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De fotografie van Ineke van Middelkoop 

Tijdens haar biologiestudie begon zij met fotograferen, 

om praktische redenen waren het aanvankelijk vooral 

onderwerpen uit de natuur. Daarbij ontwikkelde ze een 

goed oog voor detail. Tussen 1999 en 2009 reist ze 

regelmatig naar West-Afrika. Deze reisfotografie bracht 

haar in contact met beroepsfotografen, die haar 

stimuleerden om de fotografie verder te ontwikkelen. 

Van daaruit is haar werk de richting ingegaan van het 

abstracte en het impressionistische, waarbij de natuur 

haar inspiratie is. 

“Ik zwerf en kijk graag rond, 

dichtbij huis en/of verder weg. Ik 

zwerf door mijn tuin, door oude dorpen, langs rivieren en zeeën, door 

bossen en over velden. En ik kijk. En als je goed kijkt, zie je dat alles 

kleur en structuur heeft en ontdek je processen van  kracht en 

schoonheid. 

Wij mensen geloven vaak dat we alles kunnen beheersen, dat we alles 

kunnen behouden, tevergeefs. In de natuur is alles met elkaar 

verbonden door natuurlijke kringloopprocessen. De natuur kent haar 

eigen wetten en legt ze op aan ons mensen en aan wat we hebben 

gecreëerd. Met mijn foto's wil ik een indruk geven van wat verwering 

aan veranderingen in de tijd oplevert. 

Mijn foto's zijn een weergave van mijn verwondering. Wat ik zie, 

fotografeer ik op mijn eigen manier en de foto vormt voor mij als het 

ware een palet en is meer dan een spiegel van de werkelijkheid. Ik 

vergroot vaak uit en dat leidt tot vervreemding.” 

De gefotografeerde 

landschappen in de 

expositie zijn 

meestal niet 

gedetailleerd, maar 

geven slechts een 

impressie. Ook 

daarin speelt de tijd een rol. Op welk 

tijdstip van de dag of in het jaar 

fotografeer je? 

De camera wordt gebruikt zoals een 

schilder zijn penseel gebruikt. 

“Op zoek naar geschikte onderwerpen kom je soms voor vreemde dingen te staan. Iets wat je 

gezien hebt en waar je later nog eens foto’s van wilt maken, blijkt net niet meer bereikbaar 



door de vloed. Of dat scheepswrak, waar je door de modder naartoe gebaggerd bent en 

waarop je een heel mooi stukje ziet, maar helaas te hoog en daardoor niet goed te 

fotograferen……” 

Wilt u meer fotowerk van mij zien: 

http://inekevanmiddelkoop.nl/ 

of op afspraak: 06-48153650 
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