
opstellen en bijschaven, 
passende beelden erbij 
denken en zoeken, een 
presentatie maken, oefe-
nen. Zeker in dit geval, 
waarbij het onderwerp 
specifiek is en je niet iets 
kant en klaar in een laatje 
hebt liggen, ben je er zo 
enkele dagen zoet mee. En 
dat moet dan voor niets, 
of, zoals men het liever for-
muleert, Pro bono (voor de 
publieke zaak) of Pro Deo 
(voor God), dus zeg maar 
voor de schepper en zijn 
hele schepping maar niet 
voor de kunstenaar zelf, 
want die levert er slechts 
bij in: tijd en arbeid die hij 
beter kan gebruiken, bij-
voorbeeld voor het maken 
van Kunst. 

Als incident is dit geval 
het noemen niet waard 
(want op malle uitzon-
derlijkheden kun je altijd 
stuiten). Maar het is geen 
incident. Het is de neer-
slag van een wijdverbreide 
houding die er uit bestaat 
dat men meent vrijelijk 
en kosteloos over de tijd 
- en de werken! - van een 
kunstenaar te kunnen 

beschikken. Dat was gisteren al niet anders dan vandaag, 
en het maakt evenmin verschil of je beeldend kunstenaar 
bent of bijvoorbeeld schrijver (Gerard Reve beklaagde zich 
menigmaal over het beslag dat Jan en alleman op hem 
dacht te mogen leggen, en met als enige rechtvaardiging 
- als die al gegeven werd - de “geweldige reclame” die het 
zou opleveren. Wat dit laatste betreft, het kan aan mij 
liggen, maar ik heb nimmer een verkoop gehad die zich liet 
herleiden tot een mijner publieke optredens).

Maar hoe kan het bestaan dat in iedere professionele 
sector loon tegenover werk staat, dat de loodgieter en 
tuinman hun rekeningen mogen schrijven, dat het bij de 
chirurg en notaris al net zo gaat (zij het tegen een ander 
tarief), maar dat dit recht de kunstenaar veelal misgund 
wordt? Toegegeven, als we werk verkopen, krijgen we 
daar geld voor. Maar al het andere - voordrachten houden, 
deelnemen aan symposia, forums, bonte avonden en 
noem maar op, je werk beschikbaar stellen voor het een of 
ander - dat moet al te vaak voor niets (Er bestaat zoiets als 
“hanggeld”, maar meestal is dat het geld dat kunstenaars 
moeten betalen om ergens te mogen hangen).

Waarom? Het kan niet zo zijn dat Kunst en kunstenaars 
niet serieus worden genomen, want in dat geval werd er 
immers geen beroep op ons gedaan. 

Evenmin geloof ik dat er - uitzonderingen daargela-
ten - bewust misbruik van ons wordt gemaakt vanuit de 
verwachting dat de kunstenaar in zijn nood (Het is geen 

De Kunstenaar en de Jood
Over de menselijke natuur van de kunstenaar

StaalkaartKunstenkrant
5 e  j a a r g a n g  2 0 1 2 ,  #  9s p e c i a l e  e d i t i e  i v m

a m e r s f o o r t  f o t o s t a d

Gaarne zou ik u willen wijzen op een curieus ver-
schijnsel - ik mag wel zeggen: een fenomeen - dat 
ons kunstenaars maar al te goed bekend is, en enkele 
overwegingen desaangaande met u delen. Het mani-
festeert zich in allerlei vormen, maar als illustratie kan 
het verzoek dienen, dat mij onlangs werd gedaan vanuit 
een theater hier ter stede. Dat had besloten om gedu-
rende de internationale fotobiënnale GRID, die deze 
zomer in Amersfoort plaatsheeft, enkele documentaires 
over fotografie te vertonen, en zocht mij als kunstenaar 
en fotograaf aan om ter inleiding van een van deze films 
een lezing te komen houden. Nou, dacht ik, dat kan 
interessant zijn. Maar toen ik nader ging informeren, 
bleek alras dat ik niet op een vergoeding voor de door 
mij te bewijzen diensten hoefde te rekenen! Want zo 
een theater open houden is al duur genoeg. Denk eens 
aan het gebouw, het personeel, de verlichting en ver-
warming, de rechten van de te vertonen films, en wat 
niet al. Dat moet allemaal betaald. Het is maar gelukkig 
dat er nog gratis faciliteiten bestaan, zoals de lucht die 
we inademen, de zon die op- en ondergaat. En natuur-
lijk de kunstenaars die we kunnen laten opdraven om 
hun kunstje te vertonen.

Men stelle zich even voor wat hier van mij verlangd 
werd: de lezing zelf kost je effectief je hele avond of een 
goed deel van de middag. Maar dat is lang niet alles. 
Het moet ook voorbereid worden: nadenken, je betoog 

geheim dat het inkomen uit verkoop van werk bij de 
meeste kunstenaars van dien aard is dat een vijftienja-
rige vakkenvuller er zijn neus voor zou ophalen) en in de 
hoop dat er misschien toch nog ergens een grijpstuiver te 
voorschijn komt rollen, alles wel zal willen aanpakken. Al 
speelt dit onbewust misschien mee. 

Kan het zijn dat men vindt dat met die geweldige eer 
van verkozen te zijn de rekening reeds vereffend zou 
moeten wezen? Dat is mogelijk, als je ziet hoe men niet 
zelden verbaasd of zelfs beledigd is wanneer de kunste-
naar voor die eer bedankt in plaats van deze in dankbaar-
heid te aanvaarden als was het baar goud.

Of wordt er misschien van uitgegaan dat Kunst een 
voorziening of dienst is die, evenals het plaatsen van 
afvalbakken en het bijstippen van zebrapaden, door de 
overheid verzorgd wordt, zodat men het recht kunste-
naars te ontbieden met zijn belastinggeld reeds gekocht 
heeft? 

Dan is er, tenslotte, nog één reden denkbaar. Dat is, dat 
wij kunstenaars beschouwd worden als een soort van 
weliswaar niet verheven (Want: “Wat die kunstenaars 
voor types zijn, dat hoef ik u zeker niet te vertellen?”) 
maar niettemin etherische luchtwezens, die in hun anor-
ganische staat het aardse slijk en wat je ermee kopen kan 
niet van node hebben, ja, er zelfs niet naar mogen talen 
(“Trouwens, ze kopen er toch maar drank voor. En verdo-
vende drugs”), en die kunnen, nee, moeten leven van de 
adem der Muzen alleen. Kan dat het zijn?

Nu verschijnt mij in gedachten de figuur van Shylock, 
de hoofdpersoon in het toneelstuk The Merchant of 
Venice van William Shakespeare. Deze Shylock, om zijn 
Jood-zijn als onmenselijk beschouwd en overeenkomstig 
behandeld, valt tenslotte, getergd en tot het uiterste 
vernederd, tegenover zijn christelijke kwelgeesten uit in 
een hartverscheurende monoloog: Heeft een jood geen 
ogen? Heeft een jood geen handen, organen, afmetingen, 
zinnen, affecties, hartstochten? Gevoed door hetzelfde 
voedsel, gewond door dezelfde wapens, onderhevig aan 
dezelfde ziektes, genezen door dezelfde behandeling, opge-
warmd en afgekoeld door dezelfde zomer en winter, als een 
christen? Als je ons prikt, bloeden wij dan niet? Als je ons 
kietelt, lachen wij dan niet? Als je ons vergiftigt, sterven wij 
dan niet?

