
Jonge supertalenten in het mediavak: van redacteuren 
tot fotografen, van vormgevers tot datastrategen en van 
marketingexperts tot online whizzkids: ze krijgen een 
podium in Fonks Next Mediastar. In deze eerste aflevering: 
Eva Roefs. Van haar hand is ook de coverfoto van deze editie.

‘Ik zie mijn werk liever 
in een magazine dan als 
expositie aan de muur’

Wie: Eva Roefs (27), fotograaf
Drie dagen na haar eindexamen aan de AKV St. Joost in Breda, 
stapte ze als stagiair binnen bij Volkskrant Magazine. “Tijdens 
m’n eerste week gaf de legendarische Volkskrant fotoredacteur 
Theo Audenaerd me de tip ‘Maak jezelf onmisbaar’.” Dat lukte 
meer dan goed, Eva werkte bijna vijf jaar als beeldredacteur 
en fotograaf bij Volkskrant Magazine. ‘Afgelopen december 
heb ik de knoop doorgehakt en mijn vaste baan opgezegd 
omdat ik me volledig wilde focussen op fotografie en het niet 
langer wilde combineren met beeldredactie. Ik kwam als 
verwarde kunstacademiestudent binnen, maar heb als 
rechterhand van fotoredacteur Heike Gulker en artdirector 
Jaap Biemans bij Volkskrant Magazine de beste leerschool 
gehad die ik me kon wensen. Dit topteam heeft me liefdevol 
gedrild. Ze leerden me goed kijken, de werkwijze beheersen, 
weten waar ik goed in ben en wat juist niet goed voor me is, 
ze gaven me alle ruimte en kansen.’
Ze had nog maar net haar vaste contract opgezegd toen 
Corona verscheen, maar haar orderportefeuille is flink gevuld 
met Volkskrant Magazine en een aantal andere vaste en 
trouwe klanten.

mijn talent is…
 ‘Ik ben goed met mensen, vind het altijd leuk om nieuwe 
mensen te leren kennen en ze tijdens de shoot op hun gemak 
te stellen. Talent zit ook in productie, in het verzinnen van het 

verhaal en dat tot op het laatste detail uitvoeren. Als ik iets in 
mijn hoofd heb, krijg ik dat idee ook voor elkaar, zelfs als er 
100 obstakels op m’n weg komen.’
Jaap Biemans zegt over haar: ‘Waar andere fotografen 
‘gewoon’ vier portretten schieten, vertelt Eva altijd een verhaal 
met haar foto’s.’ 
‘Ja, ik neem de regisserende rol in fotografie. Of ik een portret 
in de straten van Istanbul schiet of op een set in de studio, het 
is dezelfde werkwijze hoe ik bezig ben met de omgeving en 
degene die ik fotografeer.’

mijn rolemodel…
‘Mijn vader! Hij is ook fotograaf, ik ben bij wijze van spreken 
in de doka geboren. Ik wist al vroeg dat ik ook fotograaf wilde 
worden, al was het eerst nog kinderspel. Op m’n dertiende 
won ik als een van de jongsten ooit, de prijs van Kunstbende. 
Vanaf die tijd werd ik echt fanatiek en op m’n 17e ging ik naar 
de Akademie. Mijn vader is een commerciële fotograaf, ik 
werk journalistieker en meer documentaire. Hij is heel trots op 
mij. Nog altijd bespreken we heel veel samen. Gisterenavond 
nog, heeft hij mij tot elf uur uitgelegd hoe de technische 
camera werkt. 
Natuurlijk heb ik ook andere helden, ik ben bijvoorbeeld super 
fan van Alex Webb. Ik vergelijk me in de verste verte niet met 
hem, maar die spanning, die kleuren en de manier van 
verhalen vertellen is absoluut mijn ambitie. En ja, Richard 
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‘I don’t care, mij maakt het niet’, zegt hij ‘Voor mij is het be-
langrijk, en zo is het al zestig jaar, dat ik kan doen wat ik wil.
Ik hoef niet na te denken over geld, nooit gedaan. Ik kon al
snel leven van de verkoop van wat schilderijtjes, en zo is het
nog steeds. Ik doe wat ik wil. Ik ben niet getrouwd, al had ik
wel heel veel affaires. Ik heb geen kinderen. Ik wist al vroeg
dat ik gay was, dus dan sluit je dat allemaal uit.’
Al even vroeg had hij in de gaten dat zijn hand ophouden er
niet in zat, met een excentrieke pa die zijn centen bij elkaar
scharrelde door ouwe fietsen en kinderwagens op te lappen,
en brieven met zijn bezwaren tegen kernwapens stuurde
naar Stalin en Mao. De laatste keer dat David om poen
vroeg was in 1957; hij zat op de kunstacademie, woonde op
zichzelf en was platzak. Hij belde naar zijn ouders of ze iets
konden sturen. Per ommegaande kwamen twee stuivers en
zes centen zijn kant uit.
‘De boodschap was duidelijk: je bent op jezelf aangewezen
David, verwacht niks van ons. So, dat is altijd mijn voordeel
geweest.’
Op een kastdeur in zijn studentenhok stond geschreven: ‘Sta
op en ga als de sodemieter aan het werk.’

