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De LAFV Nieuwsbrief verschijnt 1x per maand. 
Redactie: Cynthia van der Brugge  

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  

 

 

LAFV NIEUWSBRIEF – Zomer 2014 

 
De nieuwsbrieven staan ook op de website! 

  

 

Mededelingen 

 In juni is er door drukte geen nieuwsbrief verschenen. 

 Pierre Luiten verlaat het bestuur wegens tijdgebrek en werkzaamheden voor de Stichting 
Talentvolle Fotografen.  

 Er is nog behoefte aan vrijwilligers voor de verhuizing en de barcommissie.  
Meld je bij het bestuur. 

 Lidmaatschap opgezegd: Joke Honsbeek 
Nieuw oud lid per het nieuwe seizoen: Claudia Schoonderwoerd den Bezemer. 

 

 

Fotocorso / Mobiele Clubtentoonstelling 26-27 oktober 2014 

Het fotocorso krijgt steeds meer vorm. Er zijn 10 
traditionele bakfietsen gehuurd. Burgy gaat de opbouw 
timmeren waarop de foto's gemonteerd worden. De 
foto's print studio America weer voor ons op groot 
formaat. We verwachten veel publiek tijdens het foto en 
filmweekend 25 en 26 oktober. De feestelijke muziek van 
jong K&G begeleidt onze mobiele tentoonstelling. Een 
unieke wijze om 2 van je mooiste foto's gratis op groot 
formaat te presenteren. 
 
Mail Boudewijn met hoeveel foto's je meedoet. Er zijn nog een paar plekken vrij dus jouw foto 
kan er nog bij. Het onderwerp is vrij. 
 
We zoeken natuurlijk fietschauffeurs en begeleiders van de stoet. Wie helpt op zaterdag en/of 
zondag? Het gaat om kleine stukjes van de ene standplek naar de andere.  

Graag aanmelden bij Boudewijn: b.swanenburg@xs4all.nl. 
 
Houd je email in de gaten met nadere informatie die we eind juli naar iedereen mailen. 

 
Groet van de tentoonstellingscommissie 

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://lafv.wordpress.com/24-2/documenten/
mailto:b.swanenburg@xs4all.nl
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Fotoweek Kijk mijn Geluk! 

Onderstaand Persbericht is verzonden naar ca. 60 adressen en daarnaast verspreid via Facebook.  
Ook LAFV-ers mogen meedoen!  
De prachtige foto die geselecteerd is voor de werving is van John van Schie. 
 

Fotowedstrijd: Vang het geluk! 

De Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV) organiseert deze zomer een fotowedstrijd met 
als thema 'Geluk'. Een expositie van de ingezonden foto's wordt op  14 september om 16.30 uur 
geopend door Koen Hauser, Leids beeldend kunstenaar en Fotograaf des Vaderlands 2014. Bij 
deze gelegenheid worden ook de winnaars van de fotowedstrijd bekend gemaakt.  

Leg je eigen geluksgevoel vast en stuur je foto (maximaal 3) voor 24 augustus 2014 in aan 

leidseafv@gmail.com. De winnaar ontvangt een afdruk van zijn of haar foto op groot formaat. 

Voor meer informatie en spelregels, zie www.lafv.nl. De jury bestaat uit een drietal 
professionele fotografen uit de Leidse regio (Annemarie Spilker, Hilde Goossens en Frits 
Falkenhagen). 

Met deze wedstrijd neemt de LAFV deel aan de landelijke Fotoweek (12-21 september), die als 

thema 'Kijk mijn geluk' heeft. Daarnaast sluiten we aan bij de Leidse Geluksroute (20-21 
september). In deze periode zullen we ook andere activiteiten, zoals workshops en een 
fotomarathon organiseren. Daarover wordt de komende maanden meer bekend gemaakt. 

De LAFV is een enthousiaste club amateurfotografen met hart voor de stad. Meer informatie is 

te vinden op www.lafv.nl.  

 

Mentoraat 2014-15 

Er is voldoende animo voor een mentoraat 2014-2015. Het bestuur heeft Jan Kok bereid 
gevonden om als onze nieuwe mentor op te treden. Jan Kok heeft eind april de foto's van de 
Bondsfotowedstrijd bij ons op de club besproken.  
Zijn insteek voor het mentoraat is: werken aan de hand van een zelfgekozen thema met als 
eindproduct een serie. Er zullen 2 bijeenkomsten zijn voor Kerstmis en 3 daarna met als 
einddatum ergens eind april, begin mei. Zijn voorkeur gaat uit naar de dinsdag avond. 
 

