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Rik Suermondt

Door het oog van de lens
Lezingen over de geschie- 
denis van de fotografie
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Algemene informatie Uitleg
Hieronder treft u 17 lezingen aan over de geschiedenis 
van de fotografie met een toelichting op de inhoud. 
Iedere lezing duurt 2 tot 3 uur en bevat uitgebreid 
beeldmateriaal in de vorm van powerpoint, DVD-frag-
menten en internet. Uit het lezingenpakket kan naar 
wens een complete cursus worden samengesteld, 
waarin de hele periode vanaf de uitvinding in 1839 
tot aan recente actuele ontwikkelingen wordt 
behandeld. Zo’n cursus bestaat dan bijvoorbeeld 
uit 6 of 10 lezingen. 

Bij iedere thema of onderwerp wordt veel aan- 
dacht besteed aan de vraag hoe foto’s kunnen 
worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Je leert 
over de wijze waarop fotografen met foto’s hun 
verhaal vertellen. Welke boodschap willen zij de 
kijker meegeven? Alle lezingen zijn door mijzelf 
samengesteld, veelal op basis van eigen onderzoek. 

Vul in het bestelformulier (bijlage nummer 2) 
uw gegevens en uw wensen in en mail deze naar: 
rik.suermondt@planet.nl 
Dan neem ik spoedig contact met u op.

Kosten
De prijzen zijn in nader overleg te bepalen 
(exclusief reiskosten) 

Uitleg bestelformulier
In de email waarin zich het lezingenpakket bevindt 
is ook een bestelformulier toegevoegd. Op dit formu-
lier kunt u aanvinken welke lezing u wilt bestellen 
en uw naam en adresgegevens invullen.

U kunt dit eenvoudig doen door op het veld te klik-
ken van het betreffende vakje. Typ de gegevens in 
en stuur vervolgens het bestelformulier retour naar 
Rik Suermondt. Voor het invullen heeft u Adobe 
Acrobat Reader nodig.
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Door het oog 
van de lens
Lezingen over de 
geschiedenis van 
de fotografie

Overzicht
lezingen
Genummerd 
van 1 t/m 17

4. New Vision
Vormexperimenten 
in Europa en Amerika
1910–1930

6. Fotografie en Surrealisme
Tussen droom en werkelijkheid
1925–heden

9. Het Nederlandse fotoboek
Een thematische keuze
1945–heden

14. Plaats delict Amsterdam
Forensische fotografie 
uit het politiearchief
1965–1985

1. Oorsprong van de fotografie
Uitvinding en eerste jaren van 
een nieuw medium
1500–1855

11. Eadweard Muybridge 
en de chronofotografie
Hommages en parodieën
1870–heden

16. Paul & Menno de Nooijer
Fotografie, film, installaties, 
performances
1965–heden

0. Rik Suermondt
Introductie lezingen

5. Documentaire fotografie
Korte geschiedenis van 
een genre in beweging
1880–heden

10. De foto als 
hedendaagse kunst 
Nieuwe tendensen 
1980–heden

15. Ed van der Elsken
Een oeuvre in fotoboeken
1950–1990

2. Kindertijd ontgroeid
Reisfotografie, Impressionisme 
en High Art photography
1855–1880

7. Het geheimzinnige portret
Psychologisch rollenspel tus-
sen fotograaf en model
1839–heden

12. Haircut!
Een fotografische 
wereldreis langs kapsalons
1839–heden

17. Wanderlust
Geëngageerde reisreportages 
van Nederlandse fotografen
1945–heden

13. Straatfotografie
Poëtische momenten 
en candid snapshots in 
de publieke ruimte
1980–heden

8. Kunst als fotografie
Pop-Art, Fluxus en 
Conceptuele Kunst
1955–1980

3. Fotografie als kunst
Picturalisme en Subjektieve 
Fotografie
1880–1910; 1950–1960
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0. Rik Suermondt
Introductie lezingen
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Geschiedenis van de fotografie
De invloed en waardering voor fotografie als kunst en 
visueel communicatiemiddel is de laatste decennia 
enorm toegenomen. Steeds meer mensen verzamelen 
foto’s. Sinds eind jaren negentig telt Nederland vier 
fotomusea die allen druk worden bezocht. Ook in 
musea voor hedendaagse kunst en volkenkunde 
floreert fotografie als artistieke uitingsvorm en 
documentair medium dat getuigt van de snelle ver-
anderingen in de wereld waarin wij leven. Iedereen 
heeft een camera of fotografeert met z’n mobiel. 
En juist in een tijd dat miljoenen foto’s dagelijks 
razendsnel digitaal worden gespreid nemen artistiek 
bevlogen fotografen de oude analoge camera’s weer 
ter hand en maakt de donkere kamer een comeback.

De cursus behandelt alle belangrijke stromingen, 
stijlen en technieken uit de geschiedenis van de 
fotografie. Daarnaast komen belangrijke genres aan 
bod zoals het portret, mode, landschap en fotojour-
nalistiek. Veelvuldig worden parallellen getrokken 
met stromingen binnen de beeldende kunst, zoals 
Impressionisme, Constructivisme, Surrealisme, 
Abstract Expressionisme, Conceptuele kunst en 
Postmodernisme. Maar ook de raakvlakken met soci-
ale media, grafisch vormgeving, antropologie en film 
worden behandeld. Fotografie kent zeer veelzijdige 
toepassingen: als kunst, sociaal document, reclame, 
propagandamiddel, nieuwsfeit en massavermaak. 
Haar verschijningsvormen zijn eindeloos. Weten- 
schappers en fotoliefhebbers van zeer uiteenlopende 
aard houden zich bezig met het verzamelen en inter-
preteren van fotografisch beeld.

