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‘Een stad ziet een man / de handen ten hemel / en richt zich weer op’
Zadkine, Rotterdam, Geruchten/BZZTôH, 1986
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Expositie Fotomuseum Vijf fotografen kiezen de beste foto in hun genre

Sssttt, hier
wordt hard
gewerkt

Natuur - Eva Besnyö
‘Een foto waar leed maar ook hoop uitstraalt’
De keuze van: Janine Schrijver
Bekend van: Fotoreportages voor
(oud-)magazine M van NRC, fotoserie ‘Forever Young’ (over 55+)
voor Document Nederland
„Eva Besnyö is een van mijn grote
heldinnen. Ik ben vooral dol op haar
fotoserie uit Westkapelle. Eva Besnyö fotografeerde het boeren leven op een zeer esthetische manier.
Later heb ik er zelf ook veel gefotografeerd. Besnyö was van oorsprong Hongaarse. Ze woonde in
Amsterdam. Deze foto, die ze heel
kort na het bombardement gemaakt moet hebben, vind ik bijzonder door de lelijkheid en schoonheid ineen. Het is een esthetisch
beeld, met een sterke compositie,
maar ook een beeld waar veel emotie in zit. Er straalt leed uit, maar ze-

175 jaar Rotterdamse fotografie
Het beeld dat rijst uit alle foto’s op de expositie, die morgen
opent, is dat van een stoere stad waar bouwwoede heerst.
Door onze redacteur
Claudia Kammer

G

rachtenpanden
en
nauwe steegjes, driemasters die liggen
aangemeerd, koetsen,
handkarren en paardenwagens op de kades. De schilderachtige foto’s van Rotterdam in de negentiende eeuw doen
denken aan een verzwolgen Atlantis,
een stad die niet meer bestaat of zelfs
nooit heeft bestaan. Herkenningspunten zijn er nauwelijks. Een enkele
keer zie je de Laurenskerk op de achtergrond. De romantische zwart-witbeelden staan in scherp contrast met
de felle kleurenfoto’s van de hypermoderne architectuur die na de oorlog in de stad verrees. Het Rotterdam
van nu is eerder stoer, brutaal, dynamisch, modern, internationaal.
Het Nederlands Fotomuseum laat
in de tentoonstelling Rotterdam in the
Picture zien hoe zowel professionals
als amateurs de stad in de afgelopen
175 jaar fotografeerden. Welk beeld
van de stad rijst er uit hun foto’s op?
„Er was tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar fotografie in Rotterdam”, zegt curator Frits Gierstberg, die de tentoonstelling maakte
met onderzoeker Joop de Jong. „En
door het bombardement zijn ook
veel foto’s verloren gegaan. Maar in
het Stadsarchief Rotterdam, het Koninklijk Huis Archief, het Spoorwegmuseum en Bijzondere Collecties
van de Universiteit Leiden, is gelukkig nog wel veel bewaard gebleven.”
Rotterdam had in de negentiende
eeuw een rijke elite van handelaren,
industriëlen en reders. Fotografen leverden aan hen mooie stadsgezichten
en plaatjes van belangrijke nieuwe gebouwen. Maar ook legden ze in opdracht van bedrijven en het gemeentebestuur de grote havenwerken vast
en de aanleg van spoorwegen, zoals
het luchtspoor door de stad. Gierstberg: „De van oorsprong Duitse fotograaf Johann Georg Hameter maakte
haarscherpe foto’s van de bouw van
drijvende droogdokken in de haven.
Daar plakte hij in de donkere kamer
indrukwekkende wolkenpartijen boven die hij ergens anders had gefotografeerd. Dat was zijn handelsmerk.”
Op een tentoonstelling als deze
kunnen ook de pijnlijke foto’s van het
bombardement niet ontbreken. Zoals die van Ed van Wijk, die op 15 mei
1940 een groep burgers fotografeerde die op de hoek van de Kruiskade
met de Mauritsweg achter een hek
staan te kijken naar de puinhopen
van hun stad. Je ziet alleen hun

schimmen, de mannen houden hun
handen ernstig op de rug.
Maar bij de pakken neer zitten was
er niet bij. De gapende wonden in het
stadshart werden na de oorlog gedicht met nieuwe gebouwen. „De
grootste, de hoogste, de eerste”, zegt
Gierstberg. „Dat zijn woorden die je
vaak tegenkomt als het gaat over Rotterdamse architectuur, ook al voor
de oorlog.” Cas Oorthuys was een
van de belangrijkste fotografen die
Rotterdam tijdens de wederopbouw
bracht als een bruisende wereldstad
vol iconische gebouwen.
De keerzijde van die bouwwoede
was dat Rotterdam de reputatie
kreeg een ‘kille stad’ te zijn. Gierstberg: „Je kent wel die uitdrukking: na
zes uur ’s avonds kun je op de Coolsingel een kanon afschieten.” Sommige fotografen, zoals Kim Bouvy,
brachten dat beeld van een spookstad tot uitdrukking in hun werk. Anderen gingen juist op zoek naar het
leven en het groen in de stad. Zoals
Janine Schrijver, die een fotoserie
maakte van het stampvolle Vroesen-

