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Na een gevarieerde loopbaan begon Micky Hoogendijk 

ruim tien jaar geleden te fotograferen, nadat zij vlak 

voor het overlijden van haar moeder een laatste cadeau 

ontving: een fotocamera. Inmiddels heeft Hoogendijk 

hiermee een carrière weten op te bouwen in binnen- en 

buitenland. Na achttien jaar buitenland woont Micky sinds 

twee jaar in Noord-Brabant waar ze naast een prachtige 

studio haar eigen galerie Gallery Micky Hoogendijk aan 

huis heeft. Hier is tot en met 18 januari haar nieuwe foto-

serie The Meetings of the Waters tentoongesteld.  

tekst: Jannie de Kruijff   foto’s: Micky Hoogendijk

I
n The Meetings of the Waters zijn vijf naakte 

vrouwen vastgelegd in een uitgestrekt land-

schap van een drooggelegde zee. Net als 

voorgaande series, is ook deze serie, ontstaan 

vanuit een droom.

“Anderhalf jaar geleden droomde ik al over deze 

beelden. Ik droomde over een brede horizon en 

een filmisch landschap dat niet te duiden was. 

Op het moment dat ik naar de Waddeneilanden 

vaar om een vriendin te bezoeken, valt mijn oog 

altijd op de desolate plekken waar je je boot 

kunt laten droogleggen. Eb en vloed maakt het 

mogelijk dat je op bepaalde tijden van de dag op 

de zeebodem kunt lopen. Dit landschap kwam 

overeen met mijn droom, dit was wat ik wilde 

vastleggen. Met een enorme zeilboot, gehuurd 

van een vriend, zijn we een weekend de zee 

opgegaan. Bij zonsop- en zonsondergang lieten 

we de boot droogleggen en kon ik mijn modellen 

op deze bijzondere plekken fotograferen.”



FOCUS 1   66   JANUARI 2021

In jouw werk komt naast naakt 

veel water voor, heeft dit een 

speciale betekenis voor je?

“Onderwater kom je als fotograaf in een 

hele nieuwe wereld. Water is vloeibaar, 

water is mysterie en water beweegt, onder-

water is een wereld vol dromen. Toen ik in 

2016 een expositie had in Mexico City met 

mijn Water Series, vroeg ik me af of zij mijn 

naakten wel zouden accepteren, aangezien 

ze daar erg gelovig zijn. De Mexicanen gaven 

juist aan dat voor de kerk water de betekenis 

van reiniging heeft. Hierdoor kregen de 

beelden nog een extra laag voor mij.

Als ik me bij water bevind, gebeurt er iets 

met me. Dat gevoel was er ook tijdens dat 

weekend op zee. Niet alleen ik, maar de hele 

crew ervaarde een uniek vrijheidsgevoel. 

Daar konden we nog zo vrij rondlopen.

Het water en het functionele naakt van mijn 

modellen komen hier heel mooi samen. 

De rondingen van lichamen zie je terug in 

de rondingen van de zeebodem, het zand 

en het lijnenspel. Daar haaks op staan dan 

weer de hele lange schaduwlijnen, die 

alleen ontstaan bij het fotograferen bij 

zonsop- en zonsondergang.”

Hoe kom je aan je modellen?

“Ik werk nooit met professionele modellen. 

Het is een ander soort relatie die ik 

opbouw met de mensen die ik fotografeer. 

Al deze vrouwen hadden hun eigen rede-

nen om aan deze shoot mee te doen en 

dat maakt het ook zo puur. Het is op deze 

manier heel dierbaar om met mensen 

samen te werken en hun verhaal in mijn 

verhaal te implementeren.”

Hoe verliep deze shoot?

“De shoot vond uiteindelijk eind september 

plaats, het laatste mooie weekend van het 

jaar. Op vrijdagavond zijn we op de boot 

gestapt en zaterdagochtend stonden we 

met de hele crew voor zonsopgang buiten 

op het dek naar de prachtige sterrenhemel 

te kijken. Er was niks of niemand om ons 

heen. Zodra het water ver genoeg gezakt 

was, zijn we van boort gegaan en konden 

we beginnen. De ochtendzon scheen op 

de naakte lichamen en de zee. Later op de 

dag vonden we een volgende plek waar 

we konden droogleggen. We waren hele-

maal verlaten, behalve een groep zee-

hondjes verderop.