En de kunstenaar, denk ik dan. Hoezeer is hij mens! 
En hoe ordinair-menselijk ook zijn behoefte aan geld! 
Want het brood dat hem moet voeden krijgt ook hij bij 
de bakker pas overhandigd na overlegging van voldoende 
geldswaarden. Het dak en de muren die hem tegen de 
elementen beschermen en geborgenheid verschaffen 
moet hij, zo goed als ieder ander, maandelijks aflossen. 
Zijn de af te leggen afstanden te groot dan dat ze te voet 
overbrugd kunnen worden, dan dient ook hij zich van een 
vervoermiddel te voorzien. Tegen betaling, dat spreekt. 
Enzovoort enzovoort. Want op deze universele regel van 
levering en betaling wordt voor de kunstenaar nergens 
een uitzondering gemaakt. Of toch: het kopje koffie dat 
hij bij zijn lezing aangeboden krijgt, zal gratis zijn.   
∆oscar voch kunstfotograaf∆

werk van Oscar Voch is te koop via
www.oscarvoch.com

oscar voch



In de jaren 70 bezocht 
Ron Jagers met grote regel-
maat Berlijn. Oost Berlijn. 
Berlin Hauptstadt der DDR. 
Het waren bezoeken aan 
het “reëel existerende soci-
alisme”. Bezoeken om met 
het blote oog en dat van 
de camera waar te nemen 
wat dit socialisme  nu echt 
te bieden had.

In die periode leerde 
hij Andreas Apelt kennen. 
Andreas was schrijver en 
publiceerde illegaal in 
West-Duitse kranten. In 
eigen beheer gaven zij de 
publicatie Berlin | Berlin, 
voetnoot in de geschiedenis 
uit. 10 Foto’s + 10 korte ver-
halen over het alledaagse 
leven in Oost  Berlijn.

Zij treffen nu, samen 
met een Duitse uitgeverij 
de voorbereiding voor de 
uitgave van een compleet 
boek. 
www.ronjagers.nl

Ron Jagers
Lokaal 4 heeft 13 jaar lang 
actuele moderne kunst 
uit Amersfoort, Nederland 
en daarbuiten gepresen-
teerd. Waaronder veel 

fotografie. Onder meer 
Chris Kremberg, Suzanne 
Schleijer, Roman Signer. 
Nu de laatste expositie: 
 

Theo Naessens 
Ron Jagers 
Van 18 mei tot 13 juli 
Open: wo, do, vrij  
Arnhemseweg 41 

strijden om de macht, daar 
fotografeert Ron Jagers .

In kijkdozen wordt de 
kijker deelgenoot gemaakt.

Daar waar de staafjes 
en kegeltjes met elkaar 

Berlin | Berlin
voetnoot in de geschiedenis

Ron Jagers



Voor de atoomklok staat 
de tijd vast. In mijn hoofd 
is de tijd van elastiek. En 
dat is veel leuker. Een jaar 
voorbijtrekken in 5 minu-
ten en 300 meter? Het 
verontrust en bevrijdt. De 
tijd omkeren is nog leuker, 
dan bepaalt het gevolg de 
oorzaak.

 Fotografie kan niet 
zonder de tijd, omdat het 
die bevriest. De sluiter-
tijd is allesbepalend. Die 
reduceert het de wereld tot 
een plakje tijd. Vermeer 
liet de tijd intact, door het 
stille moment te kiezen. 
Theo vertraagt de tijd tot 
hij als dunne stroop door je 
handen stroomt.

Is het niks of is het iets?Theo Naessens

De tijd is van elastiek

Plaatjes langs de randen van mijn leven. In de auto, aan 
tafel, op de bank, bij het aanrecht, in bed. Dat is één.

Plaatjes om te kijken wat ik gemaakt heb. Ik maak objec-
ten en zet ze op de foto. Op een kluitje, tegenover elkaar, 
solo. Zo, of zo, zo dan, zo zegt het me iets.  Dat is twee.

Plaatjes om ergens achter te komen. Denken via een 
omweg. Wat trekt me, waarom blijf ik toch stil staan, 
waarom ga ik weer terug en wil ik nog een keer kijken. 
Is het niks of is het iets. Dat is drie. En verder is kunst de 
afkorting van kunsthistoricus.

Ik vind een twee drie genoeg.

Theo van Delft

 
www.scheppenengraven.nl

Opnames gemaakt van 
maart 2010 tot maart 
2011: 13200 foto’s vormen 
samen een groene rivier, 
van 5 minuten 24 uur of 
twaalf maanden. Hier dan 
toch slechts één moment. 

 
Expositie van 18 mei t/m 13 juli 
Lokaal 4, Arnhemseweg 41 
Open: wo, do, vrij  



Joël Kiel Rauw, grof, surrealistisch

BeeldbombardementSeán Hannan

Seán Hannan maakte 
in zijn middelbare school 
periode dankbaar gebruik 
van de stagemogelijk-
heid bij de Amersfoortse 
kunstenaar Arrien Bakker. 
Daarna studeerde hij af 
aan de `Rietveld.

Helaas bood Amersfoort 
tijdens Grid onvoldoende 
mogelijkheid om een 
projectvoorstel van Sean te 
realiseren. Dat voorstel gaf 
vorm aan Seán’s opvattin-
gen over beeld en beteke-
nisgeving.

Door het internet is de 
ruimte om je als individu 
te positioneren in de 
samenleving sterk veran-
derd. Sociale media, fora 
en alternatieve nieuwssi-
tes domineren het virtuele 
landschap waardoor er een 
overdaad aan informatie 
te vinden is. Het gevolg is 
dat er steeds meer nieuwe 
groeperingen, religies, 
complottheorieën, en 
levenswijzen komen, die 
zich baseren op alterna-
tieve informatie en die 
zonder het internet niet 

zouden bestaan.  
In zijn video’s, foto-
installaties en tekeningen 
reflecteert Seán op deze 

rap veranderende informa-
tiecultuur en de uitwer-
kingen hiervan op onze 
samenleving. Hij brengt 

verschillende beelden 
samen die de confrontatie 
met elkaar opzoeken en 
speelt zo met het idee van 

maatschappelijke positio-
nering, individualiteit en 
eenheid.  

 
www.seanhannan.nl

Klikken en kijken, klik-
ken en kijken, waarom zo 
onzeker zijn?!

Analoge fotografie con-
centreert je op kijken, op 
beeld. Je voelt je een met 
je omgeving en je onder-
werp. Je bent meer aan het 
nadenken voordat je de 
film belicht en de rust die 
gepaard gaat het treffen 
van alle voorbereidingen. 
En dan de verrassing als je 
de film gaat ontwikkelen 
in je eigen Doka, heerlijk!

Het is nergens voor 
nodig om met zo’n 600 a 
700 foto’s thuis te komen 
om vervolgens bijna 95% 
naar je prullenbak te 
slepen op je bureaublad. 
Menig digitaal fotograaf 
heeft niet visueel nage-
dacht niet gekeken, zich 
niet één gevoeld met de 
omgeving.  1 Rol film met 
12, 24 of 36 opnamen is 
na een dag fotograferen 
meer dan genoeg om vast 
te hebben gelegd, wat je 
vastgelegd wilde hebben.

Lomografie trekt Joël 
omdat hij houdt van de 

manier waarop je aan het fotograferen bent. Het is op sommige momenten namelijk 
precies het tegenovergestelde van wat hij normaliter met zijn analoge fotografie doet. 
Minder denken en juist doen, de imperfecties, de onzekerheid wat uitkomst betreft, de 
kwetsbaarheid en het uiteindelijke resultaat qua kleuren, contrast, onscherpte, meervou-

dige belichtingen enzovoort. De uiteindelijke beelden zijn 
charismatischer, rauw, grof, surrealistisch en laten maar 1 
heel kort moment zien. Niets in scène gezet, niets geknut-
seld of verfomfaaid maar gewoon echt en puur.



Nearness Astrid Hermes

‘Nearness’ verbeeldt een 
schemergebied tussen 
aanwezigheid en verlan-
gen.

