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Voorwoord

Fotografie van de rafelrand

Een gloednieuw magazine rond sociale fotografie? In een tijd waarin iedereen fotograaf is en de 
wereld via één klik van ons verwijderd is? Deze vragen hebben we ons gesteld. En toch hebben we 
maar even getwijfeld. Omdat we voelen dat er nood is aan nuance binnen onze huidige beeldcul-
tuur en omdat we weten dat er nog vele verhalen onderbelicht blijven. En net dat is wat sociaal 
bewogen fotografen doen: onderbelichte thema’s in vraag stellen, zichtbaar maken en het maat-
schappelijk debat voeden met hun kijk op de samenleving. 

Een beroemde quote van Robert Capa, oor-
logs- en documentairefotograaf uit de vorige 
eeuw, luidt: als je foto’s niet goed zijn, sta je niet 
dicht genoeg bij je onderwerp. Net daar maken 
onze sociaal bewogen fotografen het verschil. 
Door in interactie te gaan met de mensen die ze 
fotograferen, op zoek te gaan naar de rafelrand, 
het onversneden deel… bijten ze zich vast in 
hun onderwerp en tonen ze de wereld vanuit 
een standpunt zoals we die misschien nog nooit 
eerder hadden gezien. Of net wel? 

Zo zien we dat Dorothea Lange eind jaren 1930 
Skid Row in San Francisco bezocht als één van 
de elf fotografen die van de Amerikaanse over-
heid de opdracht kregen om de plattelandsbevol-
king te fotograferen na de Grote Depressie. Ze 
maakte beelden van voortvluchtige landbouwers 
die zich vanuit the Midwest voegden bij de dak- 
en werklozen van Skid Row. Bijna 100 jaar later 
trad Christophe De Muynck in haar voetsporen 
om te ontdekken dat het Skid Row van Los Ange-
les nog steeds de rand van de samenleving vormt 
en ‘the last resort’ is voor velen. Christophe is 
één van de laureaten van de Grote Prijs Sociale 
Fotografie 2022. Het zijn rauwe en ongepolijste 
beelden dicht op het vel van de gefotografeerde 
personen. 

Niet toevallig heet dit magazine rauw, omdat 
we de zaken niet mooier willen voorstellen dan 
ze zijn. Omdat de samenleving niet altijd Insta-
gram-waardig is. RAW is ook het bestandsfor-
maat voor foto’s dat de ruwe onbewerkte gege-
vens bevat zoals die van de beeldsensor worden 
uitgelezen. Zoals ook Karel Saelaert, winnaar 
van de Grote Prijs Sociale Fotografie 2022, zijn 
beelden het liefst naar buiten brengt. 

Met dit magazine willen we ruimte geven aan 
deze fotografen en hun beelden, maar vertellen 
we ook de verhalen die erachter zitten. We laten 
experten en gerenommeerde fotografen aan het 
woord en gaan samen met hen op zoek naar wat 
sociale fotografie is, waarom we deze verhalen 
moeten blijven vastleggen en hoe we hier verder 
taal aan kunnen geven. Niet enkel in dit maga-
zine, maar ook met andere initiatieven waarbij 
we vanuit sociaal-culturele praktijken aan de 
slag gaan. 

Zoals we deden bij het Immoneb-project, 
waarbij mensen die in armoede leven met foto’s 
een inkijk geven in hun erbarmelijke woon-
omstandigheden om zo de machteloosheid die 
ze dagelijks voelen in hun gevecht voor een 
menswaardig bestaan, te verbeelden. Een wake-
up-call die de wooncrisis tastbaar maakte. 

Zoals bij het All-In project waarbij we langdu-
rige werklozen met een camera op pad stuurden 
om positieve beelden en verhalen te sprokkelen 
in volle coronatijd.

Zo bieden we met dit magazine inspiratie en 
verbinding voor al wie op zoek is naar de kracht 
van fotografie als medium om mensen een stem 
te geven en onderbelichte verhalen op scherp te 
stellen. 