Tijdens de lessen wordt veel beeldmateriaal getoond 
in de vorm van slideshows, fotoboeken, originele 
afdrukken en videofragmenten. Speciale aandacht 
is er voor de specifieke beeldtaal en stijlkenmerken 
van beroemde fotografen als Henri Cartier-Bresson, 
Man Ray, Ed van der Elsken, Richard Avedon, Erwin 
Olaf, Andreas Gursky, Jeff Wall en Rineke Dijkstra. 
Iedere lezing duurt 2 tot 3 uur.

Biografie
Rik Suermondt studeerde kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht. Vanaf 1987 is hij werkzaam als 
freelance fotohistoricus met speciale belangstelling 
voor het Nederlandse fotoboek. Suermondt doceert 
kunstgeschiedenis en geschiedenis van de fotografie 
aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (sinds 
1990) en AKV|St. Joost in Breda. Van 1999 tot 
2007 was hij als tentoonstellingsmaker verbonden 
aan Fotofestival Naarden. Sinds 2000 zit hij in het 
bestuur van Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht 
(SFU). 

Suermondt schreef vele artikelen in kunst- en 
fototijdschriften. Hij is samensteller en co-auteur 
van boeken als Foto in omslag. Het Nederlandse 
naoorlogse documentaire fotoboek (Amsterdam 
1989), Willem Suermondt: Amateurfotograaf te 
Ravenstein (Breda 1991), Cas Oorthuys: Onderweg, 
Europa 1945–1965 (Amsterdam 2001), Frits Weeda: 
In de schaduw van de welvaart (Amsterdam 2005), 
Plaats delict Amsterdam (Amsterdam 2006), Dutch 
Eyes: Nieuwe geschiedenis van de fotografie in 
Nederland (Zwolle 2007), Paul de Nooijer fotograaf 
(Haarlem 2008), Martien Coppens: Bezielde beelden 
(Zwolle 2008), Het geheim van Utrecht (Rotterdam 

0. Rik Suermondt
Introductie lezingen

Rik Suermondt
Lange Lauwerstraat 7
3512 VG Utrecht
Tel: 030 – 2334815
Mobiel: 06 – 10764497
www.riksuermondt.nl
rik.suermondt@planet.nl
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2008) 
en Het Nederlandse Fotoboek / The Dutch Photo-
book (Rotterdam / New York 2012). Hij maakte
tentoonstellingen voor ondermeer de KunstHal 
Rotterdam, Nederlands Fotomuseum Rotterdam, 
Centraal Museum Utrecht en Museum Volkenkunde 
Leiden.

Aanbevelingen
 'In het tweede jaar kregen we lessen over de 
geschiedenis van de fotografie. Als je binnenkwam 
zat Rik Suermondt al klaar met twee projectors, een 
stapel boeken, tijdschriften en af en toe gooide hij 
er ook nog een fotoquiz tussendoor. Twee uur lang 
zat je in een soort fotografische achtbaan; beelden 
en verhalen vlogen je om de oren. Dit waren leuke 
lessen. Met twee keer zoveel enthousiasme ging je 
dan weer naar huis. Wat ik vandaag allemaal heb 
gezien!'

  Jos Vogelenpoel, deeltijdopleiding fotografie 
Academie AKV/St. Joost

 'Ik heb in 2008 Rik Suermondt gevraagd om mijn 
minor ‘Fotografie en Kunst’ aan de Universiteit 
Utrecht over te nemen. Als geen ander is hij thuis 
in deze materie.'

  Adi Martis, voormalig associate professor moderne kunst, 
Universiteit Utrecht

0. Rik Suermondt
Introductie lezingen
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1. Oorsprong van 
de fotografie
Uitvinding en eerste jaren 
van een nieuw medium



©
 R

ik
 S

ue
rm

on
dt

 2
01

2

De oorsprong van de fotografie gaat terug tot de 
schilderkunst uit de Renaissance. Vanaf die tijd 
beschouwde men het schilderij als een raam dat 
uitzicht bood op de werkelijkheid. Een mogelijk 
hulpmiddel daarbij was de camera obscura, een 
donkere kamer met in één van de wanden een 
klein gaatje dat het beeld van de verlichte objecten 
doorlaat en op een wit vel papier op de achterwand 
projecteert. Leonardo da Vinci was circa 1500 
al bekend met deze voorloper van het fototoestel. 
Johannes Vermeer heeft de camera obscura waar- 
schijnlijk gebruikt als hulpmiddel voor zijn schil- 
derijen.

  Daguerre, Boulevard du Temple,
daguerreotype (1838)

In deze lezing wordt de opkomst van de fotografie 
direct in verband gebracht met oude beeldtradities 
in de schilderkunst. Vanuit dit licht wordt ook het 
werk van de uitvinders Nicephore Niépce, Louis 
Daguerre, Henry Fox Talbot en Hippolyte Bayard 
besproken. Wat maakte het nieuwe medium zo 
uitzonderlijk, dat de Franse academieschilder 
Paul Delaroche bij de bekendmaking van het 

daguerreotype-procédé in 1839 verklaarde dat dit 
het einde van de schilderkunst betekende? En welke 
invloed hebben deze pioniers met hun ingenieuze 
technieken en rudimentaire apparatuur op heden-
daagse kunstenaars en fotografen? 

  Fotografen onbekend, daguerreotype 
portretten (ca 1850)

1. Oorsprong 
van de fotografie
Uitvinding en eerste 
jaren van een nieuw 
medium
1500–1855

Powerpoint 
en internet 
Duur: 2 tot 3 uur 
Prijs: in overleg
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2. Kindertijd ontgroeid
Reisfotografie, Impres- 
sionisme en High Art 
photography
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2. Kindertijd ontgroeid
Reisfotografie, Impres-
sionisme en High Art 
photography
1855–1880

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: in overleg

In deze lezing wordt zowel aandacht besteed aan 
de vroege reisfotografie als aan de wederzijdse 
beïnvloeding van fotografie en schilderkunst. 
Fotografie is in de jaren 1850 haar kindertijd ontgroeid 
en wordt een belangrijk medium om de wereld mee 
te verkennen en ‘kunst’ te vervaardigen. Bij ontdek-
kingsreizen en geologische expedities is de camera 
een onmisbaar instrument. Tijdens de koloniale 
expansiedrift in de tweede helft van de 19e eeuw 
ontstaat in Europa en Amerika grote behoefte aan 
beeldmateriaal van landschappen, monumenten en 
‘inheemse typen’. Binnen de antropologie wordt het 
identiteitsportret ontwikkeld.

