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Met de tentoonstelling ‘Nieuwe gezichten – Documentairefotografie uit Vlaanderen en Nederland’ wil het Fonds Pascal
Decroos voor Bijzondere Journalistiek het werk van voornamelijk
jonge fotojournalisten uit Vlaanderen en Nederland onder de
aandacht brengen.

Curator van de tentoonstelling is Sanne Schim van der Loeff. Zij
is sinds 2016 tentoonstellingsmanager en curator bij World Press
Photo, dat jaarlijks ‘s werelds grootste en meest prestigieuze
fotografiewedstrijd organiseert. Ze is o.a. verantwoordelijk voor
de flagship tentoonstelling in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Daarnaast geeft zij regelmatig presentaties over persfotografie, ethiek en visual literacy. Sanne reist voor haar werk de hele
wereld over. Zo reist ze dit jaar naar zo’n 15 locaties in 10 landen
om de World Press Photo tentoonstelling te openen, o.a. naar
Ottawa, Milaan, San José, Wenen.

“Voor deze tentoonstelling hoopte ik een
selectie samen te kunnen stellen van fotografen
die nog niet zo lang in het vak bezig zijn en
die nog hard aan de weg timmeren, maar wel
over een grote dosis talent beschikken. De
uiteindelijke selectie laat de raakvlakken zien
tussen persfotografie, documentairefotografie
en alle verschillende stijlen die samen onder
het hoedje visuele journalistiek kunnen
bestaan. Visuele journalisten vertellen verhalen
allen op hun eigen manier, met een eigen
benadering. Deze tentoonstelling hoopt te
laten zien dat er in de fotografie een enorme
variatie zit, en deze groeit alleen maar.”
Sanne Schim van der Loeff, curator

Een initiatief van Journalismfund.eu in samenwerking met GC De Markten.

Joris Casaer

DROOGTE [01]
Antwerpen, België (2018)
“Ik werd door De Morgen op pad gestuurd om in het land een van de
ergste droogtes sinds de metingen vast te leggen. Dit beeld maakte
ik op Sint Anneke, linkeroever Antwerpen. Ik wist dat daar een traditie
heerst van gezellig bruinbakken in de zon, en dacht dat dat een leuke
combo zou maken met het dorre gras. Toen een van de zonnebaders
zich onder de douche en op het enige stukje groen gras plaatste viel
alles op zijn plaats.”

KOUDE ZEE: ELS EN GERDA
Oostende, België (2017)

[02]

“Voor de kustspecial van DM Magazine ben ik met deze twee Deurnese
Ijsberen naar zee getrokken. De foto pastte in een bredere portretreeks
van mensen die niet terugschrikken van koud water. Ook Els & Gerda
niet. Ze zwemmen vooral in de zwemvijver van Deurne, maar kwamen
wat graag mee naar zee voor de fotoshoot. Zonder gêne en als twee
tienermeisjes stormen ze de zee in, de verfrissende koude van de lentezee tegemoet. Zelden zo goed gelachen en zo’n zorgeloze dames
voor de lens gehad. Heerlijke dag!”

ANGEL’S CENTRE
Oeganda (2017)

[03]

“Samen met Caroline Masquillier, dokter in de sociologie aan Universiteit
Antwerpen ben ik naar Oeganda getrokken om beeldmateriaal te maken
bij onderzoek rond kinderen met een beperking. In Oeganda heerst er
veel taboe rond en krijgen zowel de kinderen als families een stigma
waardoor ze vaak aan de rand van de samenleving belanden. Maar niet
in Angel’s Centre, een klein schooltje net buiten Kampala waar deze
kinderen gewoon kind kunnen zijn en omringd worden met aangepaste
zorg en liefde. Daar is deze foto gemaakt.”

www.joriscasaer.com
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[01]

[02]

[03]

Peter de Krom

SERIE SCHETSBOEK [04]
Amsterdam, Nederland (2014)
“Niet alleen in Hoek van Holland, maar ook daarbuiten fotografeerde
ik tussen opdrachten door het dagelijks leven in Nederland. Het liefst
is de wijken waar de ‘normaalste’ mensen wonen.”

SERIE GRENZELOZE ROTTERDAMMERS
Beverwaard, Nederland (2016)

[05]

“Grenzeloze Rotterdammers is gemaakt in opdracht van de stichting
Rotterdam State of Mind en gaat over 75 jaar Rotterdamse migratiegeschiedenis. De foto’s werden in de zomer van 2016 getoond in een expositie welke parallel liep aan een 8-delige televisieserie op RTV Rijnmond.
De hamvraag luidt: Wie kwamen hier aan en hoe maakten zij van
Rotterdam hun thuis?”

