Elshout bedient een breed  publiek. 
Hij verkoopt ansichtkaartensetjes voor zo’n 
10 euro en prints voor enkele duizenden euro’s. 
Het boek, gedrukt in een oplage van 2012 
exemplaren, is te koop voor 220 euro. Zo weet 
hij de doelstelling van 200.000 euro in enkele 
jaren te halen. Vanaf de publicatie van zijn 
boek in de zomer van 2013 tot begin 2019 
verdient hij een gemiddeld maandinkomen 
van 5.000 euro uit dit project.
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NEW HORIZON #3478,  
24.05.2012 - 22h00
© Bruno van den Elshout
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NEW HORIZON #4895,  
22.07.2012 - 23h00
© Bruno van den Elshout
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NEW HORIZON #112,  
05.01.2012 - 15h00
© Bruno van den Elshout 



Fotograaf Peter Lik ontwikkelde 
een geraffineerde marketing- en 
prijsstrategie die perfect aansluit 
bij de markt die hij wil bedienen.

Hij claimt zo de duurste foto ooit 
verkocht te hebben.

Maar hij krijgt ook kritiek: hoe 
komen de prijzen voor zijn werk 
nu echt tot stand? 

De duurste foto ooit staat op naam van de 
in de Verenigde Staten werkende Australiër 
Peter Lik. Een anonieme verzamelaar betaalde 
in 2014 in een gesloten verkoop 6,5 miljoen 
dollar voor het werk Phantom. Niettemin was 
Lik een relatieve onbekende in de wereld van 
de kunstfotografie. Hij had niet de reputatie 
van bijvoorbeeld Andreas Gursky en Cindy 
Sherman, die op dat moment de duurst ver-
kopende fotografen waren.

Het werk van Lik is kleurrijk, illustratief, 
technisch scherp en hyperrealistisch. Zijn 
voornaamste onderwerp is het Amerikaanse 
landschap, gefotografeerd in al zijn  grandeur 
en schoonheid. Het werk van Lik krijgt 
 nauwelijks serieuze erkenning of aandacht 
binnen de kunst- of fotografiewereld.

En toch sluit zijn aanpak perfect aan bij de 
markt die hij wil bedienen. Met een effectieve 
marketing en persoonlijke branding, en een 
geraffineerde prijsstrategie bouwde hij een 
fotografie-imperium op dat zijn weerga niet 
kent. Lik verkoopt zijn werk zelf: in zijn keten 
van achttien galeries in de Verenigde Staten 
en op zijn website. Kopers krijgen zo de indruk 
dat zij een investering in waardevaste kunst 
doen. Deze verkoopmethode is veel bekriti-
seerd. De prijsopdrijving rond het werk vindt 
immers alleen plaats in de galeries van Lik. 
Er zijn nauwelijks secundaire verkopen van 
zijn werk bekend. Evenmin staan er werken 
van zijn hand in de top twintig van duurst 
 verkochte foto’s op openbare veilingen.

Lik doet zich voor als een 
Australiër van bescheiden 

afkomst. In Amerika, 
volgens hem het mooiste 
land van de wereld, kon 

hij de Amerikaanse droom 
waarmaken.

Toch weet Lik het publiek voor zich te 
winnen. Hij poseert als een Australiër van 
 bescheiden afkomst die Amerika het mooiste 
land van de wereld vindt: het land waar hij 
zelf de Amerikaanse droom kon waarmaken. 
Gewonnen prijzen en andere mijlpalen zet 
hij effectief in om zijn geloofwaardigheid te 
vergroten: hij maakte de duurste foto ooit, zijn 
werk zou worden verzameld door beroemd-
heden als de Koningin van Engeland en Keith 
Richards. De communicatie van het bedrijf is 
gericht op een duidelijke doelgroep: mensen 
die geld te besteden hebben, geloven in de 
Amerikaanse droom, interesse hebben in 
kunst, maar die de art speak van veel contem-
poraine kunst niet begrijpen. Voor hen biedt 
Peter Lik mooie en toegankelijke werken die 
passen in elk interieur.
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NEW HORIZON #1186,  
19.02.2012 - 09h00
© Bruno van den Elshout 



Voor de wereldberoemde fotograaf 
Sebastião Salgado blijft geloof-
waardigheid een vast element in 
de communicatie over zijn project.