Het water dat nog op het wad lag, vormde 

riviertjes in het uitgestrekte landschap. 

Omdat ik van een laag perspectief schoot, 

moest ik op een laag kratje zitten. Wat inhield 

dat ik binnen een half uur schieten klaar 

was, omdat het water alweer omhoog kwam 

en wij dus snel weer aan boord moesten.

Dit proces herhaalde zich de volgende 

ochtend weer.”

Wat wil je laten zien met de serie?

“Iedereen kan de beelden op zijn eigen 

manier interpreteren, maar het gaat bij 

mij altijd om de zoektocht naar vrijheid en 

kwetsbaarheid en die vind je hier zeker in 

terug. Daar waar we bijna van de wereld 

afvoeren vonden we de vrijheid. De kwets-

baarheid was dat we ons realiseerden dat 

dat soort plekken schaars zijn. En is voor 

mij altijd zo bijzonder dat je op de set nog 

zoveel extra’s krijgt van de mensen die je 

fotografeert, zij voegen zoveel van zichzelf 

toe aan het oorspronkelijke idee, dat zijn 

echt cadeaus die je krijgt. Het is mooi dat 

vijf vrouwen zo verschillend kunnen zijn en 

bepaalde archetypes vertegenwoordigen.

Iedere foto vertelt weer een eigen verhaal. 

Eén beeld lijkt wel De Geboorte van Venus 

van Botticelli, met een rimpeling in het 

water. De hele serie is met een Hasselblad 

geschoten en dan zie je alle details nog 

veel duidelijker.

Er zijn zeventien werken uitgekomen. 

Het zijn hele grote, brede, zwart-witbeelden 

geworden, trouw in formaat aan de omge-

ving van de shoot.

Voor deze serie hebben we Photo Rag 

Satin-papier gebruikt, dat een fijne structuur 

heeft. In combinatie met de satijn glanzende 

coating geeft dit prachtige prints met een 

mooie dieptewerking.”
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Waarom heb je alleen 

voor vrouwen gekozen?

“Ik heb eerder wel met mannen gewerkt. 

Voor de serie The Nudes heb ik dertig mensen 

naakt gefotografeerd en daar zaten ook veel 

mannen bij. Maar de poëzie van het verhaal 

dat ik hier wil vertellen komt beter uit met het 

vrouwenlichaam. Het is in deze tijd steeds 

moeilijker om met naakt te werken, maar als 

vrouwelijke fotograaf heb je daar minder last 

van. Met vrouwelijk naakt word ik heel erg in 

mijn kracht gezet omdat met vrouwen samen-

werken heel versterkend werkt. Er is een bij-

zondere wisselwerking van vertrouwen en 

respect. The Meetings Of The Waters lijkt de 

geboorte van de vrouw te vertellen.

Ik liet het werk laatst aan iemand zien en die zei:  

‘Wat fijn dat ik eindelijk weer eens naakt zie’. 

Dat was zo’n heerlijke opmerking. Ik zal de 

beelden helaas moeten censureren voor social 

media want daar mag naakt niet te zien zijn.”

Wat zijn je plannen 

voor het komend jaar?

“Uiteraard hoop ik dat de uitgestelde internatio-

nale exposities en beurzen weer van start gaan, 

dat we de in het afgelopen jaar gemiste momen-

ten goed kunnen inhalen en dat al het nieuwe 

werk dat mijn collega’s hebben gemaakt, nog 

mooier is dan voor corona. Ik begin 2021 met de 

expositie van The Meetings of the Waters, waar 

ook mijn nieuwe bronzen sculpturen The Ones 

te zien zijn. In het voorjaar zijn de eerste expo-

sities met Chris Tap voor ABN AMRO, met Koos 

Breukel in Delft en nog een mooie solo expositie 

voor InsigingerGillisen gepland.

Ik heb me na het maken van deze laatste serie 

vooral gerealiseerd dat ik vanaf nu alleen nog 

maar fotoproducties wil doen, waarbij je echt een 

aantal dagen met een groep mensen ergens heen-

gaat. Je krijgt daar zoveel voor terug. Ik zal altijd 

blijven terugdenken aan dit weekend op zee.  

Het levert een extra dimensie aan op het werk.”
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