SERIE SCOOTRANGERS [06]
Maassluis, Nederland (2012)
“De ‘Scootrangers Maassluis’ is een club van 15 scootmobielrijders in de
leeftijd van 49 tot 93 jaar. Het oudste lid, Bertus is tevens ook de enige
man in het gezelschap. De club onderneemt regelmatig uitstapjes naar
de meest uiteenlopende bestemmingen, waaronder één keer per jaar
een vakantieadres ergens in Nederland. Iedere rit heeft een maximale
lengte van 40 km en een topsnelheid van 12 km per uur.”

peterdekrom.com
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[04]

[05]

[06]

Fred Debrock
BELGIË-RUSLAND [07]
Brussel, België (2014)
“Dit beeld werd genomen op 22 juni 2014, tijdens de tweede match
van de Rode Duivels op het WK 2014, tegen Rusland. Ik werd voor De
Standaard uitgestuurd naar de Heizel in Brussel, waar ze op groot
scherm de match uitzonden. Het zag er het eerste uur niet goed uit. Ik
had al allemaal beelden klaarstaan om door te sturen naar de redactie van verslagen supporters. Pas in de laatste minuten wisten ze te
scoren, en barstte de vreugdebom alsnog. Op dit beeld was het nog
stilte voor die storm. De jongen centraal in beeld steekt af tegen een
muur van rood, alsof hij uit een andere tijd komt, maar zijn blik, de pijn
die hij (misschien ook letterlijk als je zijn wonde ziet) voelde, was de pijn
van het hele Belgische volk op dat moment.”

AFSCHEID VAN LUC DE VOS
Gent, België (2014)

[08]

“Deze foto werd genomen op de begrafenis van zanger Luc De Vos (6
december 2014).
Luc De Vos, zanger van de band Gorki, was een man van het volk.
Zijn plotse dood (door acuut orgaanfalen) was een schok voor vele
Vlamingen. Op het Sint-Pietersplein in Gent, voor de afgeladen OnzeLieve-Vrouw Sint-Pieterskerk stond nòg eens 7000 man te rouwen. Er
werden doodsprentjes uitgedeeld onder het volk.”

FRONT ANAL [09]
Blacé, Frankrijk (2016)
“Dit beeld maakte ik eigenlijk op de laatste dag van mijn vakantie (15 augustus 2016). Vlak aan ons huis in een klein dorp (Blacé, in de Beaujolais
streek) hing het vol kleine stickers (‘on est chez nous’, enzoverder) en
affiches voor Front National. Dat viel op, dat was nieuw toen. Iedere
keer dat ik met de wagen insloeg zei ik tegen mezelf, ik moet die affiche
fotograferen. Die had iets heel vreemd, killig, met dat marmeren hoofd
van Marianne. Maar, het was vakantie, dat bleef liggen. De laatste dag
kwam ik van de bakker en merkte dat er iets op de affiche getekend was.
Ik besloot er toch heen te gaan met mijn toestel en zag de aangepaste
versie. Toen ik ze aan het fotograferen was passeerde net een jongen
die (vermoedelijk) van zijn sporttraining terugkwam.”
www.freddebrock.com
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[07]

[08]

[09]

Patrick Kenawy

EXQUISITE/ESCAPE
2016, Amsterdam
PAPER TRAILS
2017, Londen

[11]

FACE OFF [12]
2019, Amsterdam
Kenawy.nl
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[10]

[11]

[10]

[12]

Jimmy Kets

BOERENBETOGING I EN II
Brussel, België (2015)
GOLF [15]
DR Congo (2010)
www.jimmykets.be
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[13 + 14]

[13]

[14]

[15]

Heleen Peeters
SERIE THE HORSE IS THE WINGS OF ITS PEOPLE
‘The Horse is the Wings of its People’ is een langlopend documentaireproject over paardenvlees en paardencultuur. Zeventig jaar geleden
begon de grootvader van Heleen Peeters een bedrijf in paardenvlees.
De afgelopen drie jaar reisde de fotograaf samen met haar vader naar
tien landen in vier werelddelen om te onderzoeken waarom paardenvlees
verliest aan populariteit. Het resultaat brengt inkijk in een omstreden
vleessector, vanuit een bredere socio-historische context.
De foto’s opgenomen in deze tentoonstelling zijn gemaakt in Kirgizië.
Hier is paardenvlees, in tegenstelling tot de meeste landen, duur en
bijzonder. Het vlees wordt bewaard voor drie speciale gelegenheden:
geboortes, bruiloften en begrafenissen.

