
Kan natuurfotografie kunst zijn? Het korte antwoord op die vraag is een volmondig ‘ja’. Maar waarom zien we

dan geen natuurfoto’s terug in musea? Waarom worden we niet tot de cultuursector gerekend? En waar blijven

de miljoenenaankopen van rijke verzamelaars?   

Bart Siebelink – www.mentornatuurfotografie.nl

Waarom natuurfotografie 
(g)een kunst is

#nfhoedan

Kennelijk gaapt er anno nu nog altijd een diepe 
kloof tussen natuurfotografie en de gevestigde 
kunst. Is die terecht of niet? Zijn er bruggen
te bouwen? Kortom: hoe verhouden beide
werelden zich tot elkaar? Die vragen vormen de 
leidraad van dit mini-essay.

Nieuwe kunst moet zich bewijzen
Misschien moeten we eerst maar eens inzoomen
op het begrip kunst. Wat verstaan we daar

eigenlijk onder? Daar wordt het al meteen 
ingewikkeld, want er bestaat geen harde defi-
nitie van kunst waarop we kunnen terugvallen. 
Bovendien is elke opvatting van kunst cultuur-
specifiek en tijdgebonden. Wat we nu onder 
kunst verstaan, is heel iets anders dan pakweg 
twee eeuwen geleden. Dat wil zeggen: oude 
kunst wordt nog steeds als kunst beschouwd. 
Maar elke nieuwe kunstvorm heeft zich echt 
eerst moeten bewijzen.

Geen duidelijker voorbeeld dan de fotografie. 
De eerste decennia na de uitvinding ervan 
(omstreeks 1840 door Louis Jacques Mandé 
Daguerre en William Henry Fox Talbot) werd al 
heftig gedelibereerd over de vraag of fotografie 
nu wetenschap was of kunst. Nu de realistische 
weergave kon worden overgenomen door de 
camera, bewoog de schilderkunst zich richting 
expressionisme. Maar er kwam geen acceptatie 
voor de fotografie als zelfstandige kunstvorm 
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Volgens de critici waren foto’s geen kunst en 
zouden ze dat ook nooit kunnen worden omdat 
ze voortkwamen uit een louter technisch proces. 
Je kon er hooguit een reeds bestaande realiteit 
mee registreren, maar niet een nieuwe creëren, 
zo luidde de redenering. Het andere kamp 
betoogde dat de camera, net als de kwast, slechts 
een van de vele beschikbare gereedschappen 
was voor het maken van kunst.

Beide kampen zijn tot op de dag van vandaag, 
ook binnen de natuurfotografie, nog steeds 
springlevend aanwezig. Natuurfotoclubs kunnen 
er zelfs tot op het bot verdeeld door zijn. Het ene 
kamp beoefent conventionele, documentaire foto-
grafie en is niet bezig met de vraag of dat kunst 
kan zijn. Het andere kamp richt zich op expres-
sieve, kunstzinnige natuurfotografie en heeft 
behoefte aan die erkenning. Als de geschiedenis 
zich herhaalt, valt er nog een lange weg te gaan.

Twee kampen: registratie versus expressie
De fotografische gemeenschap was dus 
behoorlijk op zichzelf teruggeworpen in de strijd 
om erkenning. Tekenend was het voornemen in 
1862 van de International Exhibition in Londen 
– een toonaangevend instituut – om foto’s te 
exposeren. Echter niet naast de schilder- en 
beeldhouwkunst, maar in een apart gedeelte 
dat aan machines was gewijd. Pas na protest 
van fotoliefhebbers besloot men de foto’s te 
zullen tonen in het algemene gedeelte, waarmee 
de keuze in feite werd omzeild. Niet onbegrij-
pelijk, want in een samenleving die verdeeld 
was in intellectuelen en arbeiders vormde 
een machine die beelden produceerde een 
bedreiging voor de heersende kunstnormen en 
 maatschappelijke verhoudingen.

Welke argumenten stonden de acceptatie van 
fotografie als zelfstandige kunstvorm in de weg? 

voor in de plaats. Kunstenaars gebruikten 
het nieuwe medium aanvankelijk hooguit 
ter ondersteuning van hun schilderwerk. 
Gefotografeerde modellen maakten dure 
levende modellen minder vaak  noodzakelijk. 
Ook hielden foto’s de herinnering aan 
 landschappen die de  kunstenaar schilderde  
langer vast.

Of iets kunst is of niet hangt mede af van de intentie en bete-

kenis. Als registratie van blauwgespikkelde slijkspringers is dit

hooguit een mooie foto van een spectaculair onderwerp, maar 

nog geen kunst. Maar als metafoor voor dreiging, confrontatie 

of polarisatie krijgt het beeld een extra betekenislaag en zou je 

het wel een kunstzinnige foto kunnen noemen. Nikon D810 met

500mm; 1/640s bij f/8; ISO 400.