Er zijn 8 plaatsen beschikbaar. Graag aanmelden bij mij: pseijffert@gmail.com 
De plaatsingsvolgorde is als volgt: Voorrang hebben alle leden die nog nooit een mentoraat 
hebben gevolgd, en verder in volgorde van aanmelding.  
Je aanmelding is pas geldig als de eigen bijdrage van 50 euro is overgemaakt op de rekening van 
de LAFV penningmeester: NL41 INGB 0003 1350 98  

mailto:leidseafv@gmail.com
http://www.lafv.nl/
http://www.defotoweek.nl/
http://geluksroute.nu/
http://www.lafv.nl/
http://jankokfotograaf.nl/
mailto:pseijffert@gmail.com
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Gun je foto het beste – je foto's optimaliseren voor de beamer 

Dit artikel is ook op de website gepubliceerd. Met dank aan Boudewijn Swanenburg! 

De meeste foto’s laten we binnen de club aan elkaar zien via de beamer. Nog niet zo lang 
geleden kregen we een mooi nieuw scherm en afgelopen seizoen een nieuwe beamer. Kan het 
nog mooier? 

Dat hangt helemaal van jezelf af. Met een heel klein beetje moeite van jouw kant haalt de 
beamer het allerbeste uit je foto. Dit heeft alles te maken met de ‘pixels’ van het digitale 
tijdperk. Iedereen snapt dat meer pixels een gedetailleerdere foto op kan leveren. En hier zit 
gelijk de clou. Hoe mooi de beamer ook is, hij is ‘slechts’ van full HD kwaliteit (want moet wel 
betaalbaar zijn). Dat betekent dat jouw fotobestand uit veel meer pixels zal bestaan dan de 
beamer kan vertonen. En wat doet de beamer daarmee? Pixels worden net zo lang 
samengevoegd – in elkaar geschoven als het ware – tot er in de hoogte of in de breedte nog 
maar net zoveel over zijn dat het plaatje precies past. Het gevolg is dat de kritische scherpte – 
het briljante – van je foto door dat in elkaar schuiven verloren gaat. Alleen als dit verkleinen 
wordt uitgevoerd door daarop toegesneden software wordt het verlies aan scherpte bij het 
verkleinen zo goed mogelijk gecompenseerd. 

Je moet dat verkleinen (of comprimeren) nooit overlaten aan de beamer-PC combinatie op de fotoclub. Je 
bereikt alleen het mooiste resultaat als je zelf zorgt – vanuit je bewerkingsprogramma (Lightroom, 
Photoshop, Aperture e.a.) – dat je foto met optimale verscherping wordt verkleind.  

De beamer bevat 1920 pixels horizontaal en 1080 pixels verticaal. In onderstaande tabel wordt 
voor populaire beeldverhoudingen de afmetingen (in pixels) gegeven die je fotobestand moet 
hebben om te zorgen dat de foto precies past en daardoor op maximale kwaliteit kan worden 
afgebeeld. In de laatste kolom is een cijfermatige toelichting gegeven, waaruit ook blijkt hoe 
andere beeldverhoudingen verwerkt kunnen worden. 

Tabel: Optimale afmetingen van fotobestanden voor veel voorkomende uitsneden 

Breedte-hoogte  
verhouding van uitsnede 

Breedte van bestand 
(pixels) 

Hoogte van bestand 
(pixels) 

Toelichting 

3 x 2 (landschap) 1620 1080 1620 = 1080 x 3 / 2 
2 x 3 (portret) 720 1080 720 = 1080 x 2 / 3 

4 x 3 (landschap) 1440 1080 1440 = 1080 x 4 / 3 
3 x 4 (portret) 810 1080 810 = 1080 x 3 / 4 

Breedbeeld (HDTV) 1920 1080 Is beeldvullend 
1 x 2 (panorama) 1920 960 960 = 1920 / 2 
1 x 3 (panorama) 1920 640 640 = 1920 / 3 

Samengevat: 

 De mooiste projectie krijg je door in je eigen vertrouwde bewerkingsprogramma je foto’s 
op maat te maken met de daarbij horende mate van output verscherping. 

