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LAFV NIEUWSBRIEF – Maart 2015 
 
De nieuwsbrieven staan ook op de website! 
 
 

Mededelingen 

• De informatie over de extra Algemene Leden Vergadering op 23 maart over 
bestuurssamenstelling en huisvesting proberen we rond 9 maart toe te zenden. 

• Nieuwe leden: Charles Fourtree en Linda de Jong. 
 
 

Programma  

Maart  

Ma 9 mrt  Werkgroep Jazz 

 Eigen werk 

Wo 11 mrt WG Documentair 

Ma 16 mrt  Tweedehandsmarkt  

 Technische avond 

Ma 23 mrt Ingelaste Algemene Leden Vergadering. 

Wo 25 mrt WG Fotobewerking 

Ma 30 mrt  Thema-opdracht: ZWART WIT  

 Eigen werk 

April 

Ma 6 apr Valt uit (2e Paasdag) 

 
 

Samenvatting enquête 

Om te peilen wat de leden zoeken bij de LAFV, hoe ze aankijken tegen de verschillende activiteiten en 
welke wensen er leven, is eind oktober 2014 een enquête aan alle leden verstuurd. In de loop van 
november kwamen 50 reacties binnen en op 23 februari j.l. presenteerde Fer Kaptein een 
samenvatting van de resultaten. 
De reacties geven uiteenlopende wensen en meningen. De club doet al veel en het meeste gaat  
goed. Maar op sommige gebieden kunnen we beter. 
De enquête geeft aan dat de leden behoefte hebben aan: 

• sociaal, door het delen van de passie voor fotografie, gezamenlijke fotograferen en gezelligheid 
• leren en verbeteren van de fotografie, via tips, fotobespreking en wedstrijden 
• inspiratie opdoen, door het zien van fotowerk van andere (top)fotografen en het mentoraat 
• fotowerk presenteren, via de clubavonden en tentoonstellingen. 
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Zowel voor het bestuur, als voor de verschillende commissies en werkgroepen levert de enquête 
aandachtspunten op waaraan de komende tijd zal worden gewerkt. Een beter onderlinge afstemming 
van deze drie pijlers van de club kan profijt opleveren. Geen revolutie maar evolutie. Het gaat vooral 
om samen voor iedereen een zo hoog mogelijk leereffect te creëren. 

Boudewijn Swanenburg 
 
 

Miranda Kaltner wint 3e prijs bij Foto Online! 

Met dit ietwat onheilspellende portret van haar buurjongetje heeft Miranda 
Kaltner bij Foto Online van de Fotobond een gedeelde 3e plaats veroverd (23 
punten). De foto riep zelfs de vergelijking met Erwin Olaf op. Gefeliciteerd!! 

De wedstrijd telde maar liefst 842 inzendingen van fotoclubleden uit het hele 
land. Van de LAFV deden 14 leden met bij elkaar 27 foto’s mee. Ook 2 foto’s 
van Esther van der Laak scoorden goed (beide 20 punten). 

Lees verder op de website. 
 
 

16 maart: Tweedehandsmarkt 

Neem op 16 maart je tweede hands fotospullen (o.a. camera's, lenzen, flitsers, filters) mee naar de 
fotoclub, die je wil verkopen of ruilen. Graag ook komen als je iets wilt kopen. Het voordeel is dat je 
gelijk weet van wie je het koopt en je kan meteen een demonstratie vragen.  
Neem dus zelf je camera met lens mee om andere fotospullen te proberen. Denk aan de prijzen zoals 
die van marktplaats of goedkoper. Alleen spullen meenemen die in goede staat zijn en volledig 
werken. 
 
 

30 maart: Thema-opdracht 

Het thema van de thema opdracht voor 30 maart is ZWART WIT. 
Alle leden van de LAFV leden mogen meedoen. Het doel is van elkaar leren en elkaar inspireren. 
Zwart wit foto's kun je op vele manieren maken. Maak eerst je foto in kleur (RAW of Jpeg) en zet hem 
daarna om in zwart wit. Sommige programma's hebben voor-instellingen, maar je kunt alles handmatig 
doen. Vragen die tijdens de bespreking bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn: 

• Waarom vind je dat deze foto geschikt is voor zwart wit? 
• Of waarom is deze foto in zwart wit beter dan in kleur?   
• Hoe heb je de omzetting gedaan? 