Een experimentele opname van beukenbladeren. Als kunstenaar zoek ik altijd naar nieuwe mogelijkheden. Als natuurfotograaf vind ik daarbij ook esthetiek belangrijk. Wat mij hier verraste was dat de onscherpe

blaadjes in de voorgrond als digitale ecoline de silhouetten lijken te vullen van de fijne kale takken in de achtergrond. Nikon D810 met 200-500 @ 270mm; 1/25s bij f/5.6; ISO 350. 
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Zilverreigers en meeuwen bezoeken een vissersboot, waarbij het accent ligt op de dynamiek en beweging van het ‘luchtverkeer’. De camera kan dus, evenals het penseel, een

dankbaar gereedschap zijn voor het maken van kunst, waarbij zelfexpressie en interpretatie door de fotograaf belangrijker zijn dan de registratieve weergave van een situatie.

Nikon D810 met 500mm; 1/10s bij f/22; ISO 200. 

Een kunstzinnige foto? Nee, dit is een registratieve opname van …. een heftige storm. Twee dennen wiegen heen en weer op de wind. Alle beweging komt van de

bomen zelf. Met behulp van een invulflits zijn de takken van een jonge beuk scherp in beeld gebracht. Nikon D810 met 35mm; 1/6s bij f/8; ISO 1250.
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uit haar eigen kring als van beroemdheden, in 
onconventionele, verzonnen settings waarbij 
ze ook in technisch opzicht volop experimen-
teerde. Zo is het haar krappe kadrering die nog 
altijd voortleeft in pasfoto’s.

Die sleutelrol voor ambitieuze amateurs belooft 
wat voor de natuurfotografie. Want als er één 
genre is uitgegroeid tot hét amateur-speelveld 
bij uitstek is het wel het onze. Wat er op dit 
gebied de afgelopen tien jaar wereldwijd uit 
de grond is geschoten aan (inter)nationale 
wedstrijden, festivals, bladen, reizen, workshops, 
beurzen en talloze sites, blogs en socialmedia-
profielen is zo substantieel dat de invloed ervan 
op de visuele cultuur haast niet kan uitblijven. 
Met de explosie van het aantal beoefenaars 
(in 2011 al geschat op 400.000 in Nederland) 
vertakt de natuurfotografie zich bovendien in 
hoog tempo in legio uiteenlopende richtingen. 
Sommige loten zijn uitgegroeid tot wedstrijd-
categorieën, andere substromingen zijn nog te 
pril om te kunnen worden benoemd.

Waarom alles kunst kan zijn
Maar nu even terug naar onze hamvraag: brengt 
deze turbo-evolutie van de natuurfotografie ook 
werk voort dat het predicaat kunst verdient? 
Het groeiende aantal beoefenaars dat het eigen 
oeuvre gretig aanprijst als fine art zal vinden 
van wel. En geef hun eens ongelijk. Sinds 1917 
weten we immers dat kunst datgene is waarvan 
een kunstenaar claimt dat het kunst is. Alles kan 
dus kunst zijn.

Wacht even, pardon? Dat ging wellicht iets te 
snel. Korte uitleg: in 1917 werd in een strakke 
white cube-museumzaal van het presti-
gieuze Grand Central Palace in Manhattan 
een kunstwerk geëxposeerd bestaande uit 
(schrik niet) een banale, witte, geglazuurde 
pisbak! Het ding kwam zo uit de fabriek en was 
alleen maar op zijn kant gelegd. Het publiek 
voelde zich belazerd en reageerde dan ook 
woedend. Toch zat er een gedachte achter. De 
kunstenaar, bekend onder het pseudoniem R. 
Mutt (spreek dat eens uit, dan klinkt het als een 
zinspeling op ‘armoede’), wierp de essentiële 
vraag op wat nu eigenlijk iets tot kunst maakt. 
Ondanks de titel, ‘Fountain’, betrof de werkelijke 
kunstuiting namelijk niet het urinoir zelf, maar 
het choquerende effect ervan op het publiek 
door het in deze nieuwe, zeer ongebruikelijke 
context te tonen.

amateurs, in de letterlijke zin van ‘liefhebbers’. 
Zij waren het die de potentie van het nieuwe 
medium ontgonnen. Gedreven door dezelfde 
speelsheid, experimenteer- en vernieuwings-
drift en zucht naar erkenning als kunstenaars. 
Ze deelden hun vermogen te zoeken, zich te 
laten verrassen, te slagen, maar ook te falen. Een 
schoolvoorbeeld was Julia Margaret Cameron, 
die pas op haar 48ste begon met fotograferen 
toen ze (in 1863) een camera cadeau kreeg van 
haar dochter. Wars van alle conventies schoot 
ze obsessief portretten van bekenden, zowel 