  Degas, Place de la Concorde,
Graaf Lepic en zijn dochters, olieverf (1875)

Tussen 1850 en 1880 waren veel schilders gefascineerd 
door het waarheidsgetrouwe karakter van fotobeelden. 
Eerder dan fotografen, die pas in de loop van de 20e 
eeuw zich bewust werden van de specifieke beeldtaal 
van het medium, lieten impressionisten als Monet, 
Caillebotte en Degas zich inspireren door de bevroren 
bewegingen en willekeurige 

afsnijdingen bij stereoscopische foto’s. Door de korte 
belichtingstijden werd het rond 1860 voor het eerst 
mogelijk om op straat lopende mensen weer te 
geven.

  Rejlander, Hard Times, albumine druk (ca 1860)

Terwijl schilders experimenteerden met de typische 
eigenschappen van de fotografie oriënteerden foto-
grafen met artistieke ambities zich op de beeldende 
kunst. Doel was om het medium een hogere status 
te verlenen. In Engeland creëerden Oscar Rejlander 
en Henry Peach Robinson moralistisch genrevoorstel-
lingen door meerdere negatieven als puzzelstukken 
aan elkaar te monteren. Hun composities werden 
vooraf in schetsen uitgetekend. Deze aanhangers van 
de ‘High Art Photography’ streefden ernaar de 
natuur te vervolmaken.
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3. Fotografie als kunst
Picturalisme en Subjektieve 
Fotografie
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3. Fotografie als kunst
Picturalisme en Subjek-
tieve Fotografie
1880–1910; 
1950–1960

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: in overleg

In deze lezing worden de stromingen van het 
Picturalisme en de Subjectieve Fotografie behandeld, 
waarvan de aanhangers (zelf) expressie hoog in het 
zadel hadden staan. Aan het einde van de 19e eeuw 
ontstonden er in Europa en Amerika verenigingen 
van ambitieuze amateurfotografen die de fotografie 
erkende wilden zien als kunst. Deze ‘Picturalisten’ 
oriënteerden zich op de schilderkunst. Het impressi-
onisme was een geliefde stijl die werd geïmiteerd 
door toepassing van ‘edele procedé’s als gomdruk 
en fotogravure. Daarnaast liet men zich leiden door 
het credo van het Symbolisme dat kunstenaars 
uitsluitend uitdrukking dienden te geven aan 
persoonlijke levensgevoelens. De belangrijkste 
vertegenwoordigers van het Picturalisme waren 
de Amerikanen Alfred Stieglitz en Edward Steichen.

   
  
         

  Edward Steichen, Flatiron, gombichromaat
over platinadruk (1904)

In de lezing wordt ook aandacht besteed aan 
amateurfotografen uit de hogere middenklasse 
en aristocratie die in dezelfde periode als de Pictu-
ralisten zonder artistieke pretenties hun familie- 
leven en directe omgeving vastlegden. De bekendste 
is de Fransman Jacques Henri Lartigue. Ook Willem 
Suermondt, telg uit een looiers- en schoenfabrikant 
familie, documenteerde tussen 1907 tot 1914 het 
dagelijkse leven in Ravenstein.

 Otto Steinert, trottoir (1950)

De aanhangers van de Subjektieve Fotografie streef- 
den in de jaren 1950 gelijksoortige doelstellingen
na als de Picturalisten. Geïnspireerd door Action-
painting wilden zij met typisch fotografische midde-
len beelden creëren die getuigen van individuele 
expressie en psychologische diepgang. In experimen-
tele vormstudies trachten zij alledaagse objecten te 
transformeren tot abstracte composities met eigen 
betekenissen. Er wordt ondermeer werk besproken 
van Otto Steinert, Martien Coppens, Aart Klein en 
Bill Brandt.
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4. New Vision                
Vormexperimenten 
in Europa en Amerika
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4. New Vision en 
Straight Photography
1910–1930

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: in overleg

De explosieve ontwikkeling van fotografie als een 
instrument van het moderne bewustzijn vond plaats 
in de twee decennia na de Eerste Wereldoorlog. Via 
de camera en haar technische materialen trachten 
avant-garde kunstenaars, reclame ontwerpers en 
journalisten de ziel van de geïndustrialiseerde 
samenleving bloot te leggen. Plotseling bloeiden 
een groot aantal ongebruikelijke vormuitingen en 
technieken op: abstracte fotogrammen, fotomontages 
en combinaties van fotografie en typografie bij affiches 
en geïllustreerde tijdschriften. Het waren allen 
facetten van een ontwikkeling die de kunstenaar 
László Moholy-Nagy enthousiast omschreef als een 
‘new vision’.

  Alexander Rodchenko, Affiche voor de Soviet
uitgeverij Gosizdat (1924)

In deze lezing wordt de radicale stijlbreuk van de 
Straight Photography’ in de Verenigde Staten en de 
Nieuwe Fotografie in Europa behandeld. In Amerika 
streefden Alfred Stieglitz, Paul Strand en Edward 
Weston naar een ‘pure’, gezuiverde fotografie die 
niet werd gekenmerkt door schilderkunstige 

manipulaties maar door een directe weergave van de 
werkelijkheid. De aanhangers van de Nieuwe Fotografie 
(o.a. Alfred Renger Patzsch en Eva Besnyö) stonden 
een zakelijke, objectieve aanpak voor waarbij de 
eigen middelen van de fotografie zoveel mogelijk 
moesten worden uitgebuit. 