Onthoud, of schrijf voor jezelf op hoe je de omzetting van kleur naar zwart wit hebt gedaan. 
 
Stuur je foto (zowel in kleur als in zwart wit!) uiterlijk 27 maart aan thema-opdracht@lafv.nl, 
(op beamerformaat = max 1080 px hoog / 1920 px breed).  
 
 

Wedstrijdagenda van de FotoBond 

• Foto Online: 
3 edities per jaar (voorjaar, zomer, najaar).  
Het nieuwe thema is BEELDBEWERKING. Inzending 1 mei t/m 15 juni, uitslag 1 juli. 
Inleveren via de site: http://fotobond.nl/foto-online-2015/  

• Rayon 11: Afdelingswedstrijd 
Deze wedstrijd is gesplitst in een wedstrijd voor series en losse foto's. 

http://www.lafv.nl/2015/03/02/miranda-kaltner-wint-3e-prijs-bij-foto-online/
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 3 losse foto’s: 30 maart bij Alphoto (Jongkindt Coninckstraat 2B, Alphen aan den Rijn). 
Onderwerp en formaat zijn vrij. Maximale grootte 40 x 50 cm (incl. evt. passe-partout). 

Inleveren van de foto’s uiterlijk 13 maart bij Peter Willemse, voorzitter.afd11@fotobond.nl.  
 Series: 5 foto’s met samenhang. Onderwerp vrij. Formaat vrij (max. 40x50 cm). Najaar 2015.  

 

Agenda Rayon 11 van de FotoBond (Zuid-Holland Noord) 

Bron: http://fotobond.nl/nieuws/zuid-holland-noord/ 

• In het voorjaar van 2015 expo Foto Nationaal in HuisKinesis in Delft 
• Op maandagavond 30 maart bij Alphoto, Jongkindt Coninckstraat 2B in Alphen aan den Rijn de 

Afdelingswedstrijd met 3 losse foto’s. Onderwerp en formaat zijn vrij, maar de foto’s mogen 
inclusief eventueel passe-partout i.v.m. het vervoer niet groter zijn dan 40 x 50 cm. Inleveren van 
de foto’s op 23 februari in Leiderdorp of uiterlijk 13 maart bij Peter Willemse 
voorzitter.afd11@fotobond.nl 

• Maandag 13 april in Gouda eerste bijeenkomst van een Afdelingsmentoraat natuurfotografie door 
Renk Ruiter uit Wageningen. De tweede sessie is in het najaar. 

• Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een jurylid: maandag 20 april bespreking 
Bondsfotowedstrijd2015 in De Meelfabriek in Leiden bij LAFV. 

• Donderdag 3 december een Afdelingsavond met Carel van Hees over fotoboeken bij FLV, 
Molenpad 2A in Leidschendam. 

 
 

Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 

Dit overzicht staat ook op de website.  
Help mee het actueel te houden! (cvdbrugge@gmail.com) 

BplusC / Openbare 
Bibliotheek  
Nieuwstraat 4 
(Openingstijden) 

Jong QuiteQuiet 
De LAFV fotografeert het Singer-
songwritersfestival. 
Fotografen: Bram van den Berg, Han de Bruin, 
Simon Duindam, Nico Groen, Jannie de Groot, John 
van Schie, Marcel Schikhof, Ton van der Valk, Bert 
van de Ven en Rolf Zoutendijk. 

7 maart  
- ca. 5 mei 

 

Stadsgehoorzaal 
Aalmarktzijde 
(Entree en foyer) 

Jazz 2014 T/m mrt 

Fotozuilen Breestraat Breestraatproject (2 zuilen, 12 foto's). 
Fotografen: Bert van de Ven, Eelke de Boer, Henk 
Aschman, Marcel Schikhof, Simon Duindam, 
Shanka Abeeysekere en Jannie de Groot. 

- ? 