Lang leve de amateur!
Pas een eeuw na de uitvinding van de fotografie 
opende het Museum of Modern Art (MoMA) in 
New York er in 1940 een aparte afdeling voor. Dit 
was niet lang nadat de invloedrijke Duits-Joodse 
cultuurfilosoof Walter Benjamin de fotografie 
volmondig had erkend als kunstvorm – een die 
zelfs het vermogen had om alle andere kunst 
overbodig te maken …

De emancipatie van de fotografie was daarmee 
een feit en dat is vooral te danken geweest aan 

tutorial NXTLVL

Het bevrijdende van kunst is dat het niet mooi of gelikt hoeft te zijn. Liever niet zelfs, een beetje weerbarstig en niet al te pleasing on the eye.

Dat geeft ruimte om ook eens op deze manier een bosuil te portretteren.Nikon D810 met 500mm, 1/5s bij f/20, ISO 640.
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Beeld boven onderwerp. Voor mij is dat een gouden regel. Natuurlijk, het damhert mocht niet ontbreken, maar ik gebruik het als figurant ter ondersteuning van het belangrijkste beeld: het immense vlecht-

werk van die grillige, groen bemoste eikentakken. Die illustreren de doorleefdheid van het gebied. Nikon D810 met 105mm; 1/10s bij f/8, ISO 800.

jij je bewust van communicatie via beeldtaal. Dat is een 

kunstzinnigere keuze dan het tweede geval, waarbij je de 

focus voornamelijk bij jezelf houdt.

Tip 3: proces boven resultaat
De kunst legt zichzelf geregeld op de snijtafel in haar 

permanente zoektocht naar vernieuwing. Dat vergt 

een onderzoekende, zelfkritische, reflectieve houding 

en de bereidheid om af te rekenen met dogma’s. 

Testvraag: vind jij het prettig om vooraf al precies 

te weten welke foto je wilt maken? Of vormt zich dat 

bij jou meestal pas ter plekke onder invloed van wat 

je tegenkomt en hoe jij daarop reageert? In het eerste 

geval laat je je voornamelijk leiden door het resultaat, 

in het tweede geval door het proces.

matig kiekje van een topsoort of een uitdagend beeld 

van een ordinaire soort? (Fotografeer je geen wildlife, 

vervang dan het woordje ‘soort’ door ‘landschap’, ‘plek’ 

of ‘situatie’. De afweging blijft hetzelfde.) Kies je het 

eerste, dan vind je het onderwerp belangrijker dan 

het beeld en ga je registratief te werk. Kies je het 

tweede, dan ga je voor het beeld en zit je meer op de 

lijn van de kunstenaar.

Tip 2: betekenis telt mee
Een mooi plaatje is niet genoeg, zo zagen we. Wikipedia 

heeft het ook over ‘iets betekenisvols’. Daarom de tweede 

testvraag: beleef jij jouw foto’s op meerdere betekenis-

lagen? Of is jouw enige doel om het onderwerp zo mooi en 

goed mogelijk in beeld te krijgen? In het eerste geval ben 

Hoe kunstzinnig ben jij?

Veel natuurfotografen (maar zeker niet alle) ontwik-

kelen vroeg of laat kunstzinnige aspiraties. Ze vinden 

mooie foto’s van mooie onderwerpen op den duur weinig 

onderscheidend (zeker wanneer veel fotografen op 

dezelfde plekken hetzelfde soort foto’s maken) en voelen 

een sterke behoefte opborrelen aan meer eigenheid. 

Herken je dat bij jezelf? Dan helpt het om de verschillen 

en overeenkomsten tussen natuurfotografie en kunst 

te begrijpen. Want over die overeenkomsten hebben we 

het nog niet zo gehad. Terwijl daar de bruggen kunnen 

worden gebouwd. Daarom deze drie tips.

Tip 1: beeld boven onderwerp
Natuurlijk is daar in de eerste plaats aandacht voor 

beeld. Testvraag: waarvan word je het meest blij: een 
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nemen. Die noemt kunst “de bewuste creatie 
van iets moois of betekenisvols met behulp 
van vaardigheid en verbeelding”. Is dat niet 
doeltreffend en elegant eenvoudig verwoord? 
Raak afgebakend en toch ruim genoeg om alle 
nuances te dekken. Maar het allermooiste: deze 
definitie verschaft elke natuurfotograaf een 
verdedigbare claim op kunstenaarschap.