Nadrukkelijk worden in de lezing parallellen getrokken 
met het Constructivisme, Bauhaus en de Stijl aan de 
hand van werk van onder meer Rodchenko, 
El Lissitsky, Mondriaan en Moholy-Nagy. In Nederland 
speelden grafisch ontwerpers Piet Zwart, Paul 
Schuitema en Gerrit Kiljan een belangrijke rol bij het 
vernieuwen van de fotografische beeldtaal. Ook is er 
aandacht voor de invloed van de ‘new vision’ op 
hedendaagse fotografen en ontwerpers.

  Eva Besnyö, Stranberger Strasse, Berlijn (1931)
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5. Documentaire fotografie
Korte geschiedenis van een 
genre in beweging
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5. Documentaire 
fotografie
Korte geschiedenis van 
een genre in beweging
1880–heden

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs in overleg

 
 Walker Evans, Subway Portrait
 New York City (1938–41) 

Sinds de introductie van de term ‘documentary’ 
in de film- en fotowereld in de jaren twintig van de 
vorige eeuw is er een telkens oplaaiende discussie 
over de maatschappelijke en artistieke betekenis van 
dit genre en de ethische taken van zijn beoefenaars. 
Worden documentairemakers geacht de feiten voor 
zich te laten spreken in hun nobele streven naar 
waarheidsvinding? Of moeten zij een subjectief 
standpunt innemen over actuele kwesties? Wat is 
de rol van esthetiek bij het overbrengen van een kriti-
sche boodschap? Zijn enscenering en toevoeging van 
fictieve elementen uit den boze, of juist noodzakelijk 
om een publiek het drama te laten meebeleven in 
een wereld die steeds meer wordt beheerst door 
machtige mediaconglomeraten en waar manipulatie 
altijd op de loer ligt? Vanouds wordt het documentaire 
genre geassocieerd met schrijvers, filmmakers, 
fotografen die zich vanuit persoonlijke motieven 
betrokken voelen bij de leefomstandigheden van hun 
medemens op deze planeet. Het genre is echter de 
afgelopen twee decennia enorm in beweging. 

Een documentaire stijl wordt door reclamemakers en 
beeldend kunstenaars aangegrepen om een commer-
ciële, dan wel een kritische en/of esthetische bood-
schap af te geven. Jonge documentairemakers zijn 
vandaag vaak cynisch over de gedachte dat zij als 
representanten van het rijke westen de wereld kun-
nen verbeteren.

 
 Carl de Keyzer Zona, Siberian prison camps (2003)

In de lezing wordt een overzicht gegeven van de 
rijke geschiedenis van de documentaire fotografie. 
Daarbij is speciale aandacht voor de Nederlandse 
traditie van het ‘documentair humanisme’. Doel is 
om de complexiteit, het open, hybride en vitale 
karakter van het documentaire genre aan te tonen. 
Hoe verhouden fotografen zich tot de werkelijkheid? 
Welke nieuwe input krijgen zij vanuit de beeldende 
kunst, nieuwe media, antropologie, sociologie, 
semiotiek en entertainment-industrie?
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6. Fotografie 
en Surrealisme
Tussen droom 
en werkelijkheid
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6. Fotografie 
en Surrealisme
Tussen droom 
en werkelijkheid
1925–heden

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: in overleg

In deze lezing wordt de belangrijke rol toegelicht 
die fotografie speelde binnen het Surrealisme. Het 
transformeren van de werkelijkheid is een wezenlijk 
kenmerk in de fotowerken van Man Ray, Maurice 
Tabard en anderen. Aangespoord door leidsman André 
Breton gebruikten zij technieken als dubbelbelichting, 
combinatiedrukken, montage en solarisatie om een 
eenheid van droom en werkelijkheid te realiseren. 

 Man Ray, Noir et Blanche (1926)

Hans Bellmer uitte zijn obsessie met sexuele lust 
in sculpturen en foto’s van geconstrueerde étalagepop-
pen (‘la poupée’). De Belgische schilder Magritte 
gebruikte de camera om fotografische equivalenten 
van zijn wonderbaarlijke schilderijen te vervaardigen. 
Breton toonde als een van de eersten belangstelling 
om familiekiekjes, antropologische foto’s en plaats 
delict opnamen te ‘decontextu-aliseren’. Ze werden 
gebruikt als illustraties bij korte verhalen en gedichten 
in tijdschriften als ‘La Révolution Surréaliste’ en 
‘Minotaure’.

In de lezing wordt ook aandacht besteed aan de 
invloed van het surrealisme op de modefotografie 
(o.a. Guy Bourdin, Inez van Lamsweerde & Matadin). 
Een onderbelicht aspect is de wijze waarop het 
toeval werd benut in straatfoto’s van André Kertész, 
Cartier-Bresson, Brassaï en Gary Winogrand. 
Tenslotte wordt de invloed van het surrealisme 
besproken binnen de geënsceneerde fotografie van 
de late jaren zestig en zeventig (Jerry Uelsmann, 
Duane Michals, Les Krims, Paul de Nooijer, Cindy 
Sherman) en in het werk van hedendaagse 
Nederlandse fotografen (Paul Bogaers, Elspeth 
Diederix, JaapScheeren, Paul Kooiker). 

 Guy Bourdin, uit modereportage voor Vogue (1970s)
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7. Het geheimzinnige 
portret
Psychologisch rollenspel 
tussen fotograaf en model
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7. Het geheimzinnige 
portret
Psychologisch 
rollenspel tussen 
fotograaf en model
1839–heden                                        

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur 
(uit te breiden met 
portret-quiz)
Prijs: in overleg

'Een fotografisch portret is een afbeelding van 
iemand die weet dat hij wordt gefotografeerd en 
wat hij doet met deze kennis is net zozeer onder- 
deel van de foto als wat hij draagt of hoe hij kijkt.' 
(Richard Avedon)

  Richard Avedon, Marilyn Monroe,
New York City (1957)

Ieder mens heeft de neiging om bij het zien van een 
gezicht zich een voorstelling te maken van het karakter 
van de betreffende persoon. De gelaatstrekken zijn 
blijkbaar afleesbaar, niet als een klok, maar als een 
masker, al dan niet bewust opgelegd. Bij alle foto-
portretten speelt dit aspect een rol. 

