
Precies het
juiste moment

SASKIA BOELSUMS BEELDEND 
 KUNSTENAAR MET EEN FOTOTOESTEL



Schilderachtig, overweldigend en intens. De landschapsfoto’s 
van Saskia Boelsums laten een diepe indruk achter op 

de beschouwer. Vlammende rietkragen, onstuimige grijze 
golven, intimiderende wolkenpartijen; Boelsums werk is de 

essentie van haar beleving van haar omgeving en draagt 
een heel eigen signatuur.

‘In mijn jongere jaren heb ik in Iran gewoond’, begint 
Boelsums. ‘Daarna verhuisden we naar Curaçao. Mijn vader 
werkte voor de KLM, en dat bracht voor ons een aantal 
verhuizingen met zich mee. In Iran hadden we geen televisie. 

Dat lijkt nu moeilijk voor te stellen, maar wij vonden het helemaal 

geen probleem. Ik had artistieke, creatieve ouders en we knutselden en 
tekenden veel. Heerlijk vond ik dat. Achteraf gezien, denk ik, dat mijn 
fascinatie voor kunst en natuur in die tijd al voorzichtig is begonnen. 
Ik had – en heb – een grote behoefte aan vrijheid en het vak van 
beeldend kunstenaar was voor mij de belichaming van die vrijheid. 

Na de middelbare school stak ik mijn hele ziel en zaligheid in het 
toelatingsportfolio voor de Academie Minerva in Groningen. En 
werd toegelaten.’

Gelijkgestemden
‘Vanaf de eerste dag dat ik over de drempel bij Minerva stapte was 
ik er niet meer weg te slaan. Eén van de eerste dingen die door mijn 
hoofd ging was: Oh, dus hier zit iedereen! De tweede gedachte was: 
Ik wil hier nooit meer weg! Allemaal gelijkgestemden, mensen die 
dachten en werkten zoals ik. En zóveel creativiteit, zóveel dingen 
te doen en te leren. Heerlijk vond ik het. Ik stortte mij voor 200 
procent op de opleiding, doorliep het eerste jaar alle algemene 
vakken – ik haalde zelfs mijn lasdiploma  – en specialiseerde me 
daarna  in ruimtelijke en grafische vormgeving.’

‘Na Minerva legde ik mij samen met mijn man op het realiseren van 
ruimtelijke kunstinstallaties. Later verhuisden we naar Wilmsboo 
in Nieuw-Schoonebeek, een historisch pand van Het Drentse 
Landschap. In eerste instantie dacht ik: hier gebeurt werkelijk 
helemaal niets, maar wat zat ik daar naast! De indrukwekkende 
luchten, de duizend-en-één-kleuren-bloemen, het maanlicht in de 
dauwdruppels in het gras. De natuur om mij heen raakte mij diep en 
dat had een essentiële invloed op mij en mijn kijk op de omgeving.  
De essentie van wat ik zag, wat ik beleefde, wat mij raakte; dat 
wilde ik overbrengen op de beschouwer. Op dat moment heb ik het 
fototoestel opgepakt. En het niet meer losgelaten.’

Stillevens, daar begon het mee. ‘Het maken van stillevens kun je 
lekker in je eentje doen. Je zet een tafeltje neer, schikt een paar 



objecten in ruimte en licht en maakt foto’s. De tweede stap werd 
portretfotografie, waarbij mijn man vaak als onderwerp fungeerde. 
Na een tijdje ben ik begonnen met het plaatsen van mijn werk 
op social media. Eén foto per dag, niet om op te scheppen of te 
zeggen ‘kijk eens wat ik kan’, maar om het bredere publiek kennis te 
laten maken met mijn werk. Al snel gingen bezoekers zich er mee 
bemoeien. Geweldig! Ik heb daar in mijn ontwikkeling en leerproces 
ontzettend veel aan gehad, de discussie en - soms - ongevraagde 
meningen en tips.’