Het project werd op verscheidene 
manieren gedistribueerd: via ex-
posities, lezingen en verschillende 
producten.

 
Bij de lancering van Genesis in 2013  schuw de 
de Braziliaanse topfotograaf Sebastião Salgado 
grote woorden niet: zijn project was een 
liefdes brief aan de aarde. Acht jaar lang werkte 
hij aan de uitvoering van dit project: het foto-
graferen van de ongerepte schoonheid van de 
aarde in ruim 200 bijzondere zwart-wit foto’s. 
Als iemand van de statuur van Salgado zo lang 
aan een project werkt, is dat op zichzelf al de 
moeite waard. 

Genesis werd financieel mogelijk gemaakt door 
het Christensen Fund, een Amerikaans fonds 
dat projecten financiert die de diversiteit van 
de natuur benadrukken. Een andere financier 
was Vale, een Braziliaans mijnbouwbedrijf dat 
veel kritiek krijgt op de omgang met het milieu. 
Voor Vale was het project onderdeel van een 
communicatiestrategie om te bewijzen dat 
het bedrijf wel degelijk begaan is met het 
onderwerp. 

De communicatie rond  het 
project gaat niet zozeer 

over de kwaliteit van 
de beelden, maar over het 

maakproces en het 
belang van natuurbehoud.

Het project werd in 2013 gelanceerd met een 
expositie in het Maison Européenne de la 
Photographie in Parijs. Sindsdien reist het de 
wereld rond. In Nederland was het te zien in 
het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. 
Daarnaast is er een breed aanbod aan pro-
ducten ontwikkeld: van boeken, briefkaarten 
en fine art prints, en van een posterset van nog 
geen twee tientjes tot een collector’s edition 
van 3.000 euro. Ook geeft hij veel lezingen 
over het project. Aan de lancering ging een 
uitgedachte voorbereiding vooraf. Er waren 
publicaties in onder meer Paris Match en The 
New York Times, en voor een signeersessie bij 
de boekpresentatie tijdens Paris Photo in het 
Grand Palais stonden kopers uren in de rij. 

Salgado was voor dit project al wereld-
beroemd en hoefde zich over een publiek dus 
geen zorgen te maken. Zijn geloofwaardig-
heid had hij tijdens zijn jarenlange carrière al 
opgebouwd. De communicatie rond dit project 
is behoorlijk eenduidig. Het gaat niet zozeer 
over de kwaliteit van de beelden, maar over 
enerzijds het maakproces (en de moeite die de 
fotograaf daarvoor moest doen) en anderzijds 
het belang van natuurbehoud. Zijn boodschap 
verspreidt hij met zijn beelden, maar ook in 
de film Salt of the Earth die Wim Wenders over 
hem maakte. Met zijn stichting Instituto Terra 
beheert hij een stuk regenwoud in Brazilië.
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Op het populaire Instagram-
account The Dogist worden 
gratis foto’s gedeeld.

De maker verdient aan zijn 
populariteit: hij verkoopt de 
toegang tot zijn doelgroep.

Een Instagramaccount met close-up portretten 
van honden in New York, al dan niet met hun 
eigenaar deels in beeld, en grotendeels buiten 
gefotografeerd. Daarnaast korte citaten waarin 
het baasje over de hond vertelt. Het concept 
achter The Dogist is simpel maar uiterst doel-
treffend. Fotograaf Elias Weiss Friedman bereikt 
hiermee niet minder dan 3,5 miljoen volgers. 