 

Stadhuis, Burgerzaken  
(vitrines aan 2 zijden) 

Breestraatproject (selectie). 10 mrt  
- begin mei 

Theehuis Rhijnhof De Steenhouwer (uit de Ambachtenserie) T/m 10 apr  

Het Gebouw 
(Spoorkamer) 

Kooiproject (selectie) - Medio mei  
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Woonwinkel De 
Sleutels 
(Langegracht 70a) 

Kooiproject (selectie) - Medio mrt 

 

Radius Merenwijk Kooiproject (selectie) - Medio feb 

Buytenwegh 
Zoetermeer 

Kooiproject (selectie) - Medio apr 

Huisartsenpost  
De Laat de Kanterstraat 
32 

Bruggen in Leiden 13 mrt  
- begin juni 

Begraafplaats 
Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 
126 (openingstijden). 

Herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael 
Permanente expositie van 10 beelden.  
De volledige serie staat op jAlbum. 

Permanent 

 

 

Werkgroep Zonder Passe-Partouts 

Informatie: http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-zonder-passepartouts/  

Zonder Passe Partouts (ZPP) is weer van start gegaan! 
We hebben al enkele bijeenkomsten gehad met de werkgroep ZPP. Er zijn afspraken gemaakt over 
locaties en iedereen heeft zijn ideeën met elkaar gedeeld. De ruimte is nu aan groepjes die 
onderling ontstaan en ideeën uitwisselen, lichtplannen worden bedacht en locaties worden gespot. 

We zijn allen benieuwd naar wat dit nieuwe jaar met ZPP zal brengen.  
Één ding is duidelijk geworden..    Iedereen zit vol creatieve ideeën en staat te popelen om ze uit te 
werken!  

Meld je aan bij Andor Kranenburg als je ook wat meer conceptueel aan de gang wilt gaan met 
fotografie: akranenburg@hotmail.com 

 

Werkgroep Portret 

Informatie: http://www.lafv.nl/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. 

Buitenshoot  Zo 17 mrt 11.30 uur Leidse hout 

Fotobespreking Wo 8 april 20.00 uur Clubgebouw. Betreft foto's 17/2 – 17/3 
Bespreking club presentatie 

Buitenshoot  Zo 12 april  11.30 uur Villa Kakelbont Leiderdorp 

Buitenshoot  Zo 17 mei  11.30 uur Strand en Duin 

Afsluiting seizoen  Di 16 juni 19.00 uur Zee en Zon Katwijk 

Indien het bij buitenshoots regent wijken wij uit naar villa Kakelbont of het clubgebouw. 
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Werkgroep Fotobewerken 

Data (telkens op woensdagavond):  
25 maart 2014, 6 mei 2015. 
 

Maak of haal uit je archief één geheel onbewerkte foto (bij voorkeur in RAW-formaat) en denk na over 
het waarom je met deze foto iets zou willen. Vervolgens denk je na over de aanpak resp. de weg naar 
het resultaat dat je hierbij voor ogen staat. Mocht je m.b.t. dit laatste onvoldoende kennis hebben van 
resp. zicht hebben op de (on)mogelijkheden geef dat dan ook aan.  
De deelnemers zijn inmiddels in groepjes bezig met elkaars foto's. 

Henk Aschman & Boudewijn Swanenburg 
 

Werkgroep Abstract 

Informatie: http://www.lafv.nl/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 5 april 20 uur Traag Café de Tregter 

Zo 3 mei 14 uur Krom Café De Bonte Koe 

Zo 7 juni 14 uur Nat De Bruine Boon 

Zo 5 juli 12 uur Groen Vrij Groen Oegstgeest 

Zo 2 aug 14 uur Draai Scarlatti - Leiden 

 

Werkgroep Stedelijke Verkenning 

Informatie: http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/  
De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het delen van foto's. 

Data (telkens laatste zondag van de maand): 

25 jan  

22 feb  

29 maart  

26 april  

31 mei  

28 juni  

Ideeën voor locaties graag doorgeven aan Pierre of Wim. 
Vertrek over het algemeen 9:30 uur vanaf Lammenschans (parkeerplaats) 
 

Wim van Oordt en Pierre Luiten 
 

Werkgroep Documentaire Fotografie  

Informatie: http://www.lafv.nl/2012/07/26/documentaire-fotografie/   
Als je mee wilt doen met de werkgroep, kun je contact opnemen met Jannie de Groot. 

