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tekst • Fleur Speet
beeld • zelfportretten Jeroen Oerlemans en Emilie Hudig

JEROEN OERLEMANS
– 1970
www.jeroenoerlemans.com
• 1998 Politicologie
• 1999 postgraduate programma
Fotojournalistiek, London College
of Printing
• 2000-heden freelance fotograaf
• 2006 eerste prijs categorie
‘oorlogsfotografie’ bij Prix
Photographie Paris en eervolle
vermelding van o.a. World Press
Photo vanwege reportage over
Libanese ‘Zomeroorlog’
• 2011 voor de vijfde maal een prijs
van de Zilveren Camera
• soort werk: reportages voor
publicaties in binnen- en buitenland, veelal vanuit crisisgebieden
in o.a. Afghanistan, Irak, Sudan
en Haïti

FOTOGRAAF
WORDEN AAN
DE UVA
Jeroen Oerlemans studeerde Internationale
betrekkingen en laat als fotograaf de wereld zien. ‘Door de universiteit besefte ik
dat de wereld aan mijn voeten lag.’
‘Toen ik begon met studeren wist ik al dat ik
journalist wilde worden. Een hbo-opleiding
leek me echter niets en ik wilde ook niet naar
een andere stad voor de academische opleiding journalistiek. Toen werd het de UvA. Ik
begon met Politicologie en koos de specialisatie Internationale betrekkingen.
Uiteindelijk deed ik er acht jaar over, met
tussenpozen. Toen ik stage deed bij de
Verenigde Naties vond ik dat heel bijzonder, maar ik wist dat het mijn ding niet was.
Het was te bureaucratisch, te veel gedoe
op de vierkante millimeter. Tegelijkertijd
was ik door een dispuutsgenoot geïnfecteerd met het fotografievirus. Hij had een
doka in de kelder, ik assisteerde hem soms.
Toen ik mijn eerste camera had, maakte ik
vakantiekiekjes en raakte ik door de fotografie bevangen. Al snel wist ik dat ik de
eenjarige fotografie-opleiding in Londen
wilde volgen. Maar om daarvoor in aanmerking te komen, moest ik een universitaire
studie hebben afgerond. Ik was al een half
jaar bezig met afstuderen, maar steeds bleek
ik niet over de noodzakelijke concentratie te
beschikken, bij langdurige projecten verlies
ik mijn interesse al gauw.
Ik sloot me op in de UB, maar dat werkte
niet. Ik sloot me op bij m’n moeder thuis,
maar dat werkte ook niet. Toen had ik plotseling nog maar drie weken en móest het af.

Ik werkte dag en nacht, nam
bijna geen tijd om te slapen
en kwam toen eindelijk in de
goede flow. Vrijdagmiddag om
vier uur, de laatste dag dat ik
de scriptie nog in kon leveren,
donderde ik ’m op de toonbank.
Paul Aarts was mijn scriptiebegeleider en hij deed dat bijzonder goed. M’n scriptie ging
over de olieproblematiek in de
Kaukasus en oliepolitiek viel
onder zijn vakgroep. Hij onderkende dat er haast bij was en
stuurde op tijd bij, dat was prettig. Hij was erg te spreken over
het eindproduct. Toentertijd
kon nog niemand weten dat ik
een verkeerde conclusie trok,
dat bleek pas jaren later. Ik stelde dat een
bepaalde pijpleiding in Rusland essentieel
zou blijken, maar uiteindelijk was dat een
pijpleiding in Turkije.
De colleges van Cees Wiebes staan me nog
goed bij. Hij was een expert als het ging
over de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
zat helemaal in de spionagewereld en gaf
je de indruk dat hij achter iedere deur een
BVD’er vermoedde. Hij vertelde buitengewoon boeiend en betekende trouwens ook
nog heel wat voor mijn arbeidsethiek. Ik
kreeg een paar keer een flinke schrobbering
van hem, die ik ook nodig had: ‘Denk je
dat je het met deze manier van werken gaat
redden, later, in de echte wereld?’ Want ik
was verschrikkelijk ongeorganiseerd bezig.

JEROEN OERLEMANS

‘Een dispuutsgenoot
infecteerde mij met het
fotografievirus’
Maar er heerste ook grote vrijheid binnen de
opleiding. Het was bepaald geen strakke, gestroomlijnde studie, waardoor er ook weinig
beroep op je verantwoordelijkheidsgevoel
werd gedaan. Die keuzevrijheid was een
nadeel, ik deed er daardoor extra lang over,
maar ook een voordeel. De universiteit bood
een goede voedingsbodem voor de gedachte
dat de wereld aan je voeten ligt. Misschien
kreeg ik onbewust een bredere kijk op de
dingen, en besefte ik dat niets onmogelijk is.
Waarschijnlijk dat ik daardoor zo onbevangen
de fotografie-opleiding in Londen aanging; ik
was niet gehinderd door enig besef over mijn
talent. En dat was maar goed ook.
Met mijn fotografie wil ik iets van de wereld
laten zien, in zoverre speelt Internationale

betrekkingen indirect nog een beetje een rol.
Ook leerde ik onderzoek doen tijdens de
studie, wat voor journalistieke fotografie van
groot belang is. Het product wordt wat het is
door de voorbereiding, door het storyboard
dat je van tevoren bedenkt. Systematisch werken en kijken naar de context, vaardigheden
die ik opdeed aan de universiteit, gaan dan
een rol spelen.
Groene Amsterdammer-redacteur Joeri
Boom ken ik niet van de studietijd, hij
studeerde Geschiedenis aan de UvA.
We leerden elkaar kennen in Irak. Sinds
de eerste democratische verkiezingen in
Afghanistan werken we samen. Hij schrijft,
ik fotografeer. Dat is vooral in de Nederlandse
journalistiek handig: het bespaart kosten,