 Op maat maken betekent: alles smaller dan breedbeeld (HD) moet tot 1080 pixels 
hoogte gecomprimeerd worden – de breedte volgt naar verhouding – en alles gelijk aan 
of breder dan breedbeeld moet tot een breedte van 1920 pixels gecomprimeerd worden, 
waarbij de hoogte naar verhouding volgt. 

Zolang je deze aanwijzingen toepast, zal de beamer de foto tonen zoals jij hem hebt gemaakt en 
gecheckt hebt op je eigen scherm. In alle andere gevallen moet je maar afwachten. 

http://lafv.wordpress.com/fotos-optimaliseren-voor-de-beamer/


4 
 

Ruimte te huur, te gebruiken als studio  

Mooie ruimte in het centrum van Leiden.  
Het oppervlak bedraagt ongeveer 35m2 en is in een L-vorm (7 x 6/3,5 m). Tevens gebruik van 
een klein keukentje en toilet. Er is gebruik te maken van prachtig diffuus daglicht door twee 
grote daklichten, maar deze zijn ook volledig te verduisteren.  

De ruimte valt te gebruiken als  studio, atelier, workshopruimte, maar ook bv. als flexwerkplek.  
Te huur per dagdeel, dag of langer.  

Geïnteresseerd?  

Bel voor meer informatie naar Esther van de Laak: 06 – 19 550 13. 

 

 

De Kaag Watersport Academy zoekt fotograaf 
 
Wij zijn opzoek naar een spontane amateur fotograaf voor om voor 2 dagen in de week 
gedurende de maanden juli en augustus bij ons foto's te komen maken van 70-120 kinderen die 
op zeilkamp zijn bij ons. Een vergoeding is natuurlijk te bespreken! Weten jullie hier leuke 
geschikte mensen voor uit de vereniging of zouden jullie een oproep kunnen doen? Alvast 
hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 

Stef van Gruythuisen, "De Kaag" Watersport Academy    

stef@dekaag.nl  
06-14449137 

http://www.dekaag.nl/
mailto:stef@dekaag.nl
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Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 

Dit overzicht staat ook op de website.  

Help mee het actueel te houden! (cvdbrugge@gmail.com) 

 1922 en NU 
T/m 2 sept, Woonzorgcentrum Groenhoven, Witte Rozenstraat 21. 

 Fotoproject De Kooi (Werkgroep Documentaire Fotografie) 
Het Gebouw (Spoorkamer), Arubapad 2. 

 Herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael (Werkgroep Documentaire Fotografie) 

Vanaf 9 feb, Begraafplaats Groenesteeg (Aula), Groenesteeg 126 (Openingstijden). 

Permanente expositie van 10 beelden. De volledige serie staat op Jalbum. 

 Ambachten (Werkgroep Documentaire Fotografie) 
Huisartsenpost Professorenwijk (tot medio juli) 

 

 

Werkgroep Documentaire Fotografie  

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/documentaire-fotografie/  

Plannen voor 2014 en lopende projecten: 

 De Kooiwijk - Gestart in maart 2013 - langlopend project. 
Er doen 15 fotografen mee. Planning: Ton van der Valk , Bram van der Berg en Jannie de 
Groot. We verzamelen de mooiste afbeeldingen mbv Dropbox. In Het Gebouw is vaste 
expo-ruimte voor 2 x 5 foto's over ons project. Wissel is daar elke maand. De LAFV heeft 
hiervoor geld beschikbaar gesteld. Er zijn extra exposities in het buurtcentrum en Het 

Gebouw in De Kooi. Zie http://www.leidennoord.nl/Nieuws/Fotoproject-de-Kooi.html 
en http://www.leidennoord.nl/Nieuws/Leidse-Amateur-Fotografen-leggen-
renovatie-Kooipark-vast.html 

 Kooiplein – De bouwwerkzaamheden op het Kooiplein worden fotografisch vastgelegd 
door Bert van der Ven. De afbeeldingen krijgen vrijwel direct een plaats op de 

Facebookpagina Het Plein van Leiden. 

