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Fotobond, Afdeling Limburg  - Jurering inzendingen Limburg Foto 2016. 

Ik ga niet in herhaling wat vaak over amateur fotografen in  juryrapporten gezegd wordt. De techniek, onderwerp keuze, 

color management, over de mogelijkheden en valkuilen van het digitale beeld. 

Ik heb hieraan niets toe te voegen! 

Wat ik wel wil benoemen is: lof over de vele inzendingen, de passie en liefde die uitstraalt van en voor het fotografische 

beeld.  Vaak van afbeelding tot verbeelding door onderwerp- en momentkeuze, het standpunt, de lens keuze, het licht, 

de scherpte, de fine-print. 

Over fotobeoordelingen zijn vele theoretische en praktische verhandelingen geschreven door o.a.: Jean Claude 

LeMagny, Terry Barret, Walter Benjamin, Susanne Sontag. Er zijn dus wel degelijk objectiverende criteria voor 

beoordeling. 

Maar wat altijd blijft is: wat zegt een foto over het onderwerp, wat zegt de foto over de maker en niet te vergeten wat 

zegt dit over de kijker die een foto “goed” vindt. Deze vragen gelden zeer zeker ook voor jury’s. 

Ik wil in deze duiden wat mijn leidraad is geweest n.l.: Walter Benjamin met zijn studium en punctum. 

Jury zijn is een gevaarlijke uitdaging met voor de prijswinnaars triomf en desillusie voor de anderen. Ik weet dit uit eigen 

persoonlijke ervaring; de inzending, de afwijzing en/of de triomf. Maar daartegenover staat de relativiteit van alles. Ik 

heb dit alles ook meegemaakt. 

Prijzen zijn niet iets absoluuts. Slechts een moment in de tijd waarin de tijdsgeest en met name ook de achtergronden 

van de beoordelaars bepalend is. Wat nu goed is, is het misschien morgen niet meer of omgekeerd. 

Hiermee relativeer ik het absolute van een prijs, dus ook mijn keuze! 

Ik ben uitgegaan van wat voor mij, in de geselecteerde foto’s, het punctum was. Wat me raakte en in het hart trof. 

Maar als eerste heb ik gekeken naar het studium. 

Beoordelingen zijn dus zowel objectief als subjectief. 

Ik waardeer enorm dat de inzenders zich hieraan wilden onderwerpen met alle risico’s. Het eens of oneens zijn. Vragen 

stellen bij de beoordeling. Waarom hij of zij en niet ik? Ik wil stellen dat deze vragen zeer legitiem zijn. Het niet goed 

vinden is een mening en leerzaam als je deze mening maar kunt onderbouwen. 

Laat ik stellen dat niets hoeft en alles kan, afwijken van paden zorgt voor nieuwe impulsen. Voldoen aan vooropgestelde 

regels zoals, gulden snede, het portret niet aansnijden, alles moet er ten voeten uit opstaan, een centraal focuspunt 

zorgt ervoor dat de beelden voorspelbaar worden en niet het punctum opleveren die ik in beeld zoek. Soms is het 

vinden wat je niet zoekt (serendipiteit) een impuls om je werk verder te ontwikkelen. Je moet geen verzamelaar worden 

van eigen werk. Dus probeer, heb lef. Je hebt niets te verliezen alleen maar te winnen. 

Je werk delen is een belangrijk onderdeel van je hobby of beroep. Waardering, discussie, erbij horen, proberen een 

hoofdstuk te schrijven en geen voetnoot te willen zijn, jouw auteurschap en jouw authenticiteit, het is allemaal van 

belang. Evenals het communiceren van wat jou bezighoudt via beeld met anderen. Vandaar mijn bewondering voor alle 

inzenders.  

Of de kijker hetzelfde vindt als jij is vaak onvoorspelbaar en niet relevant. Niet jouw verantwoordelijkheid omdat de 

achtergronden van de kijker vaak van allerlei afhankelijk is, o.a.: culturele-, sociologische-, opleidings- en 

opvoedingsachtergronden om er maar een paar te noemen. 

De kleur wit heeft in diverse culturen steeds een andere betekenis. Van maagdelijkheid, onbevlekt tot dood en verderf. 

 

Zoals ik al zei: in het bekijken van de foto’s heb ik in eerste instantie laten leiden door het Studium en dat waren: 

− Onderwerpkeuze,  

− Ethiek en esthetiek van het beeld 

− Authenticiteit van hoe jij je onderwerp met beeld benaderd hebt door gebruik te maken van kader, standpunt, licht, 

moment keuze met andere woorden de fotografische gereedschappen is benaderd en verbeeld. Het anders kijken. 

