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op de schoot. Er gaat een prachtige rust en evenwichtige 
beeldopbouw van deze foto uit. Het heldere groen van het 
gewaad van de dochter sluit mooi aan bij de groene muur 
waarvoor het portret genomen is. De donkerblauwe tint van 
het gewaad van de moeder ondersteunt dit. Er is (voor een 
niet-medicus) een tweede blik nodig om te zien wat de medi-
sche context van deze foto is, namelijk het litteken van de lip-
operatie van de dochter. De trotse blik van de moeder, de on-
zekere en vermoeide maar ogenschijnlijk tevreden blik van 
de dochter, zorgen voor een inhoudelijk boeiend beeld dat 
visueel wordt ondersteund door het eenvoudige kleurenspel.

De tweede foto van mijn keuze is die van een plastisch 
chirurg in actie. Omringd door maar liefst tien aandachtig 
meekijkende jonge, vermoedelijk lokale artsen, beoefent hij 
geconcentreerd zijn vak. Het is dan ook met name een in-
houdelijke overweging dit beeld te kiezen. De kans die een 
dergelijke missie biedt om ervaringen op te doen, juist voor 
de lokale bevolking, spreekt duidelijk uit dit beeld. Dit is een 
aspect dat misschien niet altijd even goed overkomt omdat 
de aandacht vaak naar de patiënten gaat. Het sterk journalis-
tieke beeld met de groene kapjes en het licht van de opera-
tielamp die midden in de groep schijnt maakt dit, los van de 
inhoud, ook visueel tot een boeiend beeld.

De laatste en tevens winnende foto laat een groep kinderen 
zien die op een rots zijn geklommen en naar de fotograaf 
zwaaien. Op de achtergrond is de zon te zien die in het stof 
van een tropisch Afrikaans land roodgloeiend ondergaat. De 
fotograaf heeft het ‘moment décisif’ goed weten te vangen 
met de zon precies tussen twee rotspilaren in en de groepen 
kinderen evenwichtig verdeeld over het beeldvlak. De foto 
geeft op een bijzondere manier een typische beeld van Afri-
ka. Alhoewel de kinderen in lompen zijn gehuld en zonder 
meer straatarm zullen zijn, maken hun sterk met de achter-
grond contrasterende armpjes, kromme beentjes en zwaai-
ende handen een positieve en optimistische indruk. Juist dit 
grote contrast tussen armoede en speelse vrolijkheid maakt 
vaak grote indruk op westerlingen die deze twee aspecten 
meestal moeilijk met elkaar kunnen rijmen. De winnende 
foto geeft in dit opzicht een zeer ‘eigen’ beeld van Afrika 
waarbij de invloed van de westerse geneeskunde niet op de 
voorgrond treedt maar waarbij juist de mensen die door deze 
geneeskunde geholpen worden, centraal staan.

De criteria die zijn gebruikt om de 24 inzendingen te beoor-
delen zijn in de eerste plaats terug te voeren op het daadwer-
kelijke beeld, de visuele kwaliteit van de foto. Omdat er bij 
alle inzendingen logischerwijs sprake is van een sterk docu-
mentair karakter, speelt de inhoud van de foto daarnaast een 
belangrijke rol. 

Het eerste beeld waar mijn blik echt op viel, is dat van een 
trotse moslimmoeder met zeer waarschijnlijk haar dochter 

Juryverslag van de fotowedstrijd

Derde prijs: een meisje uit de omgeving van Sokoto, Nigeria, 
enige dagen na het sluiten van haar hazenlip. Fotograaf: Hans 
de Bruijn.
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In het vorige nummer en per e-mail zijn de lezers en leden uitgenodigd 
om foto’s in te sturen die zij tijdens een humanitaire missie hebben ge-
maakt. Deze zijn voorgelegd aan Jacob Garvelink, kunsthistoricus met 
als specialisatie fotografie. Na zijn studie werkte hij als stafmedewerker 
bij Foam, het fotografiemuseum in Amsterdam. Momenteel werkt hij 
voor birdingbreaks.nl en organiseert en begeleidt hij vogel- en fotogra-
fiereizen over de hele wereld. Hij selecteerde de drie winnende foto’s 
die in dit tijdschriftnummer zijn opgenomen. - De redactie
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Tweede prijs: Een operatiekamer in Hue Vietnam in april 2002. Talrijke jonge chirurgen in de 
operatiekamer. Ze stelden vele vragen, in het Vietnamees. Het diensthoofd vertaalde… Foto 
ingezonden door Paul Wylock, emeritus hoogleraar te Brussel.

Eerste prijs: Meixner Hill bij Sokoto, Nigeria, een bij veel teams geliefde plek om een dag van 
hard werken af te sluiten, veelal in gezelschap van de jeugd uit het onderaan de heuvel liggende 
dorpje. Fotograaf Hans de Bruijn.
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