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VAKJURYRAPPORT FOTOWEDSTRIJD  september – oktober 2021 

Thema: Oog voor de ander 

 

Datum:  9 november 2021 

Door:   Gertjan Aalders, voorzitter vakjury 

Fieke van ’t Riet, programmamanager 

Sinds april 2020 organiseert De Stad Verbeeldt tweemaandelijkse fotowedstrijden onder het thema 

De Stad Verbeeldt in tijden van corona. Op de dubbelexpositie De Stad Verbeeldt – Generation Z: 

what’s next? die van 18 juni t/m 14 juli 2021 in Harculo, Zwolle-Zuid, waren de prijswinnende 

enkelbeelden en fotoseries van de belangrijke fotowedstrijden te zien. 

 

In september 2021 is De Stad Verbeeldt gestart met een nieuwe serie fotowedstrijden. Het eerste 

thema daarvan luidt: Oog voor de ander. Dit heeft de wijze waarop generaties samen wonen, leven 

en werken tot onderwerp. Daarnaast wordt dit jaar ruim aandacht besteed aan de effecten van de 

klimaarverandering op het dagelijks leven, dit onder het motto Oog voor de toekomst. 

 

Het coronavirus is nog niet overwonnen, de crisis nog niet voorbij. Maar De Stad Verbeeldt gaat 

verder met de tweemaandelijkse online wedstrijden en publiceert met grote regelmaat actuele 

fotoseries rond voornoemde thema’s op haar website.  

 

Fotowedstrijd Oog voor de ander  

 

De wedstrijd Oog voor de ander heeft een bescheiden respons opgeleverd: drie deelnemers hebben 

één of meerdere foto’s ingeleverd, in totaal negen foto’s. De fotografen komen dit keer uit Zwolle en 

Amsterdam.  

De vakjury heeft drie foto’s geselecteerd die het thema op authentieke wijze visualiseren. De drie 

winnende foto’s zijn bijzonder qua thema en compositie. Ze zijn opgenomen in het koelwatergebouw 

van de voormalige IJsselcentrale Harculo. De jonge vrouw in de serie lijdt aan een progressieve 

oogziekte waardoor ze inmiddels bijna blind is. Toch zit ze niet bij de pakken neer. Ze neemt het 

leven zoals het is en laat zich niet afremmen door een handicap. De foto’s laten een vrouw zien die 

krachtig in het leven staat.  

 

Wij willen alle inzenders bedanken voor hun bijdrage. Hopelijk doet men de komende maanden weer 

enthousiast mee.   
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 Titel: Z Mirrows 

 

 

 

 
 

Titel: Cane Dancing 
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Titel  : Dots braille 

 

Fotograaf : Anita Robbe, Zwolle 
 
Titel  : Z Mirrows 

Toelichting : Op 6 oktober heb ik een fotoshoot gedaan in het atelier van Ronald  
Westerhuis bij de oude IJsselcentrale. 
Het thema van de wedstrijd is 'oog voor de ander', maar eigenlijk passen de 
foto's die ik wil insturen daar niet helemaal bij.  
Door een progressieve oogziekte is de jonge vrouw op de foto's in de 

afgelopen jaren vrijwel blind geworden. Ze laat zich echter niet slachtofferen 

en gaat door waar ze goed in is: zingen en dansen. Haar leven is echter zo 

anders dan ze zich ooit had kunnen voorstellen, de hele wereld ziet er 

letterlijk anders uit.  

Haar wereld ziet er anders uit, hebben wij daar oog voor? 

En het thema 'Oog voor de ander' is misschien toch wel heel passend.... 

 