Het werk is maar 
gedeeltelijk toegankelijk. 
Veel beelden grenzen aan 
abstractie of houden ons 
door gebrek aan licht of 
context op een afstand. 
Terwijl de herkenbaarheid 
roept om betekenis en 
nabijheid.

Binnen de serie hebben 
de beelden een onzekere 
samenhang. Eigenlijk word 
je geconfronteerd met een 
vraag, die maar ten dele 
wordt beantwoord.

  
www.astridhermes.com

Jarig Amersfoort toonde 
zich verbonden met zijn 
kunstenaars en vroeg 
negen kunstenaars met 
Amersfoortse roots om te 
reflecteren op het werk 
van Amersfoortse grote 
meesters: Armondo, 
Mondriaan en Withoos. 
De StadsGalerij hecht aan 
het verbinden van traditie 
met het heden. Dat kan 
geen eenmalige activiteit 
zijn. Aan het project deden 
drie fotografen mee: Astrid 
Hermes, Mardoe Painter en 
Ilse Leenders.

Zij zijn alle drie uitgeno-
digd voor de expositie in de 
StadsGalerij.

Van 18 mei tot en met 13 juli:
StadsGalerij
Leusderweg 21
Amersfoort

Open op vrijdag en zaterdag, 
13:00 en 17:00 uur

Iedere derde zondag van de maand, 
14:00 en 17:00 uur



Dat is toch waanzinnig...Mardoe Painter

“De waarheid ligt alleen 
in van esthetiek ontdane 
mensen en dingen” Anais 
Nin.

Het Beeldende werk van 
Mardoe Painter (1971) gaat 
over de wrange schoon-
heid van de eigenmachtige 
natuur…

Neem de tweeledigheid 
van vrouwelijk schoon bij-
voorbeeld. Enerzijds eindig 
geconditioneerd verpak-
kingsmateriaal, in afwach-
ting van een bijdrage…
Anderzijds de essentie van 
het leven!

Dat is toch waanzinnig…

De grondbeginselen 
van Mardoe’s beeldende 
werken zijn altijd foto’s...
(zelf genomen of verza-
meld). Na verdere ont-
ledingen blijft van het 
beginfundament (de foto) 
vaak alleen nog een echo 
over. 
 
www.mardoepainter.com

Van 18 mei tot en met 13 juli:
StadsGalerij
Leusderweg 21
Amersfoort

Open op vrijdag en zaterdag, 
13:00 en 17:00 uur

Iedere derde zondag van de maand, 
14:00 en 17:00 uur



De serie Limited Latitude 
maakte Ilse Leenders naar 
aanleiding van het thema 
Back Home voor de Bouw 
in Beeldprijs 2010.

Na enige jaren in het 
buitenland te hebben 
gewoond, vroeg zij zich 
af of ze weer echt thuis 
is. Door de tijd dat zij in 
verschillende landen en 
binnen andere culturen 
heeft geleefd, is Nederland 
op grotere afstand komen 
te staan. Uiteraard herkent 
ze Nederland en de Neder-
landse cultuur en gewoon-
tes. Maar haar ervaring 
komt overeen met die paar 
seconden die je ervaart als 
je na langere tijd weg te 
zijn geweest het eigen huis 
betreedt: alles is zowel 
vertrouwd als vreemd. 

In de serie Limited 
Latitude heeft Leenders 
van dit gevoel gebruik 
gemaakt om bepaalde 
karakteristieke aspecten 
van ons land te verbeelden. 
Denk aan de sobere maar 
ook charmante ordening 
van natuur en openbare 
ruimte, het gedrag van 
de Nederlander die zich 
individueel voelt maar 
tegelijkertijd kuddege-
drag vertoont; denk aan 
de middelmatigheid, het 
onvermogen iemand te 
waarderen die met de kop 
boven het maaiveld komt, 
de zucht naar compromis-
sen en eindeloze inspraak-
rondes. 

Clichés en persoonlijke 
ervaringen lopen door 
elkaar in dit persoonlijke 
document van een buiten-
staander, dat is vermengd 
met de kennis van een 
insider.

www.ilseleenders.com

Limited Latitude Ilse Leenders

Van 18 mei tot en met 13 juli:
StadsGalerij
Leusderweg 21
Amersfoort

Open op vrijdag en zaterdag, 
13:00 en 17:00 uur

Iedere derde zondag van de maand, 
14:00 en 17:00 uur



Kijken is zilver

Fotorealisme

Carla Kogelman

Arjen Flierman

Carla Kogelman (1961) is 
in december 2011 aan de 
Fotoacademie Amsterdam 
afgestudeerd met het 
magazine Familie.

Een paar weken later 
won ze de eerste prijs bij 
de Zilveren Camera in de 
categorie kunst, cultuur 
en entertainment. Een 
serie backstage portret-
ten gemaakt tijdens het 
Theater Festival 2011. Ook 
hierin is ze op zoek naar de 
verstilde momenten.

Sinds eind jaren 80 is 
Carla Kogelman werk-
zaam in de theaterwereld. 
Langzamerhand verlegt 
ze haar werkterrein van 
achter het bureau naar 
achter de camera en geeft 
zo uiting aan haar zilveren 
kijk op de mens. Het liefst 
in zwart wit....

Fotograferen is een 
kwestie van dichterbij 
komen en mezelf onzicht-
baar proberen te maken. 
Ik word pas echt blij als 
mensen gewoon hun gang 
(blijven) gaan en mij niet 
meer zien en ik mijn eigen 
verhaal kan gaan zoeken 
en vertellen.

 
Expositie van 18 mei t/m 15 juni 
De Observant, Stadhuisplein 7 
Open tijdens werkdagen



Stukjes
vrij werk

Het Wilde Oog
Wild kijken & lenig denken

Hetty van Oordt

Corrie Koelewijn  
in tentoonstelling  
Still/Life Foam 2011 

Hetty van Oordt werkt afwisselend als fotograaf, filmmaker en tekstschrijver. Daarnaast treedt zij op als sparring 
partner bij creatieve conceptontwikkeling.  Haar vrij beeldend werk ontwikkelt zich steeds vaker driedimensionaal. Haar 
ontwerp voor een VPRO-cover leverde een eervolle vermelding op. Kijk verder op www. filmfotofact.nl.

Niet te zien tijdens de 
manifestatie Grid: het 
Wilde Oog. Het voelt wel 
als een gemis. Het Wilde 
Oog is al jaren actief met 
bijzonder werk. Het laat 
de kracht van de traditie 
uit Spakenburg zien door 
deze uit context te halen 
en te laten contrateren in 
het domein van kunst en 
vormgeving. 

Het Wilde Oog legt de 
beelden vast, zolang ze er 
nog zijn. Poses van authen-
tieke Spakenburgers in 
een moderne setting. 
Een moderne tijd waarin 
traditie hoogtij viert. Het 
kan, is prachtig om te zien 
maar voelt ook ongewoon 
en misschien een beetje 
ongemakkelijk. Het roept 
vragen op.

www.hetwildeoog.nl

Installatie  
Charlott Markus,  
‘A Not So Still Life’ 2011 
 

Foto  
Wout Nooitgedagt 
 



Slechte fotografie

De nieuwe generatie telefoons hebben een nieuwe gene-
ratie Agfa clacks geïntroduceerd. De Agfa clack was een 
camera met een hele simpele lens, maar het formaat nega-
tief was dusdanig, dat je de foto niet hoefde te vergroten. 
Het resultaat was dus altijd acceptabel en ‘toonbaar’. 
Agfa zette met de clack de toon voor simpele en goedkope 
camera’s. Maar het moge duidelijk zijn: ergens moest er in 
geleverd worden. En dat is technische perfectie.