Jeroen Oerlemans
www.jeroenoerlemans.com

www

Emilie Hudig
www.emiliehudig.nl
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EMILIE HUDIG
– 1973
www.emiliehudig.nl
• 1993-1995 propedeuse en gedeeltelijk doctoraal Culturele antropologie
• 2000 Film- en televisiewetenschap
• 2007 Vakfotografie, Fotoacademie
Amsterdam
• 2007 nominaties Photo Academy
Award door Volkskrant Magazine,
De Standaard en FOAM; winnaar
expositie in FOAM
• 2007-2008 tweede behandeling
ziekte van Hodgkin, met succes (eerste behandeling 1994)
• 2009 expositie ‘Controle’ in FOAM
3h en boekpresentatie Controle | In
control
• 2010 winnaar Zilveren Camera ‘Fotoverhaal van het Jaar 2009’; werkbudget Fonds BkvB voor project over de
adel in Nederland
• 2010 geselecteerd voor tweejarige internationale masterclass onder leiding
van Giorgia Fiorio en Gabriel Bauret
• soort werk: diverse opdrachten voor
o.a. Internationale Samenwerking,
Nieuwe Revu, George, Advocatenblad, Crossmarks; Bovag, Rechtbank
Amsterdam, Baker & McKenzie, Prins
Bernhard Cultuurfonds

EMILIE HUDIG

‘Soms droom ik ervan
alsnog af te studeren in
de Antropologie’
we leveren een compleet product af en het
is stimulerend.
Veel vrienden van destijds zijn internationaal
gaan werken. De een zat bij Heineken, de
ander werd bankier, een volgende kwam terecht in de reclame. Een groot aantal werd
journalist. Niemand die ik nog ken van
Internationale betrekkingen is iets concreets
met zijn studie gaan doen. Dat relatief veel
studievrienden kozen voor freewheelende
beroepen kan te maken hebben met het slag
mensen dat ik graag om me heen heb, maar
misschien stimuleerde de UvA dat vrijgevochtene ook een beetje. De relatieve chaos
die er heerste, maakt wellicht dat mensen
dichter bij zichzelf gekomen zijn dan wanneer ze in een keurslijf hadden gezeten.’

Emilie Hudig studeerde Antropologie
en Film- en televisiewetenschap. ‘Ik heb
mijn studieboeken weer op mijn bureau
liggen, om ze opnieuw te bestuderen,
maar nu vanuit een fotografenstandpunt.’
‘Ik begon met Antropologie, met als specialisatie Visuele antropologie. Die specialisatie
werd afgeschaft terwijl ik er nog mee bezig
was. De Amerikaan Douglas Harper gaf een
zomer lang gastcolleges, dat was geweldig
inspirerend. Toen werd ik voor de eerste keer
ziek en werd ik zes maanden met chemotherapie behandeld. Ik moest bij de universiteit
en de studiebegeleider een uitschrijfgesprek
voeren, niet echt iets wat je graag doet als
je 21 bent.

Op het moment dat ik weer
wilde beginnen, wat ik natuurlijk zo snel mogelijk wilde, kreeg
ik van de studieadviseur op mijn
kop omdat ik de eerste colleges
van het nieuwe semester had
gemist. Terwijl ik nog bestraald
werd. Ik had moeite om na zo’n
zware medische behandeling
mijn draai weer te vinden bij
Antropologie. En achteraf gezien
kreeg ik eigenlijk te weinig steun
vanuit de faculteit. Misschien
dat ik er daarom Film- en televisiewetenschap bij ging doen,
wat nu Mediastudies heet. Soms
droom ik ervan om alsnog af te
studeren in de Antropologie,
maar bij Film- en televisiewetenschap zat ik toen veel meer op m’n plek.
De studie was concreter, ik ging al meer de
praktische kant op.
Mijn scriptie ging over het in beeld brengen
van andere culturen. Ik heb m’n studieboeken en scriptie tegenwoordig weer op m’n
bureau liggen in m’n kantoortje, om ze opnieuw te bestuderen, maar nu vanuit een
fotografenstandpunt. Ik ben op een punt in
mijn leven beland waar alles wat ik deed lijkt
samen te komen. De vraagstukken waarover ik me boog tijdens mijn studie keren
steeds meer terug in de uitwerking van mijn
benaderingen. Interesse in mensen, documentairefotografie, het hangt allemaal samen.
Het draait om de verschillende manieren
waarop je verhalen vertelt, de rol die je wilt