De grootste, de
hoogste, de eerste
park tijdens een warme zomerdag.
Naast de vele foto’s van architecturale hoogstandjes zijn er dus ook foto’s van de inwoners die de stad maken tot wat hij is. Er zijn oude foto’s
van havenarbeiders in de negentiende eeuw die staan te wachten op de
verdeling van werk, foto’s van gastarbeiders in de jaren zeventig en hele
recente foto’s waarop je de bonte mix
van inwoners ziet die de stad nu
heeft. Maar deze foto’s vormen een
minderheid in de tentoonstelling.
„Rotterdam heeft niet zoveel straatfotografen”, zegt Gierstberg. „De nadruk heeft hier van oudsher gelegen
op architectuurfotografie.”
Er loopt in de tentoonstelling geen
verhaal of lijn van de oudste naar de
nieuwste foto. „We hebben de foto’s
op een associatieve manier gegroepeerd”, zegt Gierstberg. „Het gaat
ons om de beelden van de stad, niet
om het historische verhaal.”
Tentoonstelling ‘Rotterdam in the Picture. 175 jaar fotografie in Rotterdam’.
24 januari t/m 17 mei in het Nederlands
Fotomuseum. Op #Rotterdaminthepicture kunnen amateurfotografen hun
foto’s laten zien. Er zijn al 1.700 foto’s
gedeeld. Nederlandsfotomuseum.nl

ker ook hoop. Dit is dus wat een
bom met een stad doet. Ik denk dat
de foto in het centrum genomen is,
ergens in de buurt van de Blaak. Op
de achtergrond zie je een treinspoor. Aan het licht kun je zien dat
het zomer is, maar je ziet het ook
aan de bomen, waar nog kleine
plukjes jong groen aan zitten. Die
bomen zijn haast niet meer dan
stompen, ze zijn extreem gehavend
door het bombardement. Tegelijkertijd staan ze nog zo fier en trots
overeind. Daarom vind ik het ook
een foto van hoop. Zelf zei ze daar
jaren later over: ‘Ik ben daar beschaamd om. Ik heb mooie foto’s
gemaakt van een ruïne. Die hadden
schrijnend moeten zijn.’ Ik ben het
daar niet mee eens, maar begrijp
wel dat je als fotograaf vijftig jaar later andere keuzes zou maken.”

Eva Besnyö, Rotterdam, juni 1940. MAI

Documentaire - Gerco de Ruijter
‘Vervreemdende werking door ongewoon perspectief’
De keuze van: Carel van Hees
Bekend van: Fotoboek en -tentoonstelling
(Boijmans) over bokser Cor Eversteijn
Kees Molkenboer, Hongerwinter, Pijnackerplein, winter 1944-45. Collectie Nederlands Fotomuseum

Sociaal - Kees Molkenboer
‘De hongerwinter in één sterk beeld samengevat’
De keuze van: Robert de Hartogh
Bekend van: Foto’s van gastarbeiders
„Dit is een foto van Kees Molkenboer. Het Nederlands Fotomuseum
heeft zijn archief. Hij is typisch een
exponent van de documentaire fotografie, waarbij het vastleggen van
een gebeurtenis op de voorgrond
staat en niet zozeer een fotografische stijl. Deze foto nam hij op het
Pijnackerplein in het Oude Noorden,

Ruud Sies, Installeren van een
bekisting op een gerberligger,
week 17, uit de serie ‘Building De
Rotterdam’, 2012

waar hij woonde. Ik heb daar toevallig vlakbij mijn atelier. Het is ijzersterk hoe de fotograaf hier de hongerwinter in één beeld samenvat. Hij
heeft de foto waarschijnlijk gemaakt
met een rolfilmcamera. Hij moet om
deze foto te kunnen maken heel
dichtbij hebben gestaan. Fotografen hadden in die tijd nog geen telelenzen en ze maakten ook niet zoveel foto’s als nu. Je moest wachten
op het juist moment met afdrukken.
Op het eerste gezicht lijkt het mis-

schien of de man op de grond bedelt, maar als je beter kijkt zie je dat
de manier waarop hij zijn rechterhand half openhoudt meer een gebaar van overgave is. Hij ligt op de
grond, aan de voeten van een andere man, zijn benen kunnen hem niet
meer dragen. Die staande man ernaast maakt het contrast des te groter. Het beeld wordt zo nog indringender. Hij kijkt je niet aan, die man
op de grond. Hij kijkt wel, maar hij
ziet niets, alsof hij er al niet meer is.”