− Het verhaal in het beeld (communicatie), 

− De techniek 

Door de semiotiek, de tekens in het beeld en zeker als laatste: het Punctum………. Dit zorgde voor de prijswinnaars. 
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Prijswinnaars 

prijswinnaar 3: André Hilkens 

De verstilling, de contemplatie en kleurstelling die uitgaan van het beeld is bijzonder. De objecten worden metaforen. 

Voorgrond en achtergrond en het licht spelen een bijzondere rol. Een beeld als een spiegel naar de ziel.  

Prijswinnaar 2: Jules Romans 

Een bijzondere compositie waarbij wat zich buiten het beeld afspeelt doorloopt in het beeld. Je oog wordt van het ene 

object naar het ander meegenomen en zo het beeld in. Je gaat niet uit het beeld maar wordt weer terug gevoerd naar 

de voorgrond. Misschien ook nog wel een selfie door het feit dat de fotograaf althans zijn schaduw een onderdeel van 

het beeld vormt. Hier is het moment zeer bepalend. 

Prijswinnaar 1: Mary van Rossenberg 

Het lef om een vol beeld te presenteren waar het oog van voorgrond naar achter wordt geleid en hiervoor veel te 

beleven valt. Gelaagd beeld, zowel inhoudelijk als formeel. Alsof de wereld, bijna zonder mensen zich als een stroom 

aan ons voorbij trekt. Een venster op de wereld. 

Eervolle vermeldingen 

Piet de Wit - Barbara 

Zeer intiem beeld van een jonge vrouw, die je aankijkt. Open en vertrouwd alsof jij haar kent en een intieme band deelt. 

Zonder schroom met een kwetsbare uitdrukking.  

Doe me sterk denken aan de portretten die Henri C Bresson maakte. 

Henk Debets - geen titel 

In eerste instanties de verwarring, wat zie ik. Dan begint zich het beeld zich prijs te geven, de deuren. Een architecturaal 

interieur. Door de opbouw, standpunt en lichtgebruik een sterk beeld. 

Geert Noij - Koningin keuring OLS 2016 

Humor en cynisme zijn niet veel voorkomende items in de fotografie. Dit beeld doet me sterk aan een Martin Parr 

denken. Het moment, de situatie en de context zijn optimaal uitgebuit. 

Peter van der Schans - Look into my eyes 

Verrassende opbouw van het beeld door het beeld in twee te delen. Hierdoor wordt  de symmetrie van het onderwerp 

versterkt en komt de aandacht sterk te liggen op de ogen. Mooi van licht en onscherpte. 

Maja Frins-Thonon - Jongen bij raam 

Waar kijk ik naar, een verwijzing naar de surrealisten zoals Magritte en Dali. Het lege stoeltje , de jongen en de 

oneindigheid van de gang die gesloten is met alleen vensters naar buiten. De ogen worden naar het einde getrokken en 

komen weer naar voren door het kind. je wordt ingesloten. Door het kleurgebruik van blauw de vensters en het warme 

licht in de gang, het lege stoeltje het kind bijna als beeldhouwwerk werkt dit surreële in de hand.  

Reinier Mertens - Levels 

Boven en onder. de bewegingsritme van de mensen in de bovenlaag en tegengesteld aan de persoon onder. Twee 

werelden, de drukte, actie, op weg naar…. De benedenzaal, een persoon aan de rand van de trap die je verder naar 

beneden leidt. de leegte, alleen. Sterke foto met gelaagde betekenissen, ritmische en compositorisch bijzonder sterk. 

Emile Bosch - Schakers 

Een duidelijk en schijnbaar eenvoudige compositie die het moment versterken, de uitdrukkingen van de schaker, de 

verwondering en de triomf. De jongen die met zijn mobieltje bezig is en die schijnbaar het schaken met zijn 

tegenspeelster niet series neemt en dan de verrassing. Een meesterlijke zet, de onderschatting. Prima gezien en een 

perfecte moment keuze. 

Hub Vermeeren - Enjoy green, yellow and red 

Een beeld vol metaforen van geometrische vorm naar het geel. Weer een beeld die geen afbeelding is maar voor mij 

verbeelding. Van blauw ( het koele en afstandelijke) naar het warme geel. Van het aardse naar het oneindige. het is niet 

wat je ziet naar wat het betekend. 

Guus Janssen - Shadows 

De manier van afdrukken zorgt ervoor dat de feitelijkheid ondergeschikt wordt aan de vorm, de abstractie. Het wit en 

zwart in het beeld gaan door deze behandeling een andere betekenis krijgen. De lichtheid en zwaarte, de 

maagdelijkheid tegenover het duisternis. 

 

Ik dank iedereen voor het mij bezorgen van een avontuurlijke dag. Eentje vol van verwondering, genot, overpeinzing en 

de bijbehorende moeilijkheden om zo tot mijn keuze te komen. 

 

Theo Derksen 