TALAIBEK RAZAKOVA [16]
Grigorievka, Kirgizië (2016)
DE OPRIT VAN TALAIBEK RAZAKOVA
Grigorievka, Kirgizië (2016)

[17]

“In Kirgizië wordt rijkdom niet gemeten in geld, maar in dieren. Paarden zijn
de duurste en meest gerespecteerde dieren in het land. Paardenfokker
Talaibek Razakova van de derde generatie woont in een eenvoudig huis
met vier kamers zonder stromend water in de buurt van Grigorievka. Hij
wordt beschouwd als een rijke man omdat hij 26 paarden bezit. Door
twee paarden per jaar te verkopen, heeft hij genoeg inkomen om voor
zijn gezin van vier te zorgen. In Kirgizië worden paarden verkocht voor
paardenvlees. Het vlees is erg duur en wordt alleen bewaard voor speciale gelegenheden, zoals een bruiloft of een begrafenis.”

BRUILOFT VOORBEREIDINGEN.
Karakol, Kirgizië (2016)

[18]

“Twee vrouwen maken de ingewanden van paarden schoon om chuchuk
voor te bereiden op de aanstaande bruiloft van hun neef. Deze traditionele Kirgizische worst is gemaakt van paard: met de ingewanden als
worstvel, gevuld met gekookt heupvlees en gekookt nekvet. In Kirgizië
wordt paardenvlees beschouwd als een delicatesse en erg belangrijk
bij familie-evenementen.”

www.heleenpeeters.com
14

[16]

[17]

[18]

Stef Peters

SERIE WASTE NO WASTE
Garbage City, Caïro, Egypte (2017-2018)
“Mijn laatst afgeronde fotografisch project, Waste No Waste, gaat
over een wijk in Cairo met de veelzeggende bijnaam ‘Garbage City’. In
deze wijk wonen ca. 25.000 mensen die vrijwel allemaal leven van het
verzamelen, scheiden en recyclen van een groot deel van het afval dat
de stedelijke metropool Cairo produceert. De inwoners van Garbage
City vormen een hechte koptisch christelijke leefgemeenschap die over
een periode van enkele generaties een afvalverwerkingssysteem hebben ontwikkeld waarmee ze tot 80% van het verzamelde afval weten
te recyclen. In vergelijking met westerse afvalverwerkende bedrijven,
die internationaal gemiddeld 30% van het afval recyclen, is dit een
prestatie van formaat.”

WASTE NO WASTE 10

[19]

Doorsnee straatscène in Garbage City, Cairo.

WASTE NO WASTE 19

[20]

Vrouwen doen de eerste afvalscheiding nadat het door hun mannelijke
familieleden is verzameld.

WASTE NO WASTE 48

[21]

Verschillende recycleerbare materialen worden getransporteerd in
grote zware zakken om tot verhandelbare balen te worden geperst.

WASTE NO WASTE 55

[22]

Gesorteerde materialen worden verkocht aan andere familiebedrijven
die gespecialiseerd zijn in de verwerking van specifieke materialen.

stefpeters.smugmug.com
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[19]

[20]

[21]

[22]

Jefrim Rothuizen

“De serie ‘Skin’ waarbij Jefrim iedere zomer (2014-heden) fotografeert
op een suburbian boulevard van het strandje Nesselande, gelegen aan
de uiterste rand van Rotterdam. Dit kunstmatige strandje is vanwege
een metroverbinding bereikbaar voor menig jongelui vanuit alle stadsdelen van Rotterdam. Zijn beelden gaan verder dan het documenteren
van de hedendaagse jongerencultuur of een verslag van deze zomerse
verzamelplek.
Het streven is: een tijdloos en abstract beeld creëren, waarbij de kijker
ruimte heeft om zijn eigen gedachten op de beelden te projecteren.
Sterke beelden, die niet snel zullen gaan vervelen.
Documentair fotograferend op straat zet Jefrim nooit iets in scene. Alle
momenten zijn keihard gestolen en het ontstane beeld, geeft ‘iets’ wat
je nooit zou kunnen verzinnen. De imperfectie van het moment. Mooie,
kleine, organische foutjes; een oog nog half dicht (Eternal ), maken het
beeld authentiek en geloofwaardig. Het streven naar fotografische
perfectie is er echter wel!
Gebalanceerde composities in een vierkant kader, een ode aan de
Rolleiflex fotografie van vroeger.”