Gerco de Ruijter, Zonder titel (EMO Maasvlakte), 2000.

Architectuur - Franz von Erckens
‘Een ingetogen foto waar toch veel romantiek in zit’

Portret - Ruud Sies
‘Een kwetsbare Popeye op De Rotterdam’

De keuze van: Jannes Linders
Bekend van: Onder meer boek Schiphol,
megastructuur (2013)

De keuze van: Sanne Donders
Bekend van: Foto’s voor onder meer
AD-Rotterdams Dagblad

„Deze foto is gemaakt in 1877 door Franz von
Erckens, over wie tot nu toe niets bekend is.
Het is een foto van het luchtspoor, een van
die plekken in Rotterdam waar bijna niets
meer van over is. De fotograaf werkte mogelijk in opdracht van een Duitse fabrikant die
het staal voor het spoorviaduct had geleverd. Heel veel Rotterdamse fotografen
werkten vroeger in opdracht van bedrijven.
Ik zelf vaak ook en met veel plezier. Deze fotograaf heeft zijn werk echt prachtig gedaan,
je ziet elke klinknagel in de stalen brug. Er
heeft nog geen trein gereden, alles is nieuw,
elk steentje ligt nog op zijn plek. Je ziet de
palen met deels de porseleinen isolatoren,

„Bouwputten zoals deze zijn onlosmakelijk met de stad verbonden.
Vaak lijkt het of ze zich zelf omvormen tot een gebouw. Je ziet van buiten alleen maar kranen en machines.
Op deze foto zie je hoe het in werkelijkheid gaat. Wat ik sterk vind aan
het werk van Sies is dat hij de bouw
van De Rotterdam van begin tot einde heeft vastgelegd. Het is een tijdloos beeld, doordat hij gekozen

heeft voor zwart-wit. Door het weglaten van kleur komt de man op de foto nog scherper uit tussen al dat
staal. Hij lijkt wel een soort Popeye,
het is alsof hij dat zware plateau helemaal zelf optilt. Tegelijk ziet hij er
kwetsbaar uit, tussen al dat staal. En
dan zit hij ook nog op de rand. Sies
heeft zich laten inspireren door de
beroemde foto’s die de Amerikaan
Lewis W. Hine maakte van de bouw
van het Empire State Building. Daarnaast treedt hij in de voetsporen van
Cas Oorthuys, die de wederopbouw
van Rotterdam vastlegde.”

„Het boek bij de tentoonstelling kent een
aantal foto’s die een eigenschap gemeen
hebben en dat is vervreemding. Foto’s die
qua sfeer een indruk achterlaten van eenzaamheid en verontrusting. Goed is dat, dat
fotografie dat kan oproepen. Gerco de Ruijter is een beeldend kunstenaar die landschappen maakt door zijn camera aan zelfgebouwde vliegers te binden. Hij fotografeert vervolgens een zorgvuldig uitgekozen
landschap recht van boven. Het levert vaak
foto’s op die vervreemdend werken door het

ongewone perspectief. Dit is een foto van
het Europees Massagoed-Overslagbedrijf
in de haven. Hier worden ertsen en kolen opgeslagen en overgeladen. Je ziet een machine die erts verwerkt. Maar vanuit het hoge
standpunt lijkt de machine op een enorm insect met ogen en een bek. Hij spuugt en
zuigt tegelijkertijd. We zien staal, grondstoffen en energie, bevroren door de camera.
Het is een idioot beeld dat aandacht blijft
vragen. Soms denk je dat het alfabet van de
fotografie compleet is en dan komt er plotseling een kunstenaar langs om de boel
weer op te schudden. Het is een fascinerende foto. Alles duidt op de hand van de mens,
maar we zien hem niet.”

maar de bedrading ontbreekt. Aan weerskanten van het spoor staan twee stalen huisjes voor gereedschap, of misschien zijn het
zelfs wel wachtershuisjes. Op de daken van
deze huisjes staan ijzeren punten waardoor
de huisjes samen net een Pruisische helm
vormen. Kijk ook naar die molen links. De
wieken staan precies goed. De tekst op de
muur is ‘DROOG WASSCHERY’. Dit is een
honderd procent documentaire foto, de fotograaf heeft niet uitdrukkelijk zijn stempel
op het beeld willen drukken, dit is wat het is.
Het is daarmee een heel ingetogen foto, er is
niets overexpressiefs aan. Toch zit er veel romantiek in: het zachte licht, de kromming
van de sporen, de contouren van de stad,
het vervagen van het beeld aan de einder.
Anno 2015 noem ik dit zelf keihard picturalisme.”

Franz von Erckens, Het spoorwegviaduct over het Hofplein, 1877, Collectie Stadsarchief Rotterdam
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