De zilvergrijze Lexus wordt uit de garage gereden van Hoc-
kney’s villa in de Hollywood Hills. Achter het stuur zit Gre-
gory Evans, de manager, curator en ex-geliefde van Hoc-
kney, tevens veelvuldig geschilderd, geschetst en getekend in
tal van (ongeklede) posities. Een tijdje ging hij als ‘Grogory’
door het leven, maar sinds hij de drank en de coke hee af-
gezworen, zit hij voor Hockney zakelijk gezien als een bok
op de haverkist.
Hockney stapt in, net als het bezoek uit Nederland. Om zijn
nek hee hij een rode sjaal, hij draagt een groen vest, en
blauwe gympen. Dertig jaar geleden werd om een speciale
reden deze Lexus uitgezocht: dit was de meest rustige toen
verkrijgbare luxewagen voor een man met gehoorproble-
men, zoals hij. Hierdoor kon hij een normaal gesprek voeren
onderweg.
Aaneengeschakeld de brand steken in een Davidoff-sigaret
gaat hem eveneens goed af in de Lexus, net als kordate aan-
wijzingen geven aan Gregory.
‘Ik denk dat je hier rechtsaf moet. Ja, na dit blok.’

Je kunt hem een
 excentrieke kun-
stenaar noemen,
een anarchist,
een oldskool-
 bohemien
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interview
met David Hockney

Avedon, die bepaalde houding van de modellen en de 
onderwerpkeuze, bijvoorbeeld in de serie In the American 
West. In Nederland kijk ik op tegen Martijn van de Griendt, 
hij heeft veel geweldige portretten en boeken gemaakt.’

grootste succes tot nu toe
‘Journalist John Schoorl en ik mochten samen naar Los 
Angeles om een reportage te maken over David Hockney. Van 
m’n leven ben ik nog niet zo zenuwachtig geweest! Voor 
Volkskrant Magazine ben ik ook op reis geweest naar Iran, 
ook dat was een van mijn dromen.’

over 10 jaar… 
Ik heb het gevoel dat ik net begin. Ik wil heel graag een boek 
maken, dat is iets wat heel sterk in m’n hoofd zit. Geen 
portfolio maar over één onderwerp. Maar belangrijker nu is 
dat ik continu streef naar nog beter en nog mooier werk en 
het maken van bijzondere series. 
Ik zie mijn werk liever in een magazine dan als expositie aan 
de muur. Ik houd echt van print, mijn werk dat gedrukt 
wordt. Dat magische gevoel op zaterdag als ik ergens 
Volkskrant Magazine zie liggen en weet dat duizenden paar 
ogen mijn werk zien. Natuurlijk, dat bereik je ook op 
Instagram, maar print is en blijft bijzonder. 
De lezer ziet het resultaat, ik geniet enorm van de 
samenwerking met vormgevers en journalisten om elkaar 
naar een hoger level te tillen.  
Veel fotografen hebben als ultieme droom een expositie in 

een galerie, ik hoop nog heel lang editorial te werken. 
Magazines zijn magisch en ik kom nog eens ergens. Bij David 
Hockney, of zoals vorige week, bij een boer in Brabant waar 
ik een uur aan de koffie zat. Dicht op de huid van mensen 
kruipen, dat is voor mij heel belangrijk.’
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Meld je aan als Mercur BeLOFte van het Jaar

Ben jij of ken jij een jonge, talentvolle 
mediaprofessional die het afgelopen jaar bijzonder 
heeft gepresteerd? Schrijf nu in en maak kans 
op de felbegeerde Mercur BeLOFte van het Jaar. 
Uitblinkers in alle relevante disciplines binnen het 
mediavak - freelance of in dienst van een uitgeverij 
- kunnen zich tot 8 oktober (gratis) inschrijven 
op mercurs.nl.  Aan de award is ook een geldprijs 
verbonden, beschikbaar gesteld door het Lucas 
Ooms Fonds (LOF), te besteden aan verdere 
persoonlijke ontwikkeling. 
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