Fotografie kampt met een aangeboren dualiteit. Aan de 
ene kant wil de fotografie nadrukkelijk geen kunst zijn. 
Journalistieke fotografie is geen kunst. De beelden kunnen 
nog zo prachtig zijn of emoties oproepen die je ook in de 
kunsten tegen komt, toch is het geen kunst. De journalis-
tieke fotografie wil de werkelijkheid laten zien. Een jour-
nalistieke fotograaf mag nog net een stofje wegpoetsen, 
maar een loshangende schoenveter wegretoucheren is een 
al doodzonde. Men denke maar even aan de foto van de 
tank die door de woestijn raasde, maar dat eigenlijk niet 
deed. De tank was stuk, en de fotograaf had de sleepkabel 
weggemoffeld met photoshop. Journalistieke fotografie is 
gebaat bij technische perfectie.

Aan de andere kant staat de kunstfotografie. De maker 
bepaalt wat er op het beeld gebeurd. Er wordt naar harte-
lust gesjoemeld. Er wordt geknipt en geplakt dat het een 
lieve lust is. Niet de werkelijkheid doet ter zake, maar het 
beeld zoals de maker dat voor ogen heeft is het doel. Een 
groot deel van deze fotografen heeft echter ook een tik 
van de technische mallemolen meegekregen. Probeer eens 
een gesprek aan te gaan met een fotograaf, en het gaat 
al snel over dure lenzen, camera’s, flitsers en noem maar 
op. Alsof de kwaliteit van de techniek de maat is voor de 

kwaliteit van het beeld! In 
de kunsten is de maker die 
bepaalt wat de kwaliteit 
van het beeld is en welke 
kwaliteit techniek hij daar 
voor wil inzetten. De kijker 
zal het daarmee moeten 
doen.

Menig kunstenaar (en 
dus echt niet alleen de 
kunstenaar die aan het 
begin van zijn carrière 
staat) kan zich alleen maar 
vergapen aan de techniek 
van de luxe camera’s: deze 
apparatuur is voor hen te 
duur. In de beeldvorming 
worden deze dure appa-
raten aangeprezen als 

professioneel. Het goedkope spul is voor de amateurs. Dat 
beeld moge misschien gelden voor de journalistiek, voor de 
kunsten is dat volstrekte onzin. Alles wat in de wereld van 
de fotografie te koop is, is in principe een werktuig voor de 
kunstenaar. 

Een goed voorbeeld  is de Tsjechische kunstenaar 
Miroslav Tichý. Deze kunstenaar leefde in het Tsjechië 
onder communistisch bewind. Hij had zijn opleiding 
genoten aan de Praagse Academie voor Schone Kunsten. 
Hij woonde in zijn geboortedorp Kyjov. Hij was zo arm 
als een rat en in feite was het de ‘vieze man’ van het 
dorp. Hij bouwde zijn camera’s zelf uit afvalmateriaal en 
maakte onopvallend foto’s van vrouwen. Hij maakte van 
het gebrek aan technische perfectie zijn kracht. Wazig, 
bekrast, bewogen, bekrast. Zo kwamen zijn foto’s uit de 
camera’s. En hij deed er nog een schep bovenop. Hij liet 
de negatieven express op de grond vallen, trapte er op, 
deed extra chemische bewerkingen. Miroslav wilde visuele 
poëzie maken.

Tussen de hiergenoemde uitersten van fotografie zit het 
hele spectrum van grijswaarden. En kunnen alle technie-
ken een plek krijgen: de pinhole, de polaroid, de lomo, de 
clack, maar ook de 6x6 camera, de technische camera, de 
lenzen en noem maar op. (De mixed media laten we nog 
even buiten beschouwing). De digitale techniek heeft in 
rap tempo vele technieken binnen het bereik gebracht 
van iedere fotograaf met een computer. Een druk op de 
softwareknop en je hebt een polaroid. Of je hebt een ekta-
chrome of een geforceerd ontwikkelde tri-x. De introductie 
van de i-phone met in het kielzog de andere slimme tele-

foons hebben een bom gelegd onder alles wat in de loop 
van het analoge tijdperk is gegroeid.

Het verschil tussen kunst en amateurkunst is uit te 
drukken in uitersten: waar de kunstenaar zelf het doek 
vult met kleur, lijn, ritme, materie, daar maakt de amateur 
gebruik van het doek, waarop de lijntjes al gedrukt staan 
en de kleuren met een nummer worden weergegeven. De 
slimme telefoon heeft nu alles in huis van de lijntjes en de 
nummers. Een druk op de knop en de foto is een namaak 
olieverfschilderij. Een druk op de knop en we hebben een 
surrogaat Tichý foto. Of Hipstamatic, of lomo, of... En deze 
instant wereld wordt binnen de ‘professionele’ wereld naar 
binnen gehaald als de vernieuwing van het metier. En deze 
ontwikkeling is ook niet meer te stoppen. Menig tijd-
schrift, om het even of het om gedrukte media of digitale 
media gaat, maakt gebruik van de afbeeldingen én film, 
die gemaakt zijn door niet geschoolde kijkers. De schrij-
ver van een verhaal maakt en publiceert zijn eigen foto. 
Zolang professionaliteit in de fotografie gedefinieerd blijft 
in termen van techniek zullen de mensen die de lijntjes en 
nummers laten invullen door de camera en software als 
een wolf in schaapskleren door het kunstenland blijven 
marcheren. Zij vertroebelen namelijk het zicht op datgene 
waar het over zou moeten gaan in de kunst: zien en kijken, 
beeld en betekenis. De techniek is daaraan ondergeschikt.

© Miroslav Tichý, MT Inv. 
no.: 4-3-267, courtesy of 
Foundation Tichy Ocean

Ron JagersHomemade camera, photo 
© Roman Buxbaum, 1987

Kijken als kunstBert van As

Ik volg de Heiligenbergerbeek vanaf de 
rand van Amersfoort in de richting van 
de oude binnenstad. Halverwege stroomt 
de beek langs het Randenbroekerbos. Ter 
hoogte van het landhuis stap ik op een 

Er is veel onrust in het Heiligenberger-
beekdal in Amersfoort. Blijkbaar zijn er 
plannen om het landschap daar eens goed 
op te ruimen en opnieuw in te richten. Met 
lichtgevende groene verf heeft de pro-

brug om over het water 
te gaan kijken. Nadat een 
paar joggers zijn gepas-
seerd, wordt het stil. De 
wind is helemaal gaan 
liggen en ook het water 
van de beek is stil. Ik kijk 
naar de weerspiegeling 
van de bomen langs de 
oevers. Drie eenden zijn 
ongemerkt genaderd en 
maken geen beweging 

meer. Als houten eenden. Het zijn drie 
woerden. Het is lente, moeten zij niet 
achter de vrouwen aan? Langzaam drijven 
ze naar de juiste plek. Alsof ze zweven. Het 
is nu doodstil en ik klik.

jectorganisatie een groot 
aantal bomen gemerkt, om 
ze weg te laten halen. Niet 
alle liefhebbers van dit 
prachtige beekdal zijn het 
daarmee eens. Tegenstan-
ders van de kap hebben 
de merktekens aangevuld 
met hun protest. Ik kijk 
naar de schildering die 
zodoende op een eenzame 
boom is ontstaan. Hij heeft 

als een totem een gezicht gekregen, en 
kijkt onmiskenbaar sip.