Het werk van The Dogist is visueel consis-
tent, optimistisch en vrolijk. Het werk heeft een 
duidelijke doelgroep en een helder startpunt: 
de maker zou zelf graag een hond willen, maar 
zijn stedelijke leven in New York staat hem 
dat niet toe. Hij spreekt daarmee de taal van 
zijn doelgroep, stedelijke hondenliefhebbers, 
en neemt hen mee in zijn fotografie. Door The 
Dogist te volgen, bouw je als stedeling toch 
een band op met je favoriete gezelschapsdier. 

Elias Weiss biedt zijn werk 
gratis aan op Instagram, maar 
verdient aan het grote aantal 

volgers dat erop afkomt.

Weiss verspreidt zijn foto’s gratis via Instagram. 
Zijn miljoenen trouwe en betrokken volgers zijn 
het verdienmodel. Zijn populariteit verkoopt 
hij aan partijen die toegang willen tot deze 
doelgroep: van uitgevers tot producenten van 
hondenvoer. Zijn eerste boekendeal uit 2015 
voor The Dogist was 200.000 dollar waard. 
Zijn tweede boek Puppies (2017), waarover 
geen cijfers beschikbaar zijn, is al toe aan de 
tweede paperback-editie. Ook zijn er bedrijfs-
partners die in contact willen komen met 
zijn volgers. Neem het verhaal op de website 
over een hondenopvang, dat overduidelijk is 
gesponsord door automerk Tesla.

Voor Weiss is Instagram het middel waar-
mee hij zijn project constant bij zijn  publiek 
onder de aandacht brengt, en waarmee hij hen 
naar producten leidt die hieruit voortkomen. 
Op het moment van schrijven is The Dogist een 
bedrijf met vijf mensen in dienst. The Dogist 
weerspiegelt een levensstijl, gedeeld door 
een community van hondenliefhebbers. Via 
de webshop zijn ook t-shirts, hoodies en The 
Dogist #cookiecam hondenkoekjes te koop. 
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Het fotografisch essay

Je mag het fotografisch essay gerust dé 
klassieke vorm voor visuele reportages in de 
gedrukte media noemen. Dankzij legenda-
rische reportages in Life Magazine en andere 
bladen uit de hoogtijdagen van de fotografie, 
is deze vorm nog altijd geliefd om een visueel 
verhaal te vertellen. Het essay is terug te 
 brengen tot acht elementen:

 
Introductie of totaalbeeld: een overzichtsfoto 
die een goede indruk van de plaats van hande-
ling geeft, gemaakt met de groothoek. 

Mediumbeeld: de aandacht is meestal op een 
activiteit of groep gericht. 

Close-up: een element wordt uit het geheel 
gelicht, bijvoorbeeld iemands bezige handen 
of een kenmerkend detail van een gebouw.

Interactie: mensen die met elkaar praten of op 
enige andere manier met elkaar interacteren. 

Portret: meestal sterk en close gefotografeerd 
hoofd van iemand die een hoofdrol speelt in 
het verhaal, in zijn of haar natuurlijke omge ving. 

Het kenmerkende: de ultieme samenvatting 
van die elementen die het hele verhaal in één 
foto vertellen. Het beslissende moment. Deze 
foto zal veelal de dragende, belangrijkste foto 
van de serie worden. 

Serie: een kleine serie foto’s binnen de grote 
serie, die laat zien hoe iets in zijn werk gaat. 
Een foto voor, tijdens en na de handeling. Zo’n 
kleine serie binnen de fotoreportage geeft het 
verhaal vaart, zorgt voor actie. 

Uitsmijter: De uitsmijter is meestal een foto van 
dichtbij dat een mooi slot van de serie vormt.

Andere vertelvormen

Natuurlijk wordt volop afgeweken van deze 
vorm. Maar elementen hieruit komen in kranten 
en tijdschriften nog vaak voorbij. Veel werken 
van NOOR (zie p.13) worden bijvoorbeeld als 
essays in kranten en tijdschriften gepubli ceerd. 
Hetzelfde geldt voor de publicaties in Trouw 
na elke nieuwe reis van Toirkens en Brandt 
Corstius (zie p.65). Dat betekent natuurlijk niet 
dat deze bladen en fotografen ouderwets zijn. 
Deze publicaties staan simpelweg in een lange 
en gerespecteerde traditie van  verhalende 
fotografie in de gedrukte media. 