In deze lezing wordt aan de hand van een portretten 
van Nadar, Julia Margareth Cameron, August Sander, 
Arnold Newman, Diane Arbus, Richard Avedon, Irving 
Penn, Helmut Newton, Thomas Ruff, Rineke Dijkstra, 
Anton Corbijn, Charles Freger en Pieter Hugo onder-
zocht welk psychologisch rollenspel er wordt ge-
speeld. Hoe is de relatie tussen fotograaf en model? 
Toont de fotograaf het model zoals deze zich zelf 
graag wil zien? Of tracht de fotograaf door te drin-
gen tot de 'innerlijke mens'? Wordt het gezicht als 
iets objectiefs getoond, iets op zichzelf staands, of 
als een pose, die de ware identiteit verhult? En 
welke rol spelen de begrippen ‘archetype’ en ‘stereo-
typering’ binnen de portretfotografie?

 
  Pieter Hugo, Nollywood, Nigeria (2008) 
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8. Kunst als fotografie
Pop-Art, Fluxus en 
Conceptuele Kunst
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8. Kunst als fotografie
Pop-Art, Fluxus en 
Conceptuele Kunst
1955–1980

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: in overleg

Welke rol speelde fotografie binnen de avant-garde 
bewegingen van Pop art, Fluxus en Conceptuele 
kunst. Dat is de vraag die centraal staat in deze 
lezing. Met de komst van Pop Art eind jaren vijftig 
ontstond er een integratie van fotografie en 
schilder- en beeldhouwkunst. Kenmerkend was het 
gebruik van elementen uit de massacultuur – strips, 
reclame, glamourfoto’s – die men zo objectief 
en koel mogelijk presenteerde.

 
  Richard Hamilton, Just What Is It That Makes Today's

Homes So Different, So Appealing, collage (1956)

De houding van Pop Art kunstenaars als de Engels- 
man Richard Hamilton en de Amerikanen Robert 
Rauschenberg, Andy Warhol en John Baldessari 
tegenover fotografie was nieuw. Zij waren de eersten 
die populaire ‘iconen’ (foto’s van Elvis Presley, 
Marilyn Monroe en Mick Jagger uit de boulevard-
pers) tot het domein van de kunst rekenden. 

De expressieve kracht en persoonlijke of esthetische 
betekenis achten zij van ondergeschikt belang. 
Foto’s werden naar believen afgesneden, uitvergroot 
of via zeefdruk in kleur omgezet.

Fotografie, film en video speelde in de jaren zestig 
en zeventig een cruciale rol bij performances en 
Land art. Kunstenaars als Joseph Beuys en Ulay 
& Abramovics kwamen tot het inzicht dat foto’s als 
getuigenissen van eerder plaatsgevonden uitvoeringen 
zélf materiaal voor autonome kunstwerken zijn. 
Met de Conceptuele Kunst van eind jaren zestig 
kreeg fotografie een nieuwe betekenis als transport-
middel van ideeën. In de lezing wordt tevens aandacht 
besteed aan de revival van het conceptuele denken 
binnen de hedendaagse kunst- en documentaire 
fotografie.

  Jan Dibbets, The Shortest Day
at the Van Abbemuseum (1970)
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9. Het Nederlandse 
fotoboek
Een thematische keuze
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Het Nederlandse fotoboek staat internationaal in 
hoog aanzien. “The Dutch continue to be the best 
bookmakers in Europe”, schreef fotograaf en 
verzamelaar Martin Parr in 2010. Publicaties van 
Cas Oorthuys, Ed van der Elsken, Johan van der 
Keuken, Theo Baart, Cary Markerink, Cuny Janssen, 
Rob Hornstra en vele anderen zijn opgenomen in 
verzamelingen van buitenlandse musea en privéver-
zamelaars. Vooral de nauwe samenwerking tussen 
grafisch vormgevers en fotografen is bepalend 
geweest voor de hoge kwaliteit van Nederlandse 
fotoboeken. Terwijl de jongste generatie fotografen 
het fotoboek enthousiast omarmt als een belangrijke 
artistieke uiting, en er uitgebreid mee experimenteert, 
groeit tegelijkertijd de museale en wetenschappelijke 
waardering voor het fotoboek.

  Frits Gierstberg, Rik Suermondt, 
Het Nederlandse fotoboek (2012)

  

 Johan van der Keuken, spread uit Paris mortel (1963)

Deze lezing is gebaseerd op het door Frits Gierstberg 
en ondergetekende samengestelde standaardwerk 
Het Nederlandse fotoboek (2012). Hierin worden 
124 boeken uit de periode na 1945 gepresenteerd 
in zes thema’s: het landschap, de stad, het reizen, 
de jeugdcultuur, de economie en autonome expressie. 
Enkele opmerkelijke publicaties dienen als ‘case 
study’ om specifieke aspecten van het fotoboek toe 
te lichten zoals de dummy, de oplagen, druktechnie-
ken en crossovers met film, literatuur en sociale 
media. Zo wordt aan de hand van Een liefdes-
geschiedenis in Saint Germain des Prés (1956)
van Ed van der Elsken de invloed van speelfilms op 
de narratieve structuur van het fotoboek besproken. 
Naast bekende publicaties als Vuur aan zee (1957) 
en Anton Corbijns Famouz (1989) worden ook min-
der bekende uitgaven besproken, zoals En alles 
daartussen (1957) van Cor van Weele en Mist
(2007) van Niels Stomps.