 Hernieuwd project Breestraat 
De LAFV legt in opdracht van de Stichting Breestraat2022 de herinrichting van de 
Bresstraat vast. Contactpersoon: Henk Aschman. Foto's worden gepubliceer opd e 

website van Breestraat2022 en op Facebook. 
 Nachtfotografie in Leiden 

Samenwerking met Urban. Initiatiefnemer Daan Blitz. Onderwerp nog in voorbereiding. 
 Andere Ideeën voor docu-onderwerpen 

Winkelende mensen, kleine winkels, musea, de komende verbouwing van de Lakenhal, 
het stationsgebied, historische highlights, religie. Historische haven; Leiden en toerisme; 
Sport in Leiden; Gemeentereiniging.  

Als je mee wilt doen met de werkgroep, kun je contact opnemen met Jannie de Groot. 
 

 

 

http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://lafv.wordpress.com/2012/10/02/tentoonstelling-1922-en-nu/
http://lafv.wordpress.com/2013/09/08/fotografische-documentatie-van-de-kooi/
http://lafv.wordpress.com/2014/01/30/de-herbegrafenis-permanent-herbeleven-op-de-groenesteeg/
http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/openingstijden_2.html
http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1453296;jsessionid=cwby38vp0jbz1ln7t78x6l2pr
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/documentaire-fotografie/
http://www.leidennoord.nl/Nieuws/Fotoproject-de-Kooi.html
http://www.leidennoord.nl/Nieuws/Leidse-Amateur-Fotografen-leggen-renovatie-Kooipark-vast.html
http://www.leidennoord.nl/Nieuws/Leidse-Amateur-Fotografen-leggen-renovatie-Kooipark-vast.html
https://www.facebook.com/HetPleinVanLeiden?fref=ts
http://breestraat2022.nl/?page_id=1738
https://www.facebook.com/Breestraat2022?fref=ts
mailto:jcdegroot@casema.nl
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Werkgroep Abstract 

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/abstract/  

De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het programma en het delen van foto's. 

Je hoeft je niet aan te melden of lid te worden. Iedereen is welkom, ook als je maar één keer 
mee wil doen. Met vragen kun je terecht bij Jolien Schroot. 

Zo 6 juli, 14 uur Glans 
De Stadthouder, Nieuwe Rijn 13  

Zo 3 aug, 12:30 uur Groen  
Vrij Groen Oegstgeest  

Zo 7 sept, 14 uur Twee(dehands) 
De la Soul - Leiden Morsstraat 60  

Zo 5 okt Beweging 
Haagweg Leiden  

 

 
Werkgroep Portret 

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/portret/  

We fotograferen in zalen van Stichting Radius (Kopermolen, Leiden) en buiten. Binnen werken 
we met studioflitsers van de LAFV en enkele leden zodat we vaak met 3 à 4 studio sets kunnen 
werken. We fotograferen meestal met 2 fotografen op één set en leren van elkaar.  

Wil je een keer meekijken, experimenteren met flitsers of lid worden van de werkgroep laat het 

me weten. Nico Groen, coördinator Portretgroep. 

 

Werkgroep Stedelijke Verkenning 

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/  

De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het programma en het delen van foto's. 

Programma 2014: 
Vertrek over het algemeen 9:30 uur vanaf Lammenschans (parkeerplaats) 

Za 12 jul 
Leiden by night  
Samenwerking tussen de urban groep en de groep Nachtfotografie (Daan Blitz, vanuit 
de WG Documentair). Meer info volgt t.z.t. per mail. 

 

Gevraagd: locaties voor het nieuwe seizoen. 
Doorgeven aan Pierre of Wim. 

 

Werkgroep Natuur & Landschap 

Informatie: http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/  

De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het programma en het delen van foto's. 

 

http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/abstract/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/portret/
mailto:hasnigroen@casema.nl
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
http://lafv.wordpress.com/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/
https://www.facebook.com/groups/785640141448755/
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Fotowedstrijd: Op reis – Vervoer over water in en om Leiden 

De Stichting Historische Haven Leiden en 
buurtvereniging De Put in de Oude Morsch nodigen 
alle fotograferende Leidenaren of amateurfotografen  
uit om een foto in te zenden met als thema ’Op reis: 
vervoer over water in en om Leiden’. Aansluitend  
op het thema van de open monumenten dagen, open 
Sleepbootdag en de Peurbakkentocht, zijn we op 
zoek naar kiekjes van toen en nu, artistieke 
impressies van boten op Leidse wateren en havens, 
met name in de historische haven van Leiden, 
portretten van schippers etc. Kortom, alles wat het thema kenmerkt kan worden vastgelegd. 