Toch beroepen de meeste fotografen 
die we hier besproken hebben zich ook op 
andere vertelvormen. We zagen projecten die 
zich kenmerken als een visueel dagboek, een 
roadtrip, een portfolio, een typologie of een 
doorlopend verhaal. Blijkbaar lenen deze vijf 
vertelvormen zich uitstekend voor de nieuwe 
distributiemodellen die deze fotografen 
ontwikkelden. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze 
selectie volledig is. Het narratief en de cata-
logus blijven bijvoorbeeld onbesproken. 
En ook betekent het niet dat andere visuele 
vertelvormen niet relevant zijn. Maar het 
toont wel aan dat visual storytelling meer is 
dan alleen het fotografische essay. Die vorm 
is uitermate  geschikt voor gedrukte media, 
maar werkt minder goed online, waar beelden 
veelal onafhankelijk van elkaar bestaan. 

Voorbij het fotografisch essay:
visuele verhalen voor een nieuw 
distributiemodel

Het visuele dagboek, de roadtrip, 
de portfolio, de typologie en 
het continue verhaal: het blijken 
effectieve vertelvormen voor 
nieuwe distributiemodellen voor 
documentaire fotografie. 

Deze publicatie gaat over de nieuwe 
manieren waarop fotografen hun 
werk distribueren, nu de gedrukte 
media niet meer de enige vorm van 
distributie- en verdienmodel zijn. 
Instagram en andere sociale media, 
boeken en exposities zijn belangrijke 
vormen om visuele verhalen bij het 
publiek te krijgen. 

Maar valt er ook iets te zeggen over 
de vorm waarin deze fotografen hun 
verhalen vertellen? In dit deel gaan 
we in op visuele vertelvormen voor 
deze nieuwe distributiemodellen. 
Maar eerst kijken we naar de 
klassieke vorm waarin nog altijd veel 
documentaire fotografie verschijnt.
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1. De typologie
Francis Hodgson, hoogleraar Fotografie aan 
de Universiteit van Brighton, omschrijft de 
typo logie als “de visuele identificatie door 
foto’s van een terugkerend patroon dat niet 
opzettelijk door een auteur is opgelegd, 
maar dat opduikt als de gedeelde oplossing 
van een gegeven set variabelen.” 

Een nogal technische definitie, voor een 
hele bekende vorm. Neem het Duitse echtpaar 
Bernd en Hella Becher, die “niet opzettelijke” 
beeldgroepen maakten van watertorens en 
andere industriële bouwwerken. Ze presen-
teerden deze gegroepeerd in rasters van 
zes, negen of vijftien foto’s met vergelijkbare 
structuren. Het gekozen licht en de textuur van 
elk beeld zijn vergelijkbaar, waardoor de kijker 
zich kan concentreren op de overeenkomsten 
en verschillen in het afgebeelde.

The Dogist (zie p.81) past deze vorm 
op Instagram toe met hondenfoto’s. Jeroen 
Toirkens (zie p.65) gebruikt het de Boreal 
Trees, een subserie waarvoor hij dagelijks 
een ‘portret’ van een boom in een boreaal 
woud maakt. Ook de luchten boven het strand 
van Scheveningen in het werk van Bruno 
van den Elshout (zie p.71) zijn een typologie. 
Door de visuele consistentie gaat de kijker 
de beelden herkennen, en kan deze zich 
concentreren op het gefotografeerde object 
en de onderlinge overeenkomsten en verschil-
len. Op Instagram en andere sociale media 
blijkt de typologie effectief om  herkenbare 
en aansprekende series te maken. 

2. De portfolio
Als vertelvorm kenmerkt de portfolio zich als 
een serie rond een onderwerp waarbij elk 
afzonderlijk beeld een ander aspect van het 
onderwerp belicht. De individuele beelden 
zijn stilistisch en kwalitatief consistent.