Veel kijk- en leesgenot! 

Sandra Temmerman,
Coördinator Linx+

Eenzame boer in overall, San Francisco’s Skid Row bij Howard Street. Geruïneerde boeren uit the Midwest van  
de VS voegden zich bij de daklozen en werklozen in Californië. Foto door Dorothea Lange, februari 1936.   
(© Everett Collection/Shutterstock)
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Lefébure. Interieur van een thuiswever in Zele, 1902 (Bibliothèque et Archives de l’Institut Emile Vandervelde, Brussel)



Sociale fotografie in België, een beknopte historiek

Hendrik Ollivier

Wanneer men het heeft over ‘sociale fotografie’ veronderstelt men meestal een betrokkenheid van de fotograaf, een 
engagement, een poging om via de fotografie mistoestanden aan te klagen of zelfs uit de wereld te helpen.  
Op Wikipedia heeft men het over “een vorm van fotograferen waarin de mens en zijn sociale positie centraal staat.” 

Ik sluit mij graag aan bij die ruime definitie van Wikipedia. 
Zo niet zouden enkele waardevolle documenten over een 
ontluikende sociale strijd of over arbeids omstandigheden 
rond het begin van de twintigste eeuw niet in aanmerking 
komen voor dit overzicht. Een overzicht dat overigens 
zeker niet exhaustief is. Binnen dit bescheiden bestek is 
het onmogelijk een uitgebreid overzicht te geven van alles 
wat we in België onder de noemer ‘sociale fotografie’ kun-
nen vatten, zelfs als we de meest strikte definitie zouden 
hanteren. Ik hou dit overzicht dus eerder exemplarisch.

Straatfotografie avant la lettre
Eén van de oudste fotografische getuigenissen over sociale 
acties dateert uit 1893. De BWP (Belgische Werklieden-
partij) organiseerde toen een nationale staking voor alge-

meen stemrecht. In Gent vond een grote betoging plaats, 
eindigend met een massameeting op het Sint-Pietersplein. 
Arnold Vander Haeghen, uitgever van de Gazette van Gent 
en verwoed amateurfotograaf (hij was lid van de Associ-
ation belge de Photographie, een prestigieuze club van 
fotografen) liep naast en tussen de betogers en capteerde 
zo op schitterende wijze de sfeer van de betoging. Straat-
fotografie avant la lettre, in schril contrast met de meestal 
erg statische foto’s van die tijd.

Aan de andere kant van het land maakte Gustave Maris-
siaux in 1904 een indrukwekkende reportage over het 
werk in de Luikse steenkoolmijnen. De opdracht voor 
de reportage kwam van het Syndicat des Charbonnages 
Liègeois, een patroonsorganisatie die de foto’s liet maken 

Arnold Vander Haeghen. Betoging voor Algemeen Stemrecht in Gent, 1893 (Huis van Alijn, Gent)
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Immoneb

Fotografie legt woonarmoede bloot

Dat sociale fotografie vandaag nog steeds een maatschappelijke rol kan spelen om onrecht aan te klagen, bewees 
armoedenetwerk Kras. Met een fake immokantoor kaarten ze de penibele woonomstandigheden aan van mensen 
in armoede. Dat gebeurde met foto’s die ze zelf gemaakt hadden.

Eind november 2021 verschenen in het Gentse straatbeeld 
plots “te huur”-borden aan huizen die verwezen naar het 
nieuwe immobiliënkantoor Immoneb. Wie naar de bijho-
rende website surfte, zag enkel advertenties van weinig 
aantrekkelijke woningen, waarvan je je afvroeg of ze 
überhaupt nog wel te huur mochten gezet worden.

Toch waren het reële foto’s van reële woningen. Door ze 
op die manier te tonen wilde armoedenetwerk Kras de 
slechte kwaliteit van vele huurwoningen aanklagen. Het 
fotografieluik van dit project kwam tot stand met hulp van 
de Gentse Linx+ fotowerkgroep Revolver. Kras zocht een 
partner om mensen hun woonsituatie in beeld te laten 
brengen, en kwam zo bij Linx+ uit. Het project ‘Beelden 
Spreken’ was geboren. 