De foto’s worden de hele maand oktober geëxposeerd in de etalage van de Printer, Morsstraat 
2, en tijdens de 3-oktoberfestiviteiten op het Kort Galgewater. Ben jij een enthousiaste Leidse- of 
amateurfotograaf en wil je meedoen? Stuur dan de mooiste, leukste en/ of artistiekste foto van 

vervoer over water in en om Leiden naar fotowedstrijd@deoudemorsch.nl. Vergeet niet je 
contactgegevens (naam en telefoonnummer) te vermelden in de e-mail. Bij deelname  aan de 

wedstrijd ga je akkoord met de voorwaarden die te lezen zijn op website ww.deoudemorsch.nl. 

De winnaars worden door een jury vijf personen gekozen en de prijsuitreiking is op 29 
september 19.30 uur bij biercafé Lemmy’s door wethouder Frank de Wit van Onderwijs, Sport 
en Duurzaamheid. Dit is ook de opening van de tentoonstelling. De eerste prijs is een inlijsting 
van de winnende foto op groot formaat en een dinerbon van Rembrandt restaurant voor twee 
personen. De tweede en derde prijs is een inlijsting op kleiner formaat. De prijswinnaars krijgen 
een stadsrondvaart van rederij Rembrandt Leiden.  

 Max. 3 foto’s p.p. 

 Max 12Mb in totaal, min. 1,5Mb per foto, kwaliteit px/inch voor groot formaat. 

 Historische foto’s tellen ook mee, mits zelf gemaakt. 

 Sluitingsdatum: 19 september 24:00 uur, mailadres fotowedstrijd@deoudemorsch.nl 

 Meer informatie over de fotowedstrijd, zie www.deoudemorsch.nl en 

http://www.deoudemorsch.nl/_files/SponsoringVoorwaardenFotowedstrijd2014.pdf  
 

mailto:fotowedstrijd@deoudemorsch.nl
http://www.deoudemorsch.nl/
mailto:fotowedstrijd@deoudemorsch.nl
http://www.deoudemorsch.nl/
http://www.deoudemorsch.nl/_files/SponsoringVoorwaardenFotowedstrijd2014.pdf
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Evenementen en inspiratie 

 

Bronnen: PhotoQ, Fotografie.nl, Fotoexpositie.nl en de sites van de fotomusea.  

  

 

 

Jeff Wall – Tableaux Pictures Photographs 1996-2013 
T/m 3 aug 2014, Stedelijk Museum Amsterdam 

Jeff Wall (Vancouver, 1946) is een van de meest toonaangevende 
kunstenaars van deze tijd. De expositie concentreert zich op Walls 
werk vanaf 1996, met zowel recent kleurenwerk als zwart-wit foto’s.   
Sinds de jaren ‘80 wordt Jeff Wall geprezen om zijn werk in de vorm 
van monumentale lichtbakken: ingelijste kleurendia’s die van 
achteren worden aangelicht door tl-buizen.  
Thema’s in zijn werk zijn de relatie tussen mannen en vrouwen, de 
grenzen tussen stad en natuur, sociale kwesties zoals geweld en 
culturele miscommunicatie, nachtmerrieachtige of verleidelijke 
fantasieën en persoonlijke herinneringen.  

 

Icoonfoto’s en de hedendaagse beeldcultuur 
T/m 31 augustus 2014, Persmuseum in Amsterdam  

‘Een foto zegt meer dan duizend woorden’, zo luidt het gezegde. 
Voor veel foto’s gaat dat echter helemaal niet op. Het is vaak juist 
andersom: dikwijls schuilen extra betekenissen en bijzondere 
wetenswaardigheden achter het beeld dat we te zien krijgen. Die 
verborgen verhalen worden ontsluierd in de expositie in het 
Persmuseum. Het Persmuseum presenteert met de tentoonstelling 
Icoonfoto’s en de hedendaagse beeldcultuur een inspirerende reis 
langs foto’s en beelden die tot ons collectieve geheugen behoren. 