Docuwerkgroepavond op woensdag 11 maart 2015 in ons clubgebouw in de Oosterkerkstraat. 
Bespreekpunten doorgeven aan Jannie s.v.p.  Agenda wordt nog in een volgende mail verstuurd. 
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jAlbum –LAFV: Er zijn selecties gemaakt en series samengesteld voor jAlbum van: Opera Troubadours, 
Graffiti, Halloween en Kerstconcert 2014. Te zien op: http://lafv-cultuur.jalbum.net/  Met dank aan alle 
fotografen die geselecteerd hebben. En Simon die jAlbum en dropbox beheert. Er is zo meer ruimte vrij 
in dropbox voor nieuwe onderwerpen. 
  
De PRESENTATIE van de documentairegroep is gepland op maandag 18 mei.  
De volgende  werkgroepavond is gepland op woensdag 27 mei. Noteer de data svp alvast in de agenda. 
  
Nieuws over exposities : 
aanvullend: 
-Vitrines Stadhuis : De nog lege vitrine (Breestraatkant) is nu gevuld met 6 foto’s van Breestraat en 
Aalmarkt – straatfotografie en roltrappen. Van zes fotografen die meededen is er één foto neergezet. 
Simon, Bojana, Kira, Eelke en Bert en Jannie – zeker gaan kijken. En de anderen natuurlijk ook !!  
Dinsdag 10 maart is er een afspraak met de wisselploeg om de Breestraatfoto’s te gaan exposeren 
(Breestraat vóór de herinrichting) We kunnen zeker tot begin juni op deze locatie exposeren. 
  
- Bieb Nieuwstraat : In samenwerking met BplusC is van 7 maart tot 7 mei een expositie van het 
project JQQ- SingerSongWritersFestival (fotoproject van  portret-, muziek- en  docugroep vanaf 2014) 
  
We zoeken nog steeds een geschikte locatie in Leiden binnenstad waar we wisselende onderwerpen 
kunnen exposeren. 
                                                      
Nieuws over lopende PROJECTEN en ONDERWERPEN: 
-Breestraatproject : Henk is samen met Marcel ....  bezig met selecties en series samenstellen. Er 
komen expositie (s ) in de vitrine in het stadhuis. Ook worden jAlbum(hoofdstukken) gemaakt.  Over de 
Zuilen – nog geen duidelijkheid. 
  
-Concert  Jeugdsymphonieorkest –Het eerste concert is gefotografeerd. De  fotografen : Shanka, 
Simon, Cees,  Website : http://jsrijnstreek.mijnalbums.nl/  JSR-winterconcert.  Er komt ook nog een 
jAlbum-LAFV  Contactpersoon: Simon D.    
  
SingerSongwriterFestival – BplusC (JQQ) – Samenwerking met portretgroep en muziekgroep. Van 7 
maart tot 7 mei – expositie van dit project in de bieb- Nieuwstraat. Het laatste concert is op donderdag 
19 maart in Het Leidse Volkshuis. Contactpersoon: Bram vdB. 
  
Drrrie Oktoberfotografie – Er wordt een selectie gemaakt voor de tentoonstelling september en 
oktober van dit jaar. Als tentoonstellingslocatie hebben we in die periode de vitrines in het Leidse 
Stadhuis gereserveerd. Contactpersoon: Eelke. 
  
Graffiti –onderwerp – Bojana heeft samen met twee fotografen de selectie gemaakt en een serie 
samengesteld. Er is een jAlbum gemaakt : http://lafv-cultuur.jalbum.net/ 
  
Nachtfotografie : Hans dS. verzamelt gegevens van de fotografen die zich opgaven. Ook van Stedelijke 
verkenning kunnen fotografen meedoen. Contactpersoon: Hans de Sterke. 
  
Bijzonder Leiden : Acht fotografen doen mee. De selecties zijn  in dropbox verzameld. Eelke, Priscilla 
en Jannie gaan een serie samenstellen voor de expositie – Aalmarkttheater  Contactprsoon:Jannie dG. 
  