9. Het Nederlandse 
fotoboek
Een thematische keuze
1945–heden

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: in overleg
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10. De foto als 
hedendaagste kunst
Nieuwe tendensen
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Van het toepassen van het banale, ‘niet-artistieke’ 
snapshot in conceptuele projecten tot ‘state of the 
art’ geconstrueerde fotografische tableau’s – in 
deze lezing wordt het brede palet getoond van 
manieren waarop hedendaagse fotografen en kun-
stenaars omgaan met fotografie om kunst te maken 
en te vertellen over de wereld waarin wij leven.

 Jaap Scheeren, Mother Nature, Slovakia (2008) 

De hedendaagse fotografie omvat een breed scala 
aan uitdrukkingsvormen. Aan de hand van zeven ten-
denzen wordt werk getoond van belangwekkende 
hedendaagse kunstenaars en fotografen, zoals Sophie 
Calle, Jeff Wall, Erwin Wurm, Gregory Crewdson, 
Teun Hocks, Andreas Gursky, Thomas Demand, 
Bertien van Manen, Wolfgang Tillmans, Luc Delahaye. 
Deze tendenzen zijn: narrativiteit binnen het enkele 
fotobeeld; performances en handelingen geënsce-
neerd voor de camera; de objectiverende blik; het 
minimale onderwerp; intimiteit en persoonlijke 
relaties; het (re)construeren van historische gebeur-
tenissen; crossovers binnen fotografische genres en 
hergebruik van archiefmateriaal. 

  Nico Krebs & Taiyo Onorato,
The Great Unreal (2005–2009)

Welke posities hebben kunstenaars en fotografen 
ingenomen in een wereld die sinds de digitale revolu-
tie volledig verzadigd is geraakt met beeld? Welke 
innovaties bedacht men bij het presenteren van foto-
beelden in ruimtelijke installaties, kunstenaarsboeken, 
het internet en als billboards in de publieke ruimte?

 Gregory Crewdson, Untitled, Ophelia (2001)

10. De foto als 
hedendaagste kunst
Nieuwe tendensen 
1980–heden

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: in overleg
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11. Eadweard Muybridge 
en de chronofotografie
Hommages en parodieën
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Eadweard Muybridge verwierf faam door aan te 
tonen dat een paard kan vliegen. Met behulp van 
de nieuwste technologische kennis bewees hij wat 
tot dan toe geen menselijk oog had gezien; namelijk 
dat een paard alle vier de hoeven van de grond tilt 
terwijl het aan het rennen is.

 Eadweard Muybridge, Woman Slowly Walking Downstairs  
 (1887)

Met zijn fantastische bewegingsstudies van mensen 
en dieren uit de jaren 1880 heeft Muybridge grote 
invloed uitgeoefend op beeldend kunstenaars en 
fotografen. De beroemde serie van een galoperende 
paard spoorde de impressionistische schilders 
Degas en Breitner aan deze viervoeters op een 
andere manier te tekenen dan tot dan toe gebruikelijk 
was. Conceptuele kunstenaars als Robert Smithson, 
Sol Lewitt en Jan Dibbets lieten zich in de jaren 
zestig en zeventig inspireren door zijn systematische 
werkwijze. De fotografen Duane Michals, Michel 
Szulc Krzyzanowski en Ger Dekkers bedachten in 
de geest van Muybridge kleine verhaaltjes en sim-
pele handelingen om abstracte begrippen als tijd, 
ruimte en beweging uit te drukken. 

Deze ‘sequenties’ beleefden hun hoogtijdagen in 
de jaren zeventig. Met zijn zoopraxiscoop stond 
Muybridge aan de basis van de uitvinding van de film 
en oefent hij vandaag grote invloed uit op beeldma-
kers die door bewerking van zijn bewegingstudies 
onderzoek doen naar het grensgebied van film en 
fotografie. Youtube is het podium waar veel van hun 
animaties kunnen worden aangetroffen. In deze 
lezing wordt aan de hand van zeer uiteenlopende 
beeldmateriaal aangetoond hoe rijk en inspirerend 
de erfenis van Muybridge is.

 Marcel Duchamp, Nude Descending
 a Staircase, olieverf (1909)

11. Eadweard Muybridge 
en de chronofotografie
Hommages en parodieën
1870–heden

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: in overleg
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12. Haircut!
Een fotografische 
wereldreis langs 
kapsalons
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Overal in de wereld hebben fotografen hun camera’s 
gericht op kappers en kapsalons. Als je er goed over 
nadenkt is dat ook niet zo vreemd. Een kapsalon is 
bij uitstek een sociale ontmoetingsplaats, een plek 
waar mensen samenkomen. En daar voelt een foto-
graaf zich thuis. Fotografen delen met kappers een 
gevoeligheid voor modetrends en ‘lifestyle’. In een 
kapsalon proef je de tijdgeest: van de Amerikaanse 
barbershops uit de jaren dertig tot de kinky kappers 
van nu. 

 Ed van der Elsken, Tableau vivant bij Filippino
 open air  kapper (1959)

Deze lezing biedt een wereldreis langs kapsalons 
aan de hand van foto’s van kappers aan het werk. 
Behalve het knippen, scheren en wassen richtten 
fotografen hun camera ook op het interieur en de 
gevels. Daarnaast komen verrassende sociaal-culturele 
aspecten van het kappersvak aan bod. Zo wordt 

onder meer aandacht besteed aan het fenomeen van 
de ‘negro barbershop’ en de kapper als vertrouwens-
persoon van celebrities (o.a. James Dean, Marilyn 
Monroe, the Beatles, Mohamed Ali, Kate Moss, 
David Beckham, Barack Obama).