UIT DE SERIE SKIN:
BLACK MIRROR
SWEAT

[23]

[24]

GHOST RIDER
ETERNAL

[25]

[26]

Nesselande, Nederland (2018)
www.jefrim.com
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[23]

[24]

[25]

[26]

Stefaan Temmerman

COLIN [27]
Leipzig, Oostenrijk (2010)
“Dit beeld toont Colin H. Van Eeckhout net nadat hij van het podium
stapte ergens in 2010. Als zanger van Amenra legt hij elk optreden
zijn hart en ziel in de schaal. In dit intieme moment zien we hem leeg
gestreden naar adem happen.”

CUBA [28]
Havana, Cuba (2016)
“Dit beeld toont een impressie van Cuba in 2016. Luttele maanden later
zou Fidel Castro overlijden. Het capteert in een verstild moment een
maatschappij in beweging; een land dat willens nillens een nieuw pad
voor zichzelf zal moeten effenen.”

WALTER VAN BEIRENDONCK
Antwerpen, België (2015)

[29]

“Dit portret van Walter Van Beirendonck uit 2015 stelt de flamboyante
ontwerper in een ander licht. Van Beirendonck staat gekend voor zijn
kleurrijke en exuberante, zelfs speelse stijl. Dit portret toont dat achter het speelse een ontwerper staat die zijn metier met veel sérieux
benadert.“

stefaantemmerman.be
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[27]

[28]

[29]

Victoria Ushkanova

SERIE SALT & DESERT [30]
Twentynine Palms, Californië, VS (2018)
“Van 1863 tot 1977 konden burgers van de Verenigde Staten bij de
federale overheid een perceel claimen in de Mojave-woestijn/Joshua
Tree woestijn. Pioniers hadden drie jaar de tijd om hun eigendom te
“rechtvaardigen”, wat betekende dat ze wel een klein huis met een
bijgebouw moesten bouwen. Nadat zij een foto van de bouwwerken
naar Washington D.C. hadden gestuurd, ontving de eigenaar een akte
van eigendom voor het land.
De vrouw op de foto is geboren in de Joshua Tree desert. Haar vader
verwierf hier de rechten op grond. Hij had een maffia achtergrond en
trok zich terug om uit het blikveld te verdwijnen van autoriteiten en
rivaliserende maffia families.”

victoriaushkanova.com
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[30]

Francesca Warley

“Ik heb net een master in film- en fotografische studies van de Universiteit
Leiden afgerond en ben een 24-jarige aspirant-fotograaf met een
speciale interesse in het fotograferen van het alledaagse. Ik zie vaak
mooie connecties tussen mensen gebeuren en dat is wat ik in mijn werk
probeer vast te leggen.”

LE RAGAZZE
UNTITLED

[32]

DOVE SEI

[33]

[31]

Italië (2018-2019)
“Deze drie foto’s zijn genomen in Italië, waar ik in de zomer babysitter ben
geweest voor de 2 jonge meisjes. Ik had een heel nauwe band met hen
en ook met hun moeder, die je midden in de afbeelding zonder titel ziet.”

TAMARI [34]
Udabno, Georgië (2018)
“Deze foto is van een kok in een klein dorpje genaamd Udabno in Georgië.
De vrouw leunt met enige autoriteit over een spelletje backgammon
dat door haar twee vrienden werd gespeeld.”

francescawarley.portfoliobox.net
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[31]

[32]

[33]

[34]

Feike Zantinge

BROADWAY [35]
Jaywick, UK (2019)
“Licht en kleur smolten lekker samen tijdens het gouden uurtje in deze
ietwat ‘Hopperiaanse’ still. Jaywick was ooit een drukbezochte badplaats, sinds 2010 uitgeroepen tot de slechtste bedeelde plaats in de
UK. Nu tref je er veel werkeloosheid, armoede en ook gesloten (bedrijfs)
panden.”

UNTITLED
SWEET TINA’S [36]
Jaywick, UK (2019)
“Als vreemde, lopend door de straten van Jaywick met een camera, was
het lastig om mensen te portretteren. De meesten wilden niet en waren
wantrouwend. Patrick was een van de weinigen die zeer vriendelijk was
en het geen probleem vond. Patrick was aan het tuinieren. Ik vond de
kleur en het vuil van zijn shirt mooi matchen met de achtergrond van
zijn huis. Patrick vertelde mij wat van de historie en de aankomende
vliegtuigshow.”

CARAVAN P*RN [37]
Blackpool, UK (2018)
“Ook Blackpool was ooit een populaire badplaats. Als je er nu heen
gaat, is het ook meer vergane glorie en tref je dit soort straatbeelden.”

www.feikezantinge.nl
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[35]

[36]

[37]

www.fondspascaldecroos.org

