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•  ik ben geboren in Amsterdam in 1968 
•  ik woon in Almere sinds 1998 
•  ik werk op de afdeling Digital Productions van 

RTL Nederland 
•  heb interesse in fotografie sinds 2004 
•  fotografie opleiding 2006-2008 gedaan bij Statief  

in Utrecht (www.statief.nl) 
•  digitaal: Canon 350D en 5D (full frame) 
•  Sinds 2011 analoog: Mamiya  RB67 ProSD en 

Hasselblad 501CM 
•  eigenaar van holgersson photography 

(www.holgersson.nl) 
•  fotografen: David Lachapelle, Helmut Newton, 

Annie Leibovitz, Nigel Parry, Richard Avedon 

EVEN VOORSTELLEN… 



De eerste serie betreft Berlijn. Ik kom al sinds 1985 in Berlijn, o.a. omdat een 
oom van mij daar heeft gewoond en mij vaak meenam. Door gelukkige 
omstandigheden ben ik getuige geweest van de val van de Berlijnse Muur in 
1989, de eerste dagen heb ik daarvan live meegemaakt. Niet zoveel foto’s 
gemaakt (dat deed ik toen nog niet echt), maar het heeft wel een onuitwisbare 
indruk gemaakt en sindsdien ben ik vaak terug geweest in de stad die ik als 
mijn tweede thuis beschouw. Op de volgende pagina zie je Oost-Berlijners die 
‘s avonds in de Bernauer Straße door een grensovergang met West-Berlijn 
lopen, richting het westen, richting de vrijheid. Technisch zeker geen 
volmaakte foto, maar wel één van de belangrijkste die ik ooit maakte. 
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BERLIJN 





























Na Berlijn gaan we verder met foto’s gemaakt in de steden Parijs, Monaco, 
Amsterdam en Almere 
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STEDEN 

























Ik heb drie foto’s bijgevoegd van reportages die ik gemaakt heb voor mijn 
studie fotografie. De eerste is genomen in de Ooijpolder bij Nijmegen 
(opdracht: ruimte en ritme in zwart-wit), gemeenschappelijk thema op alle 
foto’s waren de vele steenfabrieken die in die regio staan. 
 
De tweede en derde foto zijn uit de serie “Dood spoor”, gemaakt met 
fotomodel langs de verlaten spoorlijn van Santpoort-Noord naar IJmuiden. 
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REPORTAGES 









Een aantal kleurrijke architectuur foto’s, van het Muiderslot, La Defense in 
Almere, het Bomencentrum in Baarn en het Instituut voor Beeld en Geluid in 
Hilversum. 
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ARCHITECTUUR 











Wat overblijft zijn een aantal grappige en interessante foto’s die ik o.a. heb 
gemaakt van een schaap, in een glasblazershut in Zweden en tijdens bruiloft 
opdrachten. Tot slot komen we dan uit bij de serie foto’s die ik het liefste 
maak, de portretten. 

- = - 

OVERIGE FOTO’S EN 
PORTRETTEN 





































There are many good photographers but 
not many good photographs. What I 
mean by that is it’s not enough to be 

proficient with your gear. You have to say 
something in your work that is your voice.  

WILLIAM COUPON 