Genesis van Sebastiāo Salgado (zie p.80) 
geldt als zo’n portfolio, en is daarmee een stijl-
breuk binnen zijn oeuvre. Eerdere projecten 
als Migrations en Workers waren opgezet als 
fotografische essays. Een grote overzichts-
tentoonstelling in Tokyo uit 2003 droeg zelfs 
de titel Essays. De ruim 200 beelden van 
Genesis vertellen daarentegen geen logisch, 
 doorlopend verhaal. 

Toch vormen ze door de gekozen stijl (zwart-
wit, overweldigend) en kwaliteit overduidelijk 
één geheel. Elk beeld biedt een andere kijk 
op de aarde. In tegenstelling tot de typologie 
is het hierbij echter mogelijk om één beeld uit 
te lichten, zonder het verhaal te breken of de 
kracht van het individuele beeld teniet te doen. 
Bijkomend voordeel is dat het portfolio daarom 
beter geschikt is voor individuele printverkoop 
dan bijvoorbeeld het essay.

Ook Before They Pass Away van Jimmy 
Nelson (zie p.21) is bijzonder consistent, 
zonder dat er een essayistische verhaallijn 
in zit. Elke stam is zo afgebeeld dat uiterlijke 
kenmerken naar voren komen. Samen vormen 
de beelden een index van niet-westerse 
stammen, elk beeld is complementair aan 
het geheel.

 Het werk van Jeroen Swolfs in Streets 
of the World (zie p.27) is visueel minder 
consistent dan dat van Salgado of Nelson. 
Swolfs zoekt naar dat wat mensen verbindt. 
De visuele uitwerking die hij gekozen heeft, 
is een vrije en losse vorm van straatfotografie, 
die een visuele index vormt van de hoofd-
steden van de wereld. Een duidelijk thema, 
maar geen doorlopende verhaallijn.

Opvallend is dat geen van deze projecten 
een grote aanwezigheid heeft op Instagram. 
Salgado is met slechts 21 berichten sowieso 
nauwelijks actief. Ook het Streetsoftheworld-
account is met zo’n 3000 volgers vrij klein. 
Jimmy Nelson heeft bijna 150.000 volgers en 
ruim 1.000 berichten waarin een combinatie 
van werk en making of-video’s of -foto’s 
voorbijkomt. De portfolio werkt als vorm dus 
uitstekend voor boeken, exposities en tijd-
schriftpublicaties. Op Instagram, een medium 
gebouwd rond individuele beelden, lijkt het 
minder goed te werken. 

3. Roadtrip
De roadtrip is een reis in foto’s. We zien het 
landschap en ontmoetingen door de ogen 
van de fotograaf, alsof we in zijn of haar voet-
sporen volgen. Vaak sijpelen persoonlijke 
elementen door in de afbeeldingen. Nomad 
en Borealis van Jeroen Toirkens zijn roadtrips 
door het noordelijk halfrond. Ook het Sochi 
Project van Rob Hornstra (zie p.41) en de 

‘Europa-trilogie’ (zie p. 33) van Nicole Segers 
lezen als roadtrips. 

Opvallend genoeg zijn zowel de  projecten 
van Toirkens en Hornstra gefinancierd door 
middel van een abonnementsstructuur. 
Niettemin combineren beide fotografen ver-
schillende visuele vormen. Binnen het Sochi 
Project kwam elk jaar een boek uit, waarbij 
enkele uitgaves gespecialiseerd waren rond 
portretten: een typologie. In het afsluitende 
boek An Atlas of War and Tourism in the 
Caucacus vormen deze visuele verhalen één 
geheel. Beide projecten verschenen tussen-
tijds in gedrukte media in de vorm van foto-
grafische essays. 

 
4. Het continue verhaal, een eindeloze reeks 
hoogtepunten
Waar de typologie voor The Dogist een middel 
is om herkenbaar te zijn in de beeldenstroom 
op Instagram, daar kiest EverydayAfrica (zie 
p.57) een andere benadering: elk beeld moet 
een individueel hoogtepunt zijn. Ook Peter 
Lik (zie p.79) valt met zijn kleurrijke foto’s 
op Instagram ontegenzeggelijk op. Carla 
Kogelman (zie p.49) trakteert haar 7.500 vol-
gers op Instagram op haar sterkste beelden, 
zonder daarbij een hele logische volgorde of 
selectie aan te houden.