  Carlo Bavagnoli, Woman having her hair shampooed
in beauty salon on Mistral train (Frankrijk 1970)

De lezing is opgebouwd als een roadmovie, waarbij 
fotografen als reisleider fungeren en visueel interes-
sante aspecten van het kappersvak presenteren. 
Op een tweede niveau laat de selectie zich lezen 
als een alternatieve geschiedenis van de fotografie. 
De lijst van deelnemers is zeer divers: van anonieme 
paparazzi tot beroemdheden als Eugene Atget, Diane 
Arbus, Ed van der Elsken, August Sander, Robert 
Doisneau, Cas Oorthuys, Erwin Olaf, Lewis Hine, 
Walker Evans, Robert Frank, Sem Presser, Robert 
Capa, Helmut Newton, Martin Parr, Kobayashi 
Shinichiro en Terry Richardson. Het behoort tot de 
mogelijkheden om de lezing uit te breiden met een 
‘kappersquiz’, waarbij de deelnemers worden getest 
op hun geografische en historische kennis.

12. Haircut!
Een fotografische 
wereldreis langs 
kapsalons
1839–heden

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur 
(uit te breiden 
met kappers-quiz)
Prijs: in overleg
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13. Straatfotografie
Poëtische momenten 
en candid snapshots 
in de publieke ruimte
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Het fotograferen van vreemdelingen in de publieke 
ruimte wordt door sommigen gezien als een vreemde 
bezigheid. Desalniettemin is de straat een aantrekkelijk 
werkterrein gebleken voor amateurs én professionele 
fotografen. Iedereen kan het doen.  Er zijn geen dure 
camera’s voor nodig. Vroege pioniers waren John 
Thomson met zijn serie over straatambachten 
gepubliceerd in Street Life in London (1878) en
de schilder Breitner die eind 19e eeuw Amsterdam 
doorkruiste om in ‘ogenbliksfotografieën’ het 
moderne stadsleven te vangen.

 Henri Cartier-Bresson, Brussel (1932)

Door de komst van handcamera’s als de Leica 35 
mm werd het voor het eerst mogelijk om de rauwheid, 
de snelheid en de dynamiek van het straatleven op 
spontane wijze vast te leggen. André Kertész en 
Henri Cartier-Bresson registreerden in splitseconds 
de ‘poésie social de la rue’. Geïnspireerd door hen 
en door de scherpzinnige observaties van sociaal 
gedrag van de Amerikanen Gary Winogrand, Diane 
Arbus en Lee Friedlander beleeft de straatfotografie 

aan het begin van de 21e eeuw een comeback in 
het werk van de fotografen van ‘In public’ – o.a. Nick 
Turpin, Matt Stuart, Otto Snoek en Trent Parke. Met 
humor en een gevoel voor absurditeit openen zij de 
ogen van de kijker voor het bijzondere van alledaagse 
gebeurtenissen en situaties.

 Philip-Lorca DiCorcia, Hustlers (1990–1992)

In deze lezing komen een aantal highlights aan bod 
binnen het genre van de straatfotografie. Er worden 
parallellen getrokken met filmstromingen zoals het 
Italiaanse ‘neorealisme’ de Franse ‘nouvelle vague’ 
en ‘cinéma verité’. Daarnaast komen relevante 
begrippen aan bod, zoals Baudelaire’s concept van 
de ‘flaneur’ en het ‘terrain vague’ als locatie voor 
projecten over de periferie van de stad. Verder is er 
aandacht voor de (gespannen) relatie die fotografen 
aangaan met hun subjecten op straat. In hoeverre 
mag je vreemde mensen, zonder hun toestemming 
te vragen, in de publieke ruimte fotograferen? 
En wat zijn de mogelijkheden van enscenering?

13. Straatfotografie
Poëtische momenten 
en candid snapshots 
in de publieke ruimte
1980–heden

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: in overleg
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14. Plaats delict 
Amsterdam
Forensische fotografie 
uit het politiearchief
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Wat is de zin van het kijken naar plaats delictfoto’s 
met ontzielde lichamen, die geen functie meer hebben 
als juridische bewijsstukken? Hoe komt het dat die 
gruwelijke beelden zo’n enorme aantrekkingskracht 
uitoefenen en zelfs esthetisch genot veroorzaken? 
In deze lezing wordt je aan de hand van foto’s van 
Amsterdamse politiefotografen meegenomen naar 
de plekken des onheils: de locaties en interieurs 
waar misdrijven plaatsvonden in de periode van 
1965 tot en met 1985. Het is alsof je over de schouder 
van de rechercheur meekijkt in cafés, nachtclubs, 
hotelkamers en privéwoningen van slachtoffers 
en daders.

 Achterzijde Plaats Delict Amsterdam (2006)

De foto’s tonen het verstrijken van de tijd, de intro-
ductie van de kleurenfotografie en het verharden 
van de misdaad. Er zijn ook beelden van het optre-
den van de politie bij acties als die van Provo, of 
de gewelddadige krakersrellen van de jaren tachtig.

 Voorzijde Plaats Delict Amsterdam (2006)

De lezing is gebaseerd op het mede door mij samen-
gestelde boek Plaats Delict Amsterdam. Behalve een 
prachtig tijdsbeeld geeft deze uitgave een unieke 
kijk in de keuken van de Amsterdamse politie, 
bijvoorbeeld bij het precisiewerk van de technische 
recherche en de pathologische dienst. Tevens wordt 
de vraag gesteld hoe wij vandaag naar deze foto’s 
moeten kijken? Ofwel, hoe kan worden voorkomen 
dat onze hang naar nostalgie, kitsch en ‘coole’ 
horror volledig gaat overheersen bij de beleving van 
deze beelden, die in tijd gezien nog zo dicht bij ons 
staan? Daartoe is het nodig om iets meer te weten 
over de geschiedenis van de forensische fotografie. 
Over de wijze waarop politie en justitie het medium 
hebben ingezet bij hun streven naar waarheidsvinding 
en het oplossen van misdrijven.