Werkers bij het Aalmarkttheater – Niet bekend hoeveel fotograafen zich al hebben aangemeld. 
Contactpersoon: Eelke de Boer. Opgeven via email: edeboer@live.nl 
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Fotografie in de Kooi 2015- 
Onderwerp 1: Bouwwerkzaamheden Heijmans – Terrein 1- BertvdV; Deelgebied 5- Marcel S 
enJannie dG. Digitale beelden gaan naar Heijmans en naar onze dropbox. Contactpersoon Jannie dG. 
Onderwerp 2: Noordelijke blokken sloop en opbouw – Henk A. Bram vdB. en Jannie dG. 
Conctactpersoon Bram vdB. Selectie naar de Sleutels en naar onze dropbox. 
Onderwerp(en) 3: Ideeën van Wils Spies. (generaties fotograferen, Benefietavonden, feesten e.d. Alle 
docufotografen krijgen bericht en kunnen zich dan opgeven. Contactpersoon Jannie. 
  
Fotoproject De Kooi - Aan contactpersoon van wooncoöperatie Ons Doel is een USB-stick overhandigd 
met de foto’s van de series van het Kooiproject. Mondelinge toelichting en een LeesMij is toegevoegd 
voor goed gebruik voor het Magazine en zo nodig overleg met de fotograaf. 
  
Mogelijk Nieuwe onderwerpen (ideeën): 
Winkelende mensen; kleine winkels; musea; Verbouwing van de Lakenhal; Stationsgebied; Historische 
highlights; Religie; Historische Haven; Leiden en toerisme; Sport in Leiden; Gemeentereiniging; 
Muurgedichten; Geveltekens; Het Singelpark; Meelfabriek ( voor, tijdens en na de verbouwing); 
Opening De Atlas op het plein –webadres voor informatie: http://pstheater.nl/agenda/de-atlas-op-
het-plein/.  Leidenaars en hun stad;  Leidse stegen; Leidse Koorboeken 3 mei en 22 mei 
N.B.: Pas nadat een initiatiefnemer het idee heeft opgepakt en mail er over stuurt kan het een echt 
onderwerp worden. Zie daarvoor ook het Projectplan 
  
 

Werkgroep Natuur & Landschap 

Informatie: http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/  
De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep voor het programma en het delen van foto's.  

Wanneer Wat/waar Coördinator 

Za 21-3 Wandeling met stadsbioloog door Leiden Rolf 

Zo 19-4 Bezoek IJmuiden, vissershaven, pier, strand en duinen Cor 

Za 16-5 - Zo 17-5 Kort weekend naar Zuid Beveland of Weerrriben Cor/Rolf? 

Zo 21-6 Parkbos Lelystad Rolf? 

Za 18-7 ? ? 

Zo 16-8 ? ? 

  
Bij het bovenstaande hebben we ideeën betrokken van onze werkgroepavond.: 

• Doorgaan in de zomer; 
• Andere locatie voor verzamelen; 
• Minder nadruk op dieren, meer op landschap; 
• Kort weekend: minder kosten en toch mogelijkheid voor ochtend en avondfotografie. 

 
Ideeën die nog openstaan zijn: 

• Ook fietsuitjes; 
• Altijd een alternatief als een uitje niet goed mogelijk is door weer of iets anders; 
• Heel veel tips voor bestemmingen: 
• Biesbosch; 
• Zuilen Heemstede; 
• Meijendel; 
• Klein Giethoorn; 
• Theehuis duinen Katwijk; 
• Cronestein (volkstuincomplex); 
• Oude polders Noord-Holland; 
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• Dieren in de achtertuin; 
• Grens stad/platteland. 

  
Structuur en tips per uitje. 
Door Fer is geopperd om aan het begin van een uitje tips voor de dag met elkaar te delen wat betreft 
onderwerpen, standpunten, kadrering, diafragma, sluitertijden, flitsen, inspelen op het weer 
enzovoorts, enzovoorts. Fer heeft dit bij het begin van het bezoek aan Blijdorp ook gedaan. Wij vonden 
dit heel positief en willen dit graag doorzetten, stimuleren. Elke keer willen wij dan ook met iemand 
samen van de werkgroep een voorbereiding via mail en telefoon doen. Wij gaan daarvoor met ingang 
van februari mensen benaderen. 
  
Ad-hoc uitjes.  
Ook hebben we het plan om het hele jaar door ad-hoc uitjes te organiseren. Tot eind maart 
plannen Rolf en ik dit (ad-hoc als zich iets leuks bijzonders voordoet dus geen datum vooraf). 
Mogelijkheden: sneeuw, ijzel, kruiend ijs, etcetera. Als we tenminste nog iets krijgen wat op winter 
lijkt. 
  