Het is een vaker gebruikte methode op 
Instagram, waar de individuele kracht van de 
geplaatste foto belangrijker is dan de visuele 
consistentie van het geheel. Ook bij Lik en 
EverydayAfrica is er geen sprake van een 
 l o  gische verhaallijn met een duidelijke con-
clusie. Elk beeld vertelt daarentegen zijn 
eigen verhaal. Het boek van EverydayAfrica 
was duidelijk een afgeleide van de online 
presentatie. 

5. (Visueel) dagboek
Een fotografisch dagboek is vaak een combi-
natie van foto’s en teksten die een persoon-
lijke context toevoegen. Zowel Nelson als 
Swolfs publiceerden boeken met de verhalen 
achter hun projecten. Over het werk van 
Salgado is een film gemaakt, Peter Lik publi-
ceert achtergrondfilms op YouTube en Vimeo, 
en over The Dogist is een online documentaire 
te bekijken. Een populair onderdeel van de 

afsluitende expositie van The Sochi Project 
was de presentatie over de making of over de 
 erva ringen van de makers tijdens hun reizen 
door de Kaukasus.

Nu zijn deze uitingen van een andere orde 
dan bijvoorbeeld het extreem intieme A Ballad 
of Sexual Dependency (1986) van Nan Goldin 
uit 1986, een documentaire over het leven van 
de fotograaf terwijl ze worstelt met intimiteit 
en verbinding tussen haar vrienden en met 
haar geliefde. In de besproken projecten dient 
dit als extra materiaal dat inzicht geeft in hoe 
de makers te werk gaan en zo de kijker bij het 
project betrekt.
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Fotografie gaat veel verder dan 
alleen technische kennis. Fotografen 
van nu zijn verhalenvertellers, 
marketeers, producenten en 
distributeurs. Hoe het wat, wie en 
hoe van de fotografie veranderen.

De tijd dat een fotograaf zich onderscheidde 
doordat hij of zij de weg wist in een donkere 
kamer, hebben we allang achter ons gelaten. 
Tegenwoordig liggen scherpte, kleuren paletten 
en andere technische vaardigheden voor 
iedereen binnen handbereik. Met elke nieuwe 
smartphone wordt het weer iets eenvoudiger 
om een technisch perfecte foto te nemen. 

Toch betekenen die veranderingen binnen 
het vakgebied niet het einde van de fotografie. 
Integendeel. De vraag naar kwaliteitsfotografie 
is en blijft enorm.

Wel verandert de aard van de fotografie: 
van beeldvanger naar verhalend medium. 
Daarmee verandert het wat van de fotografie: 
als fotograaf onderscheid je je niet langer 
met technisch perfecte foto’s, maar met een 
relevant verhaal. Technische vaardigheden 
zijn daarbij natuurlijk belangrijk, maar dienen 
als middel om het publiek mee te nemen naar 
een andere wereld. Van een reis naar arctische 
oerbossen tot een reeks hondenfoto’s in de 
straten van New York. 

Naast het wat van de fotografie, verandert ook 
het wie achter de fotografie. Dat wil zeggen 
dat de rol van de fotograaf verandert. De 
fotograaf is een verteller geworden, in plaats 
van slechts een professional die technische 
kennis heeft die anderen missen. Hij of zij 
bedenkt de verhaallijn en de elementen die 
daarvoor nodig zijn. Dat is een andere werk-
wijze dan in de traditionele documentaire 
 fotografie. Toen leverde de fotograaf slechts 
de bouwstenen (zijn of haar beelden) waaruit 

Tot slot,  
de vele rollen van de fotograaf 

een beeldredacteur bij een krant of tijdschrift 
een verhaal destilleerde. 

