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Bio
Geboren in Alphen a/d Rijn, gewoond in Khamis Mushayt, Harderwijk en Leusden, gestudeerd in
Amsterdam. Gewerkt, draai niet gevonden en besloten om mijn passie voor fotografie een kans
te geven om mijn vak te worden. Sinds juni 2010 afgestudeerd aan de Fotoacademie. Met name
in de laatste fase van mijn opleiding hebben (stedelijke) landschappen een centrale positie
ingenomen.
Na een aantal jaren te hebben gewerkt als fotograaf naast mijn vaste baan bij Alpha Nederland
heb ik in januari 2018 mijn baan opgezegd om fulltime verder te gaan als freelance fotograaf.
Een droom die uitkomt.
Mijn werk concentreert zich op plekken waar iedereen normaal gesproken aan voorbij loopt,
plekken die niet pretentieus zijn en nergens naar verwijzen. Meestal zijn het plekken die ik
aantref. Ik loop er om heen, verwonder me. Waarom staat dit gebouw hier? Wie heeft dit
bedacht? Soms ensceneer ik. Ook dan is verwondering mijn uitgangspunt. Verwondering over
de schoonheid van het gewone, het alledaagse. De manier waarop ik de scènes benader
weerspiegelt hoe ik zelf ben: grondig, uitputtend, consciëntieus, geduldig, systematisch. Door
deze manier van fotograferen probeer ik die verwondering over te brengen.

Opleidingen
2005-2010
1996-2002
1994-2002
1987-1993

Fotoacademie Amsterdam – opleiding tot fotograaf (diploma)
VU Amsterdam – Psychologie (geen diploma)
VU Amsterdam – Bewegingswetenschappen (diploma)
Scholengemeenschap Guido de Bres – VWO (diploma)

Exposities/Awards
2011
2010
2010
2010
2010

Nominatie PANL Awards 2011 #20 – serie Flower Route
Fiat Lux – Groepsexpositie tijdens het Festival of Science and Arts, Siedlce,
Polen
Eindexamenexpositie, Fotogalerie Fotogram, Amsterdam
IGPA (International Graduation Exhibition Photo Academy) Amsterdam
Nominatie PANL Awards 2010 #19 – serie Flat

Projecten
2018
2017
2014-2018

#ikziejou – glossy in het kader van The Passion 2018, die dit jaar plaatsvindt in
Amsterdam Zuidoost. Bijdrage in de vorm van een portret van een geinterviewde
en sfeerbeelden rondom een artikel over 50 jaar Bijlmer.
Alpha Campage 2018 – fotografie voor de landelijke campagne van Alpha met 3
hoofdbeelden en een aantal aanvullende beelden, onder meer voor de website en
social media.
Alpha Life – een magazine uitgegeven door Alpha Nederland met verhalen van
mensen die Alpha gedaan hebben en informatie over de ontwikkelingen rond Alpha
in Nederland. Ik heb een grote bijdrage geleverd met portretten van

geinterviewden, (goed voor alle covers), sfeerbeelden van evenementen en
overige fotografie.
2011
#YoungUrbanProtestants – Stadse portretten van jonge kerkgangers. Deze
portretserie is gemaakt in het kader van een onderzoek naar jongeren die actief lid
zijn van een protestantse kerk in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (Young Urban
Protestants). De portretten worden gepubliceerd in een magazine rond dit thema.
Dit blad wordt gemaakt in opdracht van IZB en komt begin november 2011 uit,
tijdens de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
2011
Fotografie voor tandartsenpraktijk Poetz. Artistieke beelden van tandenborstels,
die uitgevoerd zijn als hoogwaardig wandbehang in wachtkamer en
behandelruimtes.
2010-heden Zuidoost verwondert – Gestileerde, sobere foto's van het domein van de gebouwen
in Amsterdam Zuidoost. Vertrekpunt is de verwondering over hoe gebouwen zich
verhouden tot andere gebouwen of tot andere elementen in het straatbeeld.

Andere banen
2001-2018
Stichting Alpha-cursus Nederland – financieel administrateur – 24 uur per week
2002-2004 Eleos, Dordrecht – psychomotorisch therapeut – 16 uur per week
2000-2001 Curium, Oegstgeest – psychomotorisch therapeut – 24 uur per week