Ik had het nooit opgemerkt... Couzijn van Leeuwen

Het kunstenaarschap is een wijze van zijn. Een wijze van 
zien, ervaren, van voelen. Geef een kunstenaar een fotoca-
mera en je krijgt wat. Je krijgt iets bijzonders; je krijgt de 
blik van de kunstenaar. Neem nu Couzijn van Leeuwen. Dit 
zegt hij er zelf van:

Het was zo dicht bij mezelf, dat ik het bijna vergeten was 
maar ik had het nooit  opgemerkt, dat  is alles. 
ik zorg ervoor dat ik precies tussen de zon en het landschap 
blijf bewegen 
en druk ondertussen de sluiterknop in 
net als de zon; een en al oog. 
het is bewezen; ik loop op de wereld, 
geen andere dan deze

 
www.couzijnvanleeuwen.nl

Ik loop in Den Bosch, weer eens naar 
beneden te kijken. Zoals altijd speurend 
naar een knikker, stukje touw of peuk. Een 
dubbeltje, een dropje of een paperclip. 
De schilderkunst ligt op straat, en wordt 

beoefend door autowielen 
en wegenbouwers. Dát 
zijn artiesten, wat mij 
betreft. Niet ongevaar-
lijk trouwens, deze expo 
bezoeken. ‘Kijk je goed uit, 
Bert?’, hoor ik mijn moeder 
vragen. Ik ben op weg naar 
het ziekenhuis, waar ze ligt 
te wachten.

Omdat ik jong geleerd heb voor mijn 
voeten te kijken waar ik loop, was het me 
niet ontgaan dat met de lente ook het 
stoepkrijtseizoen was begonnen. Op de 
stoep was naast een geparkeerde auto een 

ander voertuig verschenen, 
afkomstig uit een veel 
kleuriger fantasieland. 
Ik moest denken aan de 
tentoonstelling ‘Klee + 
Cobra, het begint als kind’. 
Een stap verder stuitte ik 
op een grimmig stoplicht, 
dat mij met een rood oog 
loerend stond aan te kijken. 
Bedankt Paul Klee!



Om het lijf
Atze Haytsma is geboren 

en getogen Amsterdam-
mer. Hij volgde de Kunst-
nijverheidsschool en later 
de beeldhouw afdeling 
van de Rijksacademie in 
Amsterdam. Zoals wel 
vaker bij kunstenaars komt 
er een moment dat foto-
grafie het atelier insluipt. 
Bij een beeldhouwer zeker. 
Atze gaf les in het werken 
met modellen. En dan ligt 
fotografie voor de hand.

En het is net als met 
Breitner: waar de fotogra-
fie eerst een hulpmiddel 
is groeit het bij de kunste-
naar uit tot een volwaardig 
medium om zich in uit te 
drukken.

Binnenkort verschijnt 
er een fotoboek met een 
overzicht van het werk van 
Atze, uitgegeven door Unit 
CMA.

Atze Haytsma

Thera Vermeij Diaphanous
‘The transformation 

scene, where man is beco-
ming insect and insect has 
become at least man and 
beyond that - a flying, god-
like, shimmering, diapha-
nous, beautiful creature.’ 

Michael O’Donoghue

 
 
 
 
 
www.theravermeij.com



Verhalende foto’s Renee Dissel

Niels Huizer
De vormen, lijnen en het licht: het fotografische décor 

van de werkelijkheid waarin zich een klein verhaaltje 
afspeelt. René roept de stemming op door zo goed moge-
lijk kadreren en timen. 

Soms moet een fotograaf snel een keuze maken. Zoals de 
situatie die zich voordeed bij de dijk met het lege bankje 
op de dijk en de wolkzakken die zo weer verdwenen waren.

Ik kan alleen maar foto’s maken als ik goed kijk mezelf 
focus op wat er zich voor mij afspeelt waar ik deel van ben 
en er contact mee maak of het nou een mens is een dier of 
een buiten scene.

René houdt van zwart/wit foto’s. Die hebben iets gra-
fisch en kunnen een scene en de vorm benadrukken. De 
foto op het station is daar een goed voorbeeld van. De blik 
door een doorkijk rooster maakt dat de kleuren en de tint 
een eigen sfeer gaan vormen. Het maakt het waarschijn-
lijke afscheid nemen van de mensen midden op het perron 
abstracter, terwijl het verhaal wel herkenbaar blijft.

 
www.renedissel.nl    

  

Niels Huizer is beeldend
kunstenaar. En beeld-
recensent. Niels heeft de
special over fotografie
bekeken en daar zijn 
visuele commentaar bij 
geplaatst



Roos Venema Fotografie Dooreenroosje

Future ExpressRob Hof

Onze moderne wereld opent zich in sneltreinvaart. Wat 
betekent dit voor de bewoners? Is het een bedreiging of 
een kans? Future Express geeft het antwoord 

De serie gaat in tegen de tijdgeest van crisis en bang-
makerij en straalt optimisme en elan uit. Voor Rob Hof is 
Future Express dan ook een missie: “Je openstellen voor de 

Al tijdens haar mid-
delbare schoolperiode 
maakt Roos kennis met de 
Amersfoortse kunstenaars-
wereld. In het kader van 
het  45,- project liep zij 
stage bij een Amersfoortse 
fotograaf. Zij volgde de 
opleiding aan de Academie 
St. Joost in Breda.

In haar (vrije) werk 
onderzoekt Roos gevoe-
lens, emoties, sferen. Zo 
heeft ze een aantal series 
(geënsceneerde) portret-
ten. In die series zet ze in 
feite karakters en situaties 
neer, die beïnvloed worden 
door of gebaseerd zijn op 
haar eigen leven.

 
www.dooreenroosje.nl

vreemdeling onderweg levert winst op. Als je je oprecht 
interesseert voor je medemens, word je partners in een 
veranderende wereld. Het levert ook een hoop lol op. De 
visie van de ander inspireert mij om de wereld vanuit een 
andere, frisse hoek te bekijken. Het is een tegengif in een 
tijd waarin velen klagen”.

Rob Hof heeft in 25 jaar tijd meer dan honderd docu-
mentaires gemaakt over maatschappelijke en culturele 
thema’s. Hij is een internationaal gelauwerd filmer en won 
onder meer de Nipkow-schijf.

 
www.hoffilm.nl



John Konijn Fotografie is geen kunst

Amersfoort herstelt
foto linksboven 
Onbekend 
foto rechtsboven 
Cor van den Braber 

foto links en rechts onder 
Ron Jagers 
 



De wereld volgens ...Jan van IJken

Jan van IJken is nu een 
ruime drie jaar vertrokken 
uit Amersfoort. Hij heeft in 
zijn Amersfoortse peri-
ode menig project op zijn 
naam geschreven. Semana 
Santa in Sevilla, onze 
nieuwe Oosterburen, het 
document over mensen 
met een handicap, etc. 

Jan maakte zijn mede-
stadsgenoten deelgenoten 
van zijn werk.

De laatste drie jaar legt 
jan zich toe op film. Facing 
Animals is zo’n film. De film 
handelt over de complexe 
en vaak bizarre relatie 
tussen de mens en dier.

 
www.janvanijken.com

HiphiphipSimone de Boer

Hipstamatic 

Over het dagelijks leven hangt niet de zweem van een 
sepia polaroid. Dit is precies de reden waarom de Hip-
stamatic App voor je Iphone in het leven is geroepen. De 
Hipstamatic App doopt de foto’s van je ontbijt, je kat of je 
nieuwe garderobe in de jeu van nostalgie. Afhankelijk van 
het filter verandert het programma de verzadiging van de 
kleuren, rommelt met de scherptediepte en voorziet je foto 
van een mythische aura, door de kleuren aan de randen 
weg te laten vagen. En voila. Uw foto ziet eruit als ware zij 
in 1900 is genomen. En dat voor het luttele bedrag van 1.99 
dollar. 