Daarmee is de eerste stap gezet, want om 
institutionele erkenning te krijgen van de 
kunstwereld, zul je toch eerst jezelf moeten 
erkennen. En dan nog, zo leert ons de geschie-
denis, zal het een kwestie zijn van de lange 
adem. Het kost nu eenmaal tijd om verzuilde 
instituties en subculturen tot elkaar te laten 
komen. Erkenning door de kunstwereld hoort 
ook geen doel op zichzelf zijn. Die komt 
mettertijd vanzelf en zo niet, ook goed. Het 
belangrijkste is en blijft dat je als natuurfoto-
graaf plezier en voldoening haalt uit datgene 
waar je mee bezig bent.

Die sensationele bedragen die soms voor kunst-
werken worden betaald, versterken het onbegrip 
bij de buitenwacht, maar zijn geen vaste maatstaf 
voor kwaliteit, zoals ook de rijkste muzikanten niet 
per se de beste hoeven te zijn. De waarde hangt 
namelijk af van het prestige van de kunstenaar 
en van marktwerking. Dit zijn fluctuerende 
grootheden die gebaseerd zijn op meerdere fac-
toren, zoals de mening van kunstcritici, aandacht 
van galeries, verzamelbeleid van musea, tijdsgeest, 
smaak van het publiek et cetera.

De erkenning komt vanzelf (of niet)
Voor alle duidelijkheid: de traditionele ‘schone 
kunsten’ hebben nooit het toneel verlaten. Ze 
zijn gewoon blijven voortbestaan, zij het binnen 
de kaders van nieuwe conventies. Er liggen dus 
nog steeds kansen voor de kunstzinnig aange-
legde natuurfotograaf.

Met dit alles in het achterhoofd is het tijd om 
de Wikipedia-definitie eens onder de loep te 

Afscheid van de esthetiek
Toegegeven, qua vorm stelde het niks voor, 
maar als idee markeerde dit boude statement 
niets minder dan de geboorte van de concep-
tuele kunst! Een nieuwe en blijvende stroming 
die keihard afrekende met de opvatting dat 
kunst mooi moest zijn (esthetisch), laat staan 
knap gemaakt (ambachtelijk). Niet het object 
maar het idee kwam centraal te staan, voor 
het uiterlijk leek haast te gelden: hoe futieler, 
hoe beter.

Conclusie: aan de vorm kun je niet meer altijd 
zien of iets kunst is. Voor de kunstwereld is 
dit inzicht gesneden koek, maar voor grote 
delen van het publiek is dit altijd abracadabra 
gebleven. Geen wonder dat er op academies 
wel eens een kunstwerk verdwijnt doordat de 
schoonmaakploeg het voor afval aanziet.

Kunst valt sindsdien alleen nog te ‘ervaren’. Wil 
je het ook begrijpen, dan zul je je erin moeten 
verdiepen. Deze ontwikkeling effende ook de 
weg voor latere provocaties zoals de pindakaas-
vloer van Wim T. Schippers, de met ducttape 
aan de muur vastgeplakte banaan van Maurizio 
Cattelan vorig jaar in Miami, of het kunstwerk 
van Banksy dat zichzelf door de shredder haalde 
na eerst 1,4 miljoen dollar te hebben opgeleverd 
op kunstveiling Sotheby’s.

De duurste foto ooit is de natuur-/landschapsfoto 

getiteld ‘The Phantom’, gemaakt door de Australische 

fotograaf Peter Lik in Antilope Canyon, Arizona. 

De foto werd in 2014 verkocht voor 6,5 miljoen 

dollar aan een onbekende verzamelaar, maar Lik 

noch zijn werk worden binnen de kunstwereld als 

relevant beschouwd.

De op één na duurste foto ooit is de opname getiteld 

‘Rhein II’ van de Duitse kunstenaar Andreas Gursky. 

Het werk leverde in 2011 bijna 3,2 miljoen euro 

op. Gursky geniet aanzien in de kunstwereld. Zijn 

bedoeling was om de rivier sec en tijdloos te tonen. 

Daarom heeft hij alle storende elementen, zoals 

bomen en bouwsels, weg gefotoshopt. Binnen de 

kunst heiligt het doel deze middelen. Binnen de 

natuurfotografie niet; daar zou deze foto bij elke 

wedstrijd zonder pardon worden gediskwalificeerd.

Dit kunstwerk getiteld ‘Comedian’ van Maurizio Cattelan (op de foto zien we een replica) bewijst dat kunst allang niet meer kan worden

herkend aan de uiterlijke vorm. De vastgetapete banaan kostte 120.000 dollar en werd vervolgens doodleuk opgegeten door een andere 

kunstenaar die zich voordeed als argeloze museumbezoeker. Natuurlijk ging het onmiddellijk viral. En zelfs dat gegeven vormde een 

onderdeel van het kunstwerk, want het werkelijke thema dat werd aangesneden, was de huidige hyperconnectiviteit. Geen irrelevant 

thema; nog geen half jaar later ging de wereld in lockdown, om de hyperconnectiviteit te doorbreken.
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