Vanaf april willen wij voor de ad hoc organisatie per 3 maanden iemand uit de groep (jij?) hiervoor 
benaderen. Alles wat met de natuur en dieren te maken heeft is een mogelijk uitje. 
Maakt niet uit of je met z’n tweeën gaat of met 10 leden. Dus regen, zonsopgang, zonsondergang, 
aangespoelde walvis, storm, iets seizoensgebonden, een opwelling van de organisator, etc. 
 
Tips zijn welkom! Tot 31 maart naar Rolf en Cor en daarna naar …..? Jezelf? Meld je aan! 
  
Bespreekavonden 
Ons idee is om circa 3 avonden (mogelijk op woensdag/donderdag) per seizoen een bespreekavond te 
houden. Bespreken van je foto’s, techniek per natuur en landschap onderwerp, wat wil en wat doe je 
zelf. 

Groet, Cor en Rolf 
 
 

  



Evenementen en inspiratie 

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

 

“Look at me!” 
T/m 15 maart 2015, Tropenmuseum Amsterdam. 

Dagelijks delen miljoenen mensen wereldwijd foto’s van zichzelf. Maar is deze 
behoefte aan self imaging wel uniek voor onze tijd? Het Tropenmuseum 
onderzocht haar rijke fotocollectie en ontdekte verrassende overeenkomsten 
met recentere zelfportretten. Look at me! is een visuele ontdekkingstocht 
langs portretten van mensen die zelf bepalen hoe ze gezien willen worden. Er 
zijn portretten uit verschillende periodes bijeengebracht. De ogenschijnlijk 
argeloze studioportretten blijken zorgvuldig geënsceneerde en gelaagde 
uitingen van culturele identiteit. Tussen de portretten uit de verschillende 
periodes zijn verrassende parallellen te ontdekken. Gebruik van bijvoorbeeld 
kleding, attributen en rollenspel vertonen bij nader inzien onderlinge 
verbanden. Zo versterken hedendaagse en historische beelden elkaar. 

 
 

 
 

 

Van Loon in Foam - Foto's van een Amsterdamse Familie 
T/m 29 maart 2015, Foam, Amsterdam 

De fotocollectie van Museum Van Loon bestaat uit bijzondere historische 
interieurfoto’s en historische en hedendaagse portretfotografie. Grote namen 
hebben de familie gefotografeerd: van Felix Nadar, Studio Merkelbach tot 
recentelijk Koos Breukel en Erwin Olaf. Uit de historische collectie blijkt dat de 
familie Van Loon een voorkeur had voor internationale gerenommeerde 
fotografen die de Europese koningshuizen en andere belangrijke families 
portretteerden.  
De serie zal in Foam voor het eerst integraal worden getoond. Daarnaast is 
binnen de goed bewaarde collectie van Van Loon de historische ontwikkeling 
en verhouding tussen portretschilderkunst en -fotografie te zien. Tot ver in de 
twintigste eeuw is de familie Van Loon opdrachten blijven geven aan schilders 
om hun portretten te laten maken. Vanaf het midden van de negentiende 
eeuw laat de familie zich ook fotograferen. De portretfotografie varieert van 
formele carte-de-visites, studio-portretten, kinderportretten en familiealbums 
van voor de oorlog tot de periode daarna waarin meer in persoonlijke sfeer 
werd gefotografeerd. De familie laat haar bijzondere waardering voor 
fotografie blijken door twee nieuwe fotografieopdrachten aan Koos Breukel en 
Erwin Olaf. 
De interieurfotografie geeft een prachtig beeld van hoe het interieur van 
Museum Van Loon er in de 20e eeuw uitzag toen het huis nog bewoond werd. 
Het interieur speelde een belangrijke representatieve rol voor de familie en dat 
is terug te zien op de manier waarop het gefotografeerd is. Bovendien 
weerspiegelen de foto’s in grote lijnen de huidige inrichting en sfeer van 
Museum Van Loon. 

http://photoq.nl/agenda/
http://www.fotografie.nl/agenda.php
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.pf.nl/
http://tropenmuseum.nl/nl/pers/gezien-willen-worden-is-van-alle-tijden