Het programma komt als geroepen in de hoogtijda-
gen van social media, waar de droge werkelijkheid elke 
dag met de hernieuwde glans van spektakel en uniciteit 
getoond moet worden aan de buitenwereld. Termen als 
‘Beleef the amazing every day’ en ‘have a happy period, 
always’ vliegen ons voortdurend om de oren. Maar het is 
nog niet zo eenvoudig om een regenachtige maandagmid-
dag of een doorzak avond met je vrienden spannend in 
beeld te brengen. Gelukkig hebben we hipstamatic, want 
vanaf nu lijkt elke foto – hoe banaal het onderwerp ook 
moge zijn – op een uitsnede uit een romantische jaren ‘50 
film.

Fotografie als kunst

Vanaf het moment dat de fotocamera in een handzaam 
formaat en relatief goedkoop voor de burgerij verkrijgbaar 
was, heeft zij het midden gehouden tussen een speelob-
ject en een artistiek medium. Terwijl het familiealbum 
werd gevuld met kiekjes van kerstmis en vakantietripjes, 
bevochten kunstenaars met hun foto’s een plek tussen 
de schilderijen en beeldhouwwerken op de Parijse Salon. 

De camera werd in haar beginjaren gezien als een weten-
schappelijk instrument dat de realiteit vastlegt zonder 
haar te idealiseren. Terwijl het juist als de taak van de 
kunstenaar werd beschouwd om de vulgaire en banale 
realiteit boven zijn alledaagsheid te verheffen. Daarbij 
ontbrak het aan een kunstenaar; degene die de camera 
bediende was net zo wetenschappelijk als het instrument 
dat hij aanstuurde. De camera nam immers de foto en van 
een artistieke handeling was geen sprake. 

Artistieke handeling

Inmiddels weten we wat artistieke fotografie vermag; 
Zoals een muzikant muziek opbouwt uit ritme, stilte, 
melodie en klank zo breekt een beeldend kunstenaar de 
zichtbare werkelijkheid op in vorm, licht, materiaal, en 
kleur om deze elementen in hernieuwde vorm samen te 
voegen. Fotografie registreert niet de realiteit, maar de 
realiteit van de kunstenaar. Toch dreigt de discussie over 
IPhone Art wederom te vervallen in geharrewar over de 
technische specificaties van het medium: het computer-
brein die de foto maakt en het ontbreken van een artis-
tieke handeling. In de romantische lezing van een kunste-
naarsbiografie vereist het maken van een kunstwerk bloed, 
zweet en op zijn minst een stoornis op sociaal gebied. 
Maar het ploeteren blijft achterwege bij IPhone Art. En dat 
schuurt. De vraag is echter of het een legitiem argument is 
om de potentie van IPhone Art in te kunnen schatten.

In professioneel opzicht biedt de hipstamatic app meer 
beperkingen dan mogelijkheden. Je kunt niet kiezen uit 
een staand of liggend formaat, zoomen of diafragma 
instellen is onmogelijk, de belichtingstijd is vooraf bepaald 
en je zult je tevreden moeten stellen met de autofocus. 
De kinderachtige lay-out van het programma doet daarbij 

eerder denken aan een plastic Barbie camera dan aan de 
body van een spiegelreflex. Maar als deze obstakels zijn 
overwonnen kunnen we kijken naar de mogelijkheden van 
Iphone Art; qua techniek vertoont zij de grootste overeen-
komst met de handcamera’s van polaroid. 

Polaroid collectie

In de collectie van het Guggenheim en de MOMA zijn 
tientallen Dye diffusion transfer prints opgenomen. In 
eenvoudige bewoordingen zijn het simpelweg polaroids. 
Edwin Land – de man achter het bedrijf Polaroid dat in 1939 
werd opgericht - verschafte beroemde kunstenaars van 
gratis camera’s en films om de Polaroidtechnologie vooruit 
te helpen. Natuurlijk wilde Land dat zijn inventie van het 
optische filter een plek kreeg tussen de hoge kunsten en 
zijn product gepromoot zou worden door prominenten uit 
de kunstwereld. Wat lukte. Grote namen als Andy Warholl, 
David Hockney en Ansel Adams maakten deel uit van de 
reusachtige Polaroid-collection. 

Motto: ‘Een foto van 1900, die destijds ontroerde vanwege zijn onderwerp, zou ons nu 

eerder vertederen, domweg vanwege het feit dat hij in 1900 werd genomen. De speciale 

eigenschappen en bedoelingen van een foto hebben de neiging op te gaan in het veral-

gemeende pathos van het verleden. (..) De tijd verheft uiteindelijk de meeste foto’s op het 

niveau van kunst, zelfs de meest amateuristische.’ Susan Sontag

 

David Hockney,  

Mother I, 1985

David Hockney laat 

de polaroid niet voor 

zichzelf spreken. In 

beweeglijke collages 

voegt Hockney  

tientallen foto’s van 

intieme details samen 

tot fotografisch- 

kubistische portretten. 



Concresco David Galjaard

Dusts
Celeste Najt is Argentijnse en tijdens de manifestatie Grid
 te gast bij kunstenaarslogies.

 

Celeste Najt is beeldend kunstenaar. Zij gebruikt diverse 
media om zich in uit te drukken. De serie ‘Dusts’ zijn pola-
roidopnames, gemaakt in haar geboortestad Buenos Aires.

Celeste Najt

Expositie van 18 juni t/m 18 juli
De Observant, Stadhuisplein 7. 
Open tijdens werkdagen

David Galjaard presenteert 21 april het boek van zijn project Concresco. (bestel het boek
 via de website www.davidgaljaard.nl)

Uit angst voor een buitenlandse aanval liet de Albanese Stalinistische leider Enver Hoxha ± 750.000 bunkers bouwen. 
Dit kwam neer op één bunker per vier Albanezen, in een land ter grote van België. Na de val van het communisme in 1992 
verloren de vrijwel onverwoestbare bunkers hun onvervulde doel en herinnerde ze slechts op indringende wijze aan het 
bijna 50 jaar durende dictatoriale verleden. 

David gebruikt de bunkers als visuele metafoor om een groter maatschappelijk verhaal te vertellen. Ze vormen de 
leidraad om een indruk te geven van de ontwikkeling van een land dat in Europa als laatste afstand nam van het commu-
nisme en zijn moeizame tocht is begonnen om deel uit te maken van het kapitalistische Westen. 



 
In september 2011 verscheen ter gelegenheid van het
75-jarig jubileum van Fotokring Eemland het boek 
‘Goed licht’. Het gaat over de geschiedenis van de 
fotografie in Amersfoort en met name over die van 
Fotokring Eemland. Aan de vooravond van GRID, 
Amersfoort Fotostad 2012, beschrijft de auteur van dit 
boek, Lex van de Haterd,  de fotografische ontwikkelingen 
in Amersfoort in de afgelopen 20 jaar. Een uitgebreide 
versie van dit artikel, met daarin veel meer aandacht voor 
de periode 1936 – 1990 is te lezen op de website van de 
StaalkaartKUNSTENkrant.
(www.staalkaartkunstenkrant.nl) . 

Fotokring Eemland

Fotokring Eemland is in 1936 opgericht door Arie van 
Leeuwen.  De fotoclub startte met 9 leden maar groeide 
in de oorlogsjaren al snel uit naar 40-50 leden.  In de jaren 
vijftig behoorde de vereniging tot de top van het land. 
Zowel in 1954 als in 1959 was Fotokring Eemland zelfs kam-
pioen van Nederland. Aiko Pastoor was zonder twijfel de 
meest succesvolle fotograaf van de club. Met zijn composi-
ties van vazen, schaaltjes, takjes en bloemen in de high-key 
techniek wint hij op diverse internationale wedstrijden in 
de meesterklasse eerste prijzen. 