14. Plaats delict 
Amsterdam
Forensische fotografie 
uit het politiearchief
1965–1985

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur 
Prijs: in overleg
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15. Ed van der Elsken
Een oeuvre in fotoboeken
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Ed van der Elsken, het 'enfant terrible' van de 
Nederlandse fotografie, gaf gedurende ruim veertig 
jaar in foto's, fotoboeken en films vorm aan zijn 
ontmoetingen met mensen. Slenterend door wereld-
steden als Parijs, Tokyo, Hong Kong en Amsterdam 
of rondtrekkend door Afrika en Japan richtte hij zijn 
camera bij voorkeur op karaktervolle en opvallende 
individuen.
 
In deze lezing staat Ed van der Elsken als createur 
van fotoboeken centraal. Wat is er zo karakteristiek 
aan zijn meeslepende beeldverhalen? Welke rol 
speelde grafisch ontwerper Jurriaan Schrofer bij 
het construeren van Een liefdesgeschiedenis in Saint 
Germain des Prés en Bagara? Hoe vertaalde Van der 
Elsken het ritme van de jazzmuziek in de lay-out van 
zijn derde publicatie Jazz? En welke relatie is er tus-
sen de rauwe, expressieve montage van Sweet Life 
en zijn home movies uit de jaren zestig? Ook de 
latere fotoboeken uit de jaren zeventig en tachtig 
komen aan bod.

 Ed van der Elsken, Sweet Life (1966)

 Ed van der Elsken, Bagara (1957)

Ed van der Elsken, Jazz (1959)

15. Ed van der Elsken
Een oeuvre in fotoboeken
1950–1990

Dialezing, video en DVD
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: in overleg
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16. Paul & Menno 
de Nooijer
Fotografie, film, 
installaties, performances
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In deze lezing wordt aan de hand van een uitgebreide 
selectie van films en fotowerken het rijke oeuvre van 
Paul en Menno de Nooijer in kaart gebracht. Reeds 
tijdens zijn studie aan de Academie voor Industriële 
Vormgeving in Eindhoven ontwikkelt De Nooijer een 
interesse voor experimentele fotografie. In de ban 
van Pop Art, Fluxus en de Engelse modefotograaf 
Richard Bailey maakt hij in de jaren zestig naakt- en 
modefoto’s die worden gepubliceerd in het popblad 
Hitweek.

 
 Paul de Nooijer, Sprong Men (1980–1999)

In de jaren zeventig boekt Paul de Nooijer interna-
tionale successen met korte films, polaroids en 
ingekleurde foto’s waarin de heersende opvattingen 
over erotiek, gezinsleven en burgermoraal worden 
geparodieëerd. Als modellen treden zijn vrouw, zoon, 
broer en enkele vrienden op. Het huis fungeert als 
studio. In de jaren tachtig realiseert hij monumentale 
fotowanden voor openbare gebouwen. Daarnaast 
houdt De Nooijer zich bezig met videoclips, onder 
meer voor Golden Earring. Vanaf 1990 zorgt een 
samenwerkingsverband met zoon Menno voor nieuwe 

creatieve impulsen op het gebied van film en nieuwe 
media. Sinds 1995 voeren zij performances uit waarbij 
live-optredens worden gecombineerd met film, dia, 
tekst en installaties. 

Paul de Nooijer heeft de visuele mogelijkheden van 
het medium fotografie altijd onderzocht in relatie tot 
film, theater, architectuur en schilder- en beeldhouw-
kunst. Zijn eclectische benadering, absurdistische 
humor en spot met de conventionele waarneming 
maken hem tot voorloper en inspirator van de 
Nederlandse geënsceneerde fotografie van de 
jaren tachtig.

 Paul de Nooijer, Atelier van de kunstenaar (2012)

16. Paul & Menno 
de Nooijer
Fotografie, film, 
installaties, performances
1965–heden

Powerpoint, DVD 
en internet 
Duur: 2 tot 3 uur 
Prijs: in overleg
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17. Wanderlust
Geëngageerde reisrepor- 
tages van Nederlandse 
fotografen
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Sinds 1945 hebben talloze Nederlandse fotografen 
de wereld afgereisd om te getuigen van politieke en 
sociale misstanden. Hun betrokkenheid bij dekoloni-
satieprocessen, nationale bevrijdingsbewegingen, de 
ideologische strijd tussen Oost en West en humanitaire 
hulpacties in Azië, Afrika en Oost-Europa resulteerde 
in publicaties waarin partij werd gekozen voor de 
onderdrukte mens.

 Ata Kando, Hongaarse vluchtelingen (1956)

Met name de politiek linksgeoriënteerde fotografen 
van de beroeps-vereniging GKf ageerden in soms 
felle publicaties tegen machtsmisbruik, zoals de 
bloedige Russische onderdrukking van de Hongaarse 
opstand (Ata Kando, Violette Cornelius), de door de 
VS gesteunde militaire regimes in Latijns-Amerika 
(Koen Wessing) en de Chinese bezetting van Tibet 
(Kadir van Lohuizen). Ook het racisme in Zuid-Afrika 

(Ad van Denderen), de Irak-oorlog (Geert van 
Kesteren), de klimaatverandering (Dana Lixenberg) 
en de overgang van communisme naar kapitalisme 
(Bertien van Manen, Rob Hornstra) in de voormalige 
Oostbloklanden vormden aanleiding tot (reis)
reportages.

In deze lezing wordt aan de hand van fotoboeken 
een overzicht gegeven van het engagement van 
Nederlandse fotografen bij internationale vraagstuk-
ken. Daarnaast worden travelogues getoond waarin 
het reizen zelf centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan 
Sweet Life (1966) van Ed van der Elsken, een indruk-
wekkende verslag van zijn belevenissen in Afrika, 
Azië en Amerika. Of het blog Panam (2012) van 
Kadir van Lohuizen, een road trip over de langste 
highway ter wereld, van zuiden van Chili tot aan 
Alaska.

 
 Ad van Denderen, Go No Go (2002)

17. Wanderlust
Geëngageerde reisrepor- 
tages van Nederlandse 
fotografen
1945–heden

Powerpoint en internet 
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: in overleg