Dat betekent, ten eerste, dat de fotograaf 
zijn of haar publiek moet kennen. Wie is dat 
publiek? Welke interesses, wensen of zorgen 
leven bij de mensen waarvoor jij je project 
maakt? 

Ten tweede verandert ook de rol van de 
fotograaf binnen zijn of haar project. Naast 
beeldmaker is de fotograaf nu ook  producent. 
De fotograaf stuurt projectpartners aan die 
helpen het project te maken en naar het 
 publiek te brengen. Fotoprojecten kunnen zo 
een samenwerking zijn tussen allerlei partijen: 
een ontwerper, een curator, een redacteur, 
een communicatie-expert. De fotograaf speelt 
daarin de centrale, coördinerende rol en 
bewaakt de verhaallijn.

Zo zien we hoe de focus van fotoprojecten 
 verandert, evenals de rol die de fotograaf 
daarbij inneemt. Tot slot zien we ook ver-
schuivingen in de totstandkoming van deze 
projecten. Met andere woorden: ook het  hoe 
van een fotoproject verandert.

De succesvolle projecten uit deze 
 publi catie hebben met elkaar gemeen dat de 
fotograaf daarbij centraal staat; niet alleen 
als beeldmaker, maar ook als distributeur. De 
 fotografen zijn niet afhankelijk van een hand-
vol beeldredacteuren bij gedrukte media,  
maar weten hun publiek zelf te vinden.

Dat heet ook wel een ‘business to 
 con sumer’-model: direct van maker naar 
gebruiker. We zagen hoe deze ontwikkeling 
binnen de podcastsector een vlucht heeft 
genomen. Podcastmakers kennen hun  publiek 
inmiddels zo goed, dat zij adverteerders aan 
zich weten te binden. Dat vergt wel planning, 
bijvoorbeeld in de vorm van een uitgedacht 
marketingplan: wat bied ik aan, wie is mijn 
doelgroep, en hoe bereik ik die?

De fotografie kreeg de voorbije jaren flinke 
 klappen te verwerken. De gedrukte media waar-
in de fotografie groot werd, betalen nauwe lijks 
meer voor goede fotografie. Online is er nog 
geen goed alternatief verdienmodel. In tegen-
stelling tot radio en geschreven journalistiek, 
heeft de documentaire fotografie de overstap 

naar de digitale economie nog niet gemaakt.
Maar de fotografie staat niet stil. In deze 

publicatie zagen we dat er volop geëxperi-
menteerd wordt. Valt er geld te verdienen 
aan ‘gratis’ nieuwsbrieven en sociale media? 
Aan de loyaliteit van je publiek? Of aan je 
expertise die je opbouwt door je jarenlang 
in een onderwerp te verdiepen? 

Ik wil hier benadrukken dat de toekomst 
open ligt. Voorlopig is er niet één verdienmodel 
dat zichzelf definitief heeft bewezen. We 
zagen boeken, exposities en ansichtkaarten 
als inkomstenbronnen. Maar ook gedrukte 
media blijven voor veel fotografen belangrijk. 
Ze brengen er hun werk onder de aandacht 
of zien het als onderdeel van een bredere 
financieringsmix.

De hier besproken fotografen hebben 
met elkaar gemeen dat zij zelf het initiatief 
nemen bij de verspreiding van hun werk. 
In hun distributie- en verdienmodellen staan 
zijzelf centraal. 
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De wereld van de documentaire fotografie bevindt 
zich in een paradox. Beeldende tentoonstellingen 
trekken massa’s publiek en instellingen als 
World Press Photo groeien internationaal als 
kool, maar voor de gemiddelde fotograaf is het 
steeds lastiger om rond te komen. Dit boek bevat 
twaalf inspirerende voorbeelden uit de praktijk, 
die samen laten zien hoe verhalende fotografie 
toekomstbestendig te maken is. De verschillende 
verdien- en distributiemodellen die worden 
beschreven, kunnen documentair fotografen 
handvatten bieden om zelf de juiste markt voor 
hun werk aan te boren.