Tweejaarlijks had Fotokring Eemland een expositie in 
de Zonnehof, het museum voor moderne kunst waarmee 
Amersfoort in 1959 door toedoen van de kunstminnende 
burgemeester Hermen Molendijk verrijkt werd. Het was 

ook deze burgemeester die 
de bekende fotograaf Cas 
Oorthuys twee jaar eerder 
naar Amersfoort gehaald 
had om ten behoeve van 
het boekje Dit is Amers-
foort een serie foto’s van 
de stad te maken, waarbij 
hij zelf de begeleidende 
teksten had geschreven.  

Creatief Centrum de Hof

Fotokring Eemland was 
lange tijd de enige organi-
satie die iets met fotogra-
fie deed in Amersfoort. 
In 1958 werd Fotoclub 
Bronswerk opgericht, een 
club die niet meer bestaat. 
Vanaf de jaren zeventig 
organiseert ook Creatief 
Centrum de Hof fotografi-
sche activiteiten. De eerste 
fotografiedocent was de 
beeldend kunstenaar en 
fotografe Mathilda Jurris-
sen. Daarna kwamen ach-
tereenvolgens Jos Ruijsse-
naars, Conny Meslier, Ellen 
Karelse, Marjon Bakker, Ilse 
Leenders, Cornelia Nauta 
en Mardoe Painter. Ellen 
Karelse, Cornelia Nauta en 
Mardoe Painter zijn er nog 
steeds docent en geven 
hun fotografiecursussen 
sinds 2000 onder de vlag 
van ‘Scholen in de kunst’.

Musea en galeries

De Amersfoortse musea en ook het galeriewezen, dat 
zich vanaf de jaren negentig sterk ontwikkelde, richtte zich 
voornamelijk op beeldende kunst en niet op fotografie. In 
de jaren negentig vormde Bernard Bakker met Studio Baf 
een uitzondering. Hij organiseerde onder andere expo-
sities van Marlo Broekmans, Cindy Marler en de Amers-
foortse fotografe Tusa Koch. Heden ten dage is Ron Jagers 
de enige galeriehouder die regelmatig (verkoop)exposities 
heeft met fotografie. Hij laat vanaf 1998 in Lokaal 4 op de 
Arnhemseweg veelvuldig werk zien van fotografen, zowel 
uit Nederland als uit Duitsland, met name uit Berlijn. Ron 
Jagers programmeert sinds 2002 ook geregeld fotografen 
in de ruimte naast Stadscafé De Observant. 

Stichting Kunst in Amersfoort

Ook Stichting Kunst in Amersfoort draagt bij aan de 
verlevendiging van het fotografieklimaat. Met name aan 

de Staalkaart van Amersfoortse Kunstenaars (2000-2008) 
deden veel fotografen mee, bijvoorbeeld Jan Kees Helms, 
Gert Jan Luijendijk, Cornelia Nauta en een hele serie 
Amersfoortse fotografen die als gastexposant een of meer 
keren deelnamen aan de Staalkaart: o.a. Roos Venema, 
Chantal Spieard, Marie-Louise Dooijes, Ellen Karelse, Conny 
Meslier, Jolanthe Lalkens en Ilse Leenders.  

In de Kunstvaarroute en Urban Wijland figureren in elke 
editie fotografen, bijvoorbeeld Astrid Hermes in Urban 
Wijland 2009 en Theo van Delft en Jos Smink in de Kunst-
vaarroute van 2011. 

FotoForum

Een belangrijk ander initiatief was FotoForum. Doelstel-
ling van Stichting FotoForum, opgericht in 1990, was om 
exposities, lezingen en forumavonden te organiseren op 
het gebied van de hedendaagse fotografie. Vanaf 1994 kon 
FotoForum tijdelijk terecht in Elleboogkerk. Daar werden 
exposities ingericht van diverse landelijk bekende fotogra-
fen: o.a. Jan Banning, Auke Vleer, Ulay, Philip Mechanicus, 
Koos Breukel, Kadir van Lohuizen, Jan van IJken, Hapé 
Smeele en Cindy Marler. In 2001 werd FotoForum opgehe-
ven.  

FOTOexpo202

Ook FOTOexpo202 is belangrijk voor de ontwikkeling 
van de fotografie in Amersfoort. Het is een fotogalerie voor 
amateurs en professionals die in januari 2003 startte in 
de Amicitia winkelpromenade aan de Stadsring 202. In de 
periode tot maart 2010 zijn ruim 70 exposities georgani-
seerd, soms van groepen als Darkroem, Fotokring Eemland, 
Deeez en Fotogroep Amsterdam die allemaal meerdere 
keren geëxposeerd hebben, maar meestal van individuele 
fotografen onder wie Kadir van Lohuizen, Mardoe Painter, 
Jan Kees Helms, Cornelia Nauta, Wim Koerts, Roos Venema, 
Tamara Verheij en vele anderen. 

Vanaf maart 2010 had FOTOexpo202 anderhalf jaar lang 
geen onderdak. Vanaf september 2011 heeft Stichting De 
Stadsgalerij hen weer een expositieruimte gegeven in 
de kelder van haar tijdelijk pand op de Leusderweg 21 en 
worden er maandelijks weer nieuwe tentoonstellingen 
georganiseerd.

Met het oog op Amersfoort

Een activiteit die zeker ook heeft bijgedragen aan een 
gunstig fotografieklimaat, is het initiatief van Harold 
Warmelink, toen nog directeur van het Berghotel, nu van 
theater De Flint, om weer te starten met een nieuwe serie 
fotojaarboeken onder de titel Met het oog op Amersfoort. 
Fotograaf Marco Hofsté en journalist Willem Meuleman 
stellen het boek vanaf  2007 jaarlijks samen en Peter van 
Breugel, directeur van Reproka Publishers, geeft het uit. 
Het is het vervolg op een eerdere serie met dezelfde titel, 

De geschiedenis van 
de fotografie in Amersfoort

Lex van de Haterd



die gelopen heeft van 1988 t/m 1993. Het gaat om foto’s 
van Marco Hofsté, Ronald en Rodney Kersten, Saskia van 
Berdenis tot Berlekom, Conny Meslier, Bram Petraeus, 
Shody Careman, Roel de Vringer en vele andere Amers-
foortse vakfotografen met korte bijschriften van Willem 
Meuleman. 

Fotoclubs in de stad en de regio

Behalve Fotokring Eemland, anno 2012 nog steeds een 
bloeiende vereniging met 60-70 leden,  zijn op dit moment 
nog diverse andere clubs in Eemland actief. 

FotoPon, opgericht in 1977, is een vereniging van ama-
teurfotografen die allen werkzaam zijn of waren bij een 
van de Pon-automobielbedrijven. Deeez is een fotogroep 
van zeven leden, onder wie o.a. Jan Kees Helms en Riekje 
Hoffman. Andere fotoclubs in Eemland: Fotokring Hoeve-

laken, Fotokring Flits in Woudenberg en Fotoclub Zone V, 
in 2009 opgericht in Vathorst. 

Het is de laatste jaren een komen en gaan van fotoclubs. 
DigiV (spreek uit Digivé)  is recent ingestort en Zone V is 
net opgericht. Darkroem is vrijwel van het toneel verdwe-
nen en Fotografencollectief Eemland is er bij gekomen. 
Zo zijn er steeds bewegingen aan het fotografiefront in 
Eemland. Kortom, dynamiek genoeg, het geeft aan hoe 
fotografie de laatste jaren groeit en bloeit. 