 
 

 

Modern Times – Fotografie in de 20ste Eeuw 
T/m 1 april 2015, Rijksmuseum Amsterdam 

Met ruim 400 foto’s laat de tentoonstelling de grote ontwikkelingen zien die de 
fotografie in de 20ste eeuw doormaakte: de opkomst van de journalistieke 
fotografie, amateurfotografie, kleurenfotografie, mode- en reclamefotografie 
en fotografie als kunst. Modern Times toont een breed overzicht: van zuiver 
documentair tot autonoom kunstzinnig. 
De vroegste foto’s zijn de bewegingsstudies van Eadweard Muybridge met o.a. 
een galopperend paard uit 1887, gevolgd door vroege foto’s van George 
Hendrik Breitner. Tot de zeldzame topstukken behoren foto’s van John 
Gutmann (Olympische duikster), László Moholy-Nagy (Pont Transbordeur), 
Man Ray’s Peggy Guggenheim, Lartigue’s vroege zelfbouw-vliegtuigjes en Joel 
Meyerowitz’ Moon Launch. 

 
 

 

Rotterdam in the picture – 175 jaar fotografie in Rotterdam 
24 jan - 17 mei 2015, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 

Stoer, brutaal, dynamisch, modern. Al 175 jaar wordt in beeld gebracht hoe de 
stad steeds opnieuw op de schop gaat, in een aanhoudend proces van 
opbouw, sloop, wederopbouw en uitbreiding. Het proces van verandering 
heeft in de afgelopen 175 jaar tot veel bijzondere foto opdrachten, foto´s en 
fotoseries geleid. 
Niet eerder is er over Rotterdam een tentoonstelling gemaakt die zo’n breed 
beeld geeft van zowel de stad als de fotografie die er is gemaakt. 
Rotterdamse, Nederlandse en internationale fotografen hebben, al dan niet in 
opdracht, het beeld van de stad mede gevormd. De fotografen hebben een 
visie op de stad ontwikkeld en haar een gezicht gegeven. Het beeld van de stad 
en de stad als beeld komen hier samen in befaamde fotografische 
hoogtepunten en onbekend materiaal. 

 

Fotofair 2015  
30 en 31 mei 2015, 9:00 - 18:00 uur, Event Center Beekse Bergen 

Met onder andere: Expositie van de winnaars van de Fotowedstrijd2014. 
Uitgebreide Fotobeurs met de laatste nieuwtjes en beursaanbiedingen. 
Workshops en Masterclasses (o.a. natuurfotografie, fashion/portret, sport). 
Demonstraties met fotografen en de importeurs van diversen merken. 
Lezingen met bekende fotografen. Portfoliobesprekingen met Masterreview-
professionals. Activiteiten, in de omgeving met vele fotografische 
mogelijkheden, zoals catwalks, sport, actiefoto's. 

 

Blikvangers - de grootste fotocollectie van Nederland 
T/m 12 juli 2015, Nationaal Archief (naast Den Haag CS) 

Ruim 450 originele foto’s uit eigen collectie tonen Nederland en de wereld 
door de ogen van bekende en minder bekende fotografen, zoals Robert Capa, 
Eva Besnyö, László Moholy-Nagy, Paul Huf, Alexandrine Tinne en Ed van der 
Elsken. De foto’s vertellen niet alleen een verhaal, maar laten ook de 
ontwikkeling van de fotografie zien. 
Met een 3D-bril kan de bezoeker via een virtual reality tour zelf de collectie 
verder verkennen. In totaal zijn in Photopolis 10.000 foto’s te ontdekken. 
Koen Hauser heeft speciaal voor de tentoonstelling een nieuwe serie gemaakt. 
Hiermee levert hij commentaar op de originele historische beelden en de 
verhalen die in de thema’s getoond worden. Zijn doel is de verwondering terug 
te brengen die de foto’s in hun tijd teweeg gebracht kunnen hebben. 

 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/modern-times
http://www.nederlandsfotomuseum.nl/nl/tentoonstellingen/verwacht/evenement/275-rotterdam-in-the-picture-175-jaar-fotografie-in-rotterdam
http://www.fotofair.nl/
http://www.gahetna.nl/themaplein/blikvangers