 
 

 
 

Jimmy Nelson – LEVE DE MENS!  
T/m 7 sept 2014, Rijksmuseum Volkenkunde 

De gepassioneerde topfotograaf Jimmy Nelson (1967) reisde de 
afgelopen jaren de hele wereld over om inheemse mensen op hun 
mooist te portretteren. Van de Chukchi in ijzig Siberië, de Kazakhs uit 
Mongolië, de Ladakhi uit India en de Mursi in de Hoorn van Afrika 
tot de Dani in Papua. Met zijn scherpe oog en fabelachtige 
beheersing van de geavanceerde technische camera realiseerde 
Nelson een reeks ongeëvenaarde meesterwerken. 
De tentoonstelling is meer dan een verzameling topfoto’s. De 
portretten prikkelen en roepen vragen op. Bezoekers worden 
uitgedaagd om na te denken over de ander en zichzelf. Sentimenten 
als bewondering, vervreemding, confrontatie en herkenning. Want: 
waar kijken we eigenlijk naar? Wat is de rol van de fotograaf en wat 
is ons eigen blikveld? Wat zeggen de beelden over onszelf? 

 

 

 
 
 
 
 

http://photoq.nl/agenda/
http://www.fotografie.nl/agenda.php
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/jeff-wall-tableaux-pictures-photographs-1996-2013
http://persmuseum.nl/expositie/icoonfotos-en-de-hedendaagse-beeldcultuur/
http://volkenkunde.nl/nl/Leve-de-mens-main
http://volkenkunde.nl/nl/Leve-de-mens-main
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De Stad, de Stilte en het Gedruis 
5 juli t/m 12 oktober 2014, Fotomuseum Den Haag 

Waar anders dan in de stad is de gelaagdheid van de bevolking zo 
zichtbaar? De stad is als een afspiegeling van de samenleving en van 
de complexheid van het leven. Aan de hand van circa 150 foto’s 
geven veertig verschillende fotografen hun visie op de stad. De 
fotowerken zijn afkomstig uit een van de mooiste (anonieme) 
particuliere fotografieverzamelingen die ons land telt, aangevuld 
met enkele foto’s uit de collectie van het Gemeentemuseum Den 
Haag. De collectie bevat werk van onder anderen Walker Evans, Karl 
Hugo Schmölz, Lee Friedlander, Diane Arbus, Ed van der Elsken, 
Mitch Epstein, Dana Lixenberg, Martin Parr, William Klein en Michael 
Wolf.   

  
 

 

‘De geest geportretteerd’ – Fotografie van Koos Breukel 
T/m 7 september 2014, Museum Het Dolhuys, Haarlem  

In een serie van ruim 30 werken heeft Breukel de laatste bewoners 
van de Valeriuskliniek in Amsterdam gefotografeerd. Het gaat om 
portretten van psychiatrische patiënten, behandelaars en 
bestuursleden. Breukel geeft een eigen gezicht aan de laatste 
bewoners van de kliniek. Na meer dan 103 jaar is de kliniek gesloten 
en zijn de bewoners eind vorig jaar verhuisd naar een nieuw pand 
van GGZ inGeest in Amsterdam. De kliniek had een aantal bekende 
namen onder haar dak. Onder anderen de dichters Jan Arends, 
Gerrit Achterberg en Adriaan Roland Holst waren er opgenomen, en 
kunstvervalser Han van Meegeren, ‘The man who tricked Göring’, 
overleed er. Breukel raakte gefascineerd door wat zich achter de 
muren van dit gesloten bolwerk afspeelde en geeft met zijn 
portretten een interessant beeld van een verborgen wereld. Met zijn 
camera weet hij de ziel van de bewoners te vangen. De portretten 
zijn zo weergegeven dat onzichtbaar blijft wie patiënt is of 
medewerker. De werken nodigen wel uit tot gissen, en soms 
vergissen, waardoor de bezoeker wordt geconfronteerd met zijn 
eigen vooroordelen. Breukel is in staat de intense eigenheid van elk 
individu haarscherp vast te leggen; de bezoeker komt direct in 
contact met de kracht en de schoonheid van de geportretteerde. Hij 
fotografeert niet de patiënt, maar een waardig individu.  

 

Photokina 2014 
16 t/m 21 september 2014, Keulen, Duitsland  

Deze tweejaarlijkse beurs staat garant voor spektakel op gebied van 
techniek. In aanloop naar en tijdens de beurs verwachten we diverse 
grote aankondigingen. Het is hét moment van 2014 voor de 
fabrikanten om zich in de schijnwerpers te zetten. 

 

http://www.fotomuseumdenhaag.nl/tentoonstellingen/de-stad-het-gedruis-en-de-stilte
http://www.photokina.com/