innemen en de keuze voor je apparatuur. Zo
vertel ik mijn verhalen met de camera die
daarbij hoort. Mijn fotoboek Controle heb ik
tijdens mijn ziekenhuisbehandeling gemaakt
met een kleine analoge camera. Ik werd toen
voor de tweede keer behandeld voor de ziekte
van Hodgkin. Als ik een digitale camera had
gebruikt, was het boek heel anders geworden.
Ik wilde niet kijken wat er op het filmpje
stond, maanden later was ik er pas aan toe
om het materiaal te bekijken.
Voor m’n scriptie kreeg ik een mooi eindcijfer, een 8, wat ik niet had verwacht. De
scriptiebegeleidster, Patricia Pisters, sleepte
me er goed doorheen. Ik zei steeds, omdat ik
supergrondig wilde zijn, “ja maar”. Toen zei
ze: “Nu even geen ja maar meer zeggen.” Het
onderwerp van m’n scriptie, de verbeelding
van de ander in de etnografische documentaire, was nogal abstract. Het kon gauw
doorschieten in het filosofische. Uiteindelijk
werd het door haar concreter.
Ik ben heel blij dat ik afgestudeerd ben, al
ging dat met horten en stoten. Ik had halverwege kunnen zwichten voor iets concreets
als een fotografie-opleiding. Mijn moeder gaf
wijze raad. Ze zei: “als je een praktisch vak
wilt leren, doe je dat toch gewoon daarna?”
Ik heb er enorm veel aan gehad dat ik de bevalling van de scriptie heb meegemaakt. Dat
ik het proces doorliep, wat die materie met
me deed, hoe het onderzoek veranderde. Ik
werk nu aan langdurige projecten en maak
hetzelfde door. Ook het maken van een fotoboek vergt een lange adem, je moet ieder
onderdeel in het traject stapje voor stapje
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Andere fotografen die aan
de UvA studeerden
door, langzaam maar gestaag. En je moet er
in blijven geloven, want er zijn ontzettend
veel redenen om ontmoedigd te raken.
Het is vooral moeilijk om niet te blijven twijfelen, en ik herken die momenten direct uit
mijn scriptietijd. Met Controle dacht ik lang
dat ik te dicht op het gefotografeerde stond
om een selectie te kunnen maken, maar
door het vertrouwen van anderen lukte het
toch. Ik heb door de scriptie geleerd dat je
veel hebt aan mensen die je stimuleren. En
ik begin steeds vanuit de inhoud, bij ieder
nieuw project dat ik start. Dat dank ik toch
aan de universitaire opleiding. Ik heb nog
steeds contact met medestudent en collegafotograaf Karijn Kakebeeke. Zij deed ook
Antropologie en Visuele antropologie. We
hebben veel aan elkaar en filosoferen samen
over het vak. Zij volgde in Londen dezelfde
opleiding als Jeroen Oerlemans.
Fotografie wordt nu multimediaal omdat
de technische ontwikkelingen dat mogelijk

A

maken. Ik heb een nieuwe camera gekocht
en kan nu ook filmpjes maken. Ik dacht in
mijn scriptie al na over de veranderende rol
van verhalenvertellers. Mensen vertellen nu
verhalen met filmpjes of fotobeelden van
hun telefoon. Dat interesseert me. Ik wil
binding hebben met het onderwerp, dat is
het antropologische dat in al mijn werk zit.
Hoe dichterbij, hoe beter.’ •

HANS AARSMAN, kandidaats Scheikunde
1973, Nederlandse taal-en letterkunde 1977
www.nederlandsfotomuseum.nl, zoek op
‘Hans Aarsman’

www.xs4all.nl/~keizerh/index.html

SACHA DE BOER,
Communicatiewetenschap 1993
www.sachadeboer.com

JINKE OBBEMA, Nederlandse taalen letterkunde 1988,
picasaweb.google.com/Jiob61

BOB BRONSHOFF, Nederlandse taalen letterkunde 1993 www.bobbronshoff.nl

ANJA ROBERTUS,
Communicatiewetenschap 1988
www.anjarobertus.com

HARALD EDENS, Natuurkunde 2002
www.weatherscapes.com
THIJS HESLENFELD, Nederlands recht
1993 www.thijsheslenfeld.com
IN BEELD
Oerlemans: portret
A Jeroen

van Saddam Hoessein vol met
kogelgaten in Bagdad, Irak
Hudig: Mr. Ernest, uit
B Emilie

serie De Marollen, over de
oudste volkswijk van Brussel

KARIJN KAKEBEEKE, Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 1998
www.karijnkakebeeke.com
HUGO KEIZER, Natuurkunde 1997

B

PIETER KERS, Fysische geografie 1989
www.beeld.nu

ILSE SCHRAMA, Nederlandse taalen letterkunde 1992 www.ilseschrama.nl
FLEUR SPEET, Nederlandse taalen letterkunde 1995 www.fleurspeet.nl
Aanvullingen op deze lijst zijn welkom via
SPUI@uva.nl. Zelf uw functiegegevens aanvullen
in het UvA-bestand?
Log in via www.uva-alumni.nl

