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LICHTJAGEN EN TIJDVANGEN 
twee landschapsfotografen: Bert de Turck en Wilco Dragt 

 
 

stromende tijd 
Tijd, en het verstrijken daarvan, speelt een essentiële rol in mijn landschapsfoto’s. Foto's bestrijken vaak slechts 
een fractie van een seconde, maar ik maak beelden die het verloop van meerdere minuten laten zien. Die foto's 
zijn een vervreemding van de werkelijkheid. Soms lijkt alle beweging verdwenen en ontstaat volledige verstilling, 
dan weer komt juist in beweging wat stil leek te staan.  
 
In onze tijd overheersen drukte, haast en lawaai. Het kost moeite om stil te staan en rustig te kijken en te luisteren 
naar wat ons omringt. Met mijn foto’s zoek ik juist naar subtiele schoonheid en verfijning en naar onderwerpen 
waar we vaak zo makkelijk overheen kijken. Zo verleid ik de toeschouwer om ook anders te kijken en stil te staan, 
al is het maar voor een korte tijd.  
 
Wilco Dragt 
 
 

         
 
 

bevroren tijd  
Een foto is als een klok die stilstaat. De tijd gaat echter verder, hij is slechts even op zijn staart getrapt. Ik zoek 
naar momenten, waarop het landschap betoverd is door het licht. Dat landschap is meestal ongerepte of in cultuur 
gebrachte natuur, soms stedelijke omgeving of een stilleven. Een stilleven benader ik als een gecomponeerd 
landschap.  
Ik zoek ogenblikken waarop het licht alles anders doet lijken. Meestal zijn dat korte momenten. Soms heb ik er 
jaren op gewacht. Het vraagt veel geduld, maar het is geweldig als dat geduld beloond wordt met een mooi beeld. 
  
Als fotograaf kan ik de tijd even stilzetten: bevriezen als alles even anders is dan gewoonlijk. Om die momenten 
gaat het mij. De beelden wekken de indruk dat de tijd stilstaat, maar dat is illusie: de klok staat stil, de tijd gaat 
eeuwig verder.  
 
Bert de Turck 
  