Jan Wolkers
‘Als ik nu terugkijk naar de foto’s die ik plaatste, zie ik dat ik steeds 
meer naar buiten ging.  En dat is waar de focus in mijn werk uiteinde-
lijk is komen te liggen. Buiten. Het landschap van Nederland: de zee, 
het strand, de duinen. De heide en de bossen. De prachtige omgeving 
rond Nieuw-Schoonebeek. Heel veel levende natuur, lucht, land, 
water en wolken. De vrijheid van buiten combineren met de vrijheid 
in mij. De vrijheid van de kijker vasthouden met een intens beeld.
Ooit las ik een boek over het laatste jaar van Jan Wolkers. Hij maakte, 
voordat hij aan het werk ging, een lange wandeling door de natuur op 
Texel. In zijn voetsporen heb ik een huisje gehuurd op Texel, en ik be-
greep meteen wat hem zo inspireerde op het eiland. De diepe indruk 
die de omgeving maakt, de authenticiteit, de rust. Op Texel heb ik 
mijn eerste landschapsfoto gemaakt.’

Vanaf dat moment werd het de spreekwoordelijke achtbaan. ‘Foto’s, 
foto’s en nog meer foto’s. Door te doen leer je het beste. Ik had een 
vleugje fotografie geproefd op Minerva, maar dat was niet voldoende. 
Opnieuw een opleiding volgen, vond ik echter ook geen optie. Dus 
heb ik mijzelf vier jaar gegeven om mij fotografie eigen te maken. Vier 
jaar van kritisch naar jezelf en je werk kijken en kritisch naar anderen 
luisteren, van hard werken, leren en ontwikkelen.’

Intens
‘Soms heb je een toevalstreffer. Je draait je om en boem! een prachtig 
detail van licht achter een boomblad in een kwetsbare kleur groen, 
een straal zon die de golven van het water aanlicht, het avondrood 
dat het riet in pastelkleurige vlammen zet. Maar vaker gaat het om 

‘DE VRIJHEID VAN 
BUITEN COMBINEREN 
MET DE VRIJHEID 
IN MIJ. DE VRIJHEID 
VAN DE KIJKER 
VASTHOUDEN MET 
EEN INTENS BEELD’



‘HET IS VAAK EEN 
OEFENING IN GEDULD. 
MEER DAN EENS GA JE 
ONVERRICHTERZAKE 
TERUG NAAR HUIS. MAAR 
DE AANHOUDER WINT’

TENTOONSTELLING 
EN TWEEDE BOEK
Tot en met 9 januari 2022 exposeert Saskia in het 
Stadsmuseum in Harderwijk. Op die dag wordt ook 
het tweede fotoboek van Boelsums gepresenteerd. De 
titel van het tweede boek is: SASKIA BOELSUMS 
Pictorial Landscape Photography. Ook de derde druk 
van haar eerste boek SASKIA BOELSUMS Landscape 
Photography is nog volop verkrijgbaar

geplande beelden. Je loopt ergens en denkt: dit is een prachtige plek, 
maar het weer is waardeloos. Dan kom je terug op een dag dat het 
weer zich van haar beste kant laat zien en wacht op precies het juiste 
moment dat de zon door de bomen komt, tot het water op precies de 
juiste manier rimpelt of tot de wolken zich hebben gevormd tot een 
indrukwekkend donkergekleurde deken. Het is vaak een oefening in 
geduld. Meer dan eens ga je onverrichterzake terug naar huis. Maar 
de aanhouder wint, en de beelden die dat oplevert zijn intens en 
indrukwekkend.’

Eindeloos
‘Fotografie is een wezenlijk andere tak van sport dan conceptuele, 
ruimtelijke installaties. Vanuit praktisch oogpunt: je kan een foto aan 
de muur hangen, onder de arm meenemen en in de kofferbak van je 
auto leggen. Met installaties ben je eindeloos aan het opbouwen en 
afbreken. Ook bereik je met fotografie een grotere doelgroep dan 
met ruimtelijk werk. Toch draag ik ook de ervaring met beeldende 
kunst met mij mee en heb deze verweven in mijn huidige manier 
van werken. Ik zie mijzelf niet als fotograaf. Ik ben een beeldend 
kunstenaar met een fototoestel.’

De prijzen die Saskia wint, exposities waar ze voor wordt gevraagd, 
interviews die ze doet; het zorgt er niet voor dat ze denkt: nu ben ik 
er. Ik maak geen pas op de plaats. Ik blijf in ontwikkeling. Er is nog zo 
veel te zien, te ontdekken, te leren. Ik ben nog lang niet bij de randen 
van mijn kunnen. Laat mij maar lekker door gaan. Dat is mijn echte 
vrijheid.’ 