Amersfoort Fotostad/GRID 2012

Een tastbaar bewijs van de groei en bloei van de fotogra-
fie in Amersfoort wordt GRID 2012. GRID is een tweejaar-
lijks internationaal beeldevenement en brengt op initiatief 
van de toenmalige cultuurwethouder Mirjam Barendregt, 
een groot aantal exposities, workshops, presentaties, 
debatten en andere evenementen naar Amersfoort. GRID 

2012 zal van 18 mei t/m 
13 juli op een twintigtal 
plekken in de stad plaats-
vinden. De Stichting Kunst 
in Amersfoort is gevraagd 
om hiervoor de kar te trek-
ken. Voorzitter Hans van 
Helden en ex-wethouder 
Mirjam Barendregt coör-
dineren het grote project 
dat gedragen wordt door 
vrijwel alle instellingen 
en organisaties die in 
Amersfoort met fotografie 
te maken hebben en door 
een groot aantal van de in 
onze stad aanwezige ama-
teur- en vakfotografen. 
Met recht wordt dan ook 
gesproken over Amersfoort 
Fotostad 2012. 
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‘Goed licht.75 jaar geschiedenis van Fotokring Eemland 1936-2011’ is voor 25 

euro te koop in de plaatselijke boekhandels of te bestellen via de website van 

Fotokring Eemland.
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Grid

Sinds 2002 organiseert de Stichting Amsterdam Photo 
een fotobiënnale in Amsterdam onder de naam Grid. Nu, 
bij de vijfde editie, heeft Grid de vleugels uitgeslagen. 
Nederland is niet groot, en zo’n fotobiënnale kan best over 
meerdere steden gespreid worden. 

De voormalige wethouder cultuur, Mirjam Barendregt, 
kwam in 2010 in contact met SAP en bood Amersfoort als 
podium aan. In sneltreinvaart stampte ze initiatieven uit 
de grond om een Grid Amersfoort gestalte te geven.

Nu is het 2012. Hoever staan we in Amersfoort? Wat zijn 
de pluspunten, en wat de minpunten? Wat is precies de 
bedoeling van de manifestatie? 

De stand van zaken

Bij het schrijven van deze tekst is zoveel duidelijk: Grid is 
een Amsterdamse club en de andere steden zijn gastheren. 
Niet meer en niet minder. Grid organiseert de “exposities 
van internationaal gerenommeerde fotografen en veelbe-
lovende talenten”. De steden staat het vrij om een off-pro-
gramma te realiseren. “Het OFF GRID Festival programma 
bestaat uit zelf-geïnitieerde exposities en evenementen 
van galleries, musea en culturele instellingen in de deel-
nemende steden.” Het off-programma in Amersfoort heet 
Amersfoort Fotostad. 

Wat weten we nog meer? Het Grid-festival kent een 
thema: Urban Reality Check – Reflections on changing 
behaviour and space. Dat thema speelt in Amersfoort geen 
leidende rol. Natuurlijk zijn er tentoonstellingen die onder 
die noemer geschoven kunnen worden. Maar dat is dan 
puur geluk en toeval. Amersfoort Fotostad presenteert 
zich niet met dit thema en het heeft ook bij de organisatie 
geen rol gespeeld. Er speelt bij de manifestatie Amersfoort 
Fotostad sowieso geen inhoudelijk organiserend principe. 
De organisatie heeft in het begin een balletje opgegooid 
bij enkele mensen om een fotomanifestatie te organiseren. 
Dat balletje is opgevangen en men is begonnen. Min of 
meer ins blaue hinein. 

Gescheiden bloedsomlopen

Vanaf de zijlijn oogt de Amersfoortse manifestatie als de 
gebreide wollen onderbroek van Freek de Jonge. Misschien 
kent u dat verhaal nog wel. Zijn oma had hem gebreid en 
er een veel te strak elastiek in gezet. Aan de onderkant had 
ie kriebel en jeuk en het te strakke elastiek zorgde voor 
twee gescheiden bloedsomlopen. Zo ziet de eerste fotobi-
ennale er eigenlijk ook uit. De Amsterdammers vieren hun 
feestje met Grid en gebruiken andere steden als podium. 
De Amersfoorters mogen los van het hoofdstedelijke van 
alles en nog wat organiseren en een publicitair, landelijk  
graantje meepikken. Dat is het dan wel een beetje, zo 
lijkt het aan de vooravond van de opening. Helaas zitten 
de Amersfoorters aan de onderkant van het elastiek. Het 
jeukt en kriebelt aan die kant.

Voor Amersfoortse fotoland begrippen zijn er zeker 
waardevolle ontwikkelingen aan te wijzen. De journalis-
tiek fotografie heeft zich al een positie verworven met Het 
oog op Amersfoort. Voor dat initiatief is de biënnale een 
mooi moment om zich verder te versterken.

De biënnale is voor een aantal fotografen aanleiding om 
weer uit de schulp te kruipen en zich te laten zien. Foto-
grafen, die al te lang van het Amersfoortse podium waren 
verdwenen. De biënnale is ook aanleiding voor fotografen 
om nieuwe experimenten aan te gaan. Dat kan zeker geen 
kwaad. Het is ook verheugend dat de foto-opdrachten van 
de gemeente Amersfoort uit het stof gehaald worden en 
eindelijk tentoongesteld gaan worden.

Haalt de biënnale 2014?

Veel goeds, zo kan men stellen. Dat moge dan zo zijn, de 
gevolgde werkwijze doet vrezen voor de toekomst. Haalt 
de biënnale 2014? Heeft de biënnale de Amersfoortse 
fotografen wat te bieden? En de  bezoekers, krijgen die 
een idee waarnaar ze komen kijken? Gaat het om jour-
nalistieke fotografie? Om reclamefotografie? Om vrije 
tijds fotografie? Om beeldende kunst? Om het hypen van 
nieuwe ontwikkelingen? Voor het publiek wordt het raden. 
Maar ook de fotograaf zelf krijgt geen referentiepunt, 
geen historisch perspectief, geen ontwikkellijn waar naar-
toe het zou kunnen leiden. Dit gemis vertaalde zich ook 
in, noem het maar organisatorische schraalheid. Amers-
foortse kunstenaars, fotografen, filmers van grote kwali-
teit ontbreken op deze eerste biënnale. Of de organisatie 
was niet op de hoogte van hun bestaan, of de zij moesten 
te veel moeite doen om in het blikveld van de organisatie 
te komen. 

De losse touwtjes die nog niet geknoopt zijn.

Deze krant biedt een kijk op al wat er zich aan de zijkant 
van het festival beweegt, soms binnen de lijnen van het 
festival, maar meestal daarbuiten. De krant biedt een 
kijk op uitgangspunten die best een wat centralere plek 
hadden mogen krijgen. Op werk van kunstenaars uit 
het recente verleden. Op Amersfoorters die niet meer in 
Amersfoort wonen. Op fotografen die al jaren in de rafels 
van de fotografie wroeten. Op film. Op de verbinding van 
traditie en toekomst. Op de verbinding met internationale 
contacten. Op theorievorming. Op...

Jammergenoeg ontbreken de middelen om alles wat we 
willen laten zien een plek te geven in de krant. Geen foto’s 
van Bob Negrijn of Annechien Kuis bijvoorbeeld. Geen 
werk van Chantal Spieard of aandacht voor het werk van 
Witte van Hulzen. Niets over de films van Armando. Maar 
het feit dat we deze krant drie x zo dik als anders brengen 
geeft aan dat we het belang van een biënnale op fotogra-
fiegebied onderkennen en onderstrepen. We hopen met 
deze artikelen een inhoudelijke, doordachte bijdrage te 
leveren  aan de  Amersfoortse manifestatie.

ColofonEnkele kanttekeningen Ron Jagers

een stad zonder verbeelding? een stad zonder fantasie?

maak amersfoort bruisend en levendig!
financier amersfoortse kunst- en cultuurpojecten!

www.sponsorkunst.nl
www.amersfoortscultuurfonds.nl

www
033fotostad
com