“Immoneb heeft heel wat in beweging gezet”

Doel was niet enkel om problemen te visualiseren, maar 
ook de kracht van de mensen die hier dagelijks mee 
moeten leven. Vier coaches van Revolver begeleidden 
gedurende twee weken telkens een groepje van vier 
deelnemers. Zij leerden hun fototoestel kennen en kre-
gen inzicht in de geheimen van een goede foto. Tijdens 
werkgroepen werden de foto’s verder besproken. De 
foto’s werpen een blik op de eigen woonsituaties én op de 
droomsituatie van de deelnemers.

Sprekende beelden
Sprekende foto’s en krasse woonverhalen tonen onleef-
bare woonsituaties voor onbetaalbare prijzen en maken 
zichtbaar wat achter de gevels leeft… Krappe kamers die 
als woon-, was-, slaap- en kookruimte dienen, beschim-
melde onveilige rijhuizen, een garage als woning… alles 
verhuurd voor prijzen die het leefbudget ruim overschrij-
den. Herkenbaar voor (te) veel mensen in armoede in 
Gent en Vlaanderen. Beelden en verhalen die beklijven en 
mensen wakker schudden en tot actie willen aanzetten. 
Beelden die meer indruk maken dan de vele cijfers en 
statistieken die al jaren de hoogdringendheid van het 
probleem aantonen.

Om deze foto’s te exposeren werd eveneens een origineel 
concept bedacht: een nep-immokantoor. Dat opende eind 
2021 de deuren in Shopping Gent Zuid en was gedurende 
een maand te bezoeken. Een immokantoor waar je niet 
terechtkon voor het huren of kopen van een woning dus, 
maar wel zicht kreeg op de wooncrisis in Gent en welke 
‘woonplaatsen’ er voor buitensporige prijzen worden 
verhuurd. Met aanbevelingen voor het beleid om hier iets 
aan te doen… zodat eindelijk het recht op wonen, voor-
zien in de Vlaamse en Belgische wetgeving, gewaarborgd 
wordt. 

Mensen die in armoedige omstandigheden moeten leven 
voelen zich vaak machteloos, zonder stem en onzichtbaar. 
Via de sprekende beelden op Immoneb zetten ze de mach-
teloosheid, die ze dagelijks voelen in hun gevecht voor een 
menswaardig bestaan, om in actie. Een wake-up call van 
de grootste slachtoffers van de wooncrisis.

Foto: Jo Schelstraete  / Linx+ Fotowerkgroep Revolver
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3 vragen aan Johan Witters van Kras

Hoe kwamen jullie 
erbij om deze actie 
op te starten? 

“Kras is actief in 
Groot-Gent. Via 
onze 18 vertakkin-
gen hebben we 
een doelpubliek 

van 14.000 mensen die in armoede 
leven. Van hen horen we vele verha-
len. Vaak gaan die over wonen: over 
de lange wachtlijsten voor een soci-
ale woning, over geen betaalbare 
huurwoning vinden, over slechte 
woonomstandigheden, over de 
hoge energiekosten... Kras verleent 
materiële steun, zoals voedselhulp, 
kledij en huisraad bedelen, en orga-

niseert ontmoeting. We kwamen tot 
het inzicht dat we ons niet wilden 
beperken tot individuele ondersteu-
ning, maar met de grond van de zaak 
wilden bezig zijn.”

Wat zien jullie als concreet resultaat 
van jullie actie? 

“We hebben het gevoel dat onze 
actie toch heel wat in beweging heeft 
gezet. Doordat we in Gent onze nek 
hebben uitgestoken, worden we nu 
serieus genomen en worden we door 
andere partners en de politiek sterk 
betrokken bij de woonproblematiek. 
De politiek ziet ons nu als ernstige 
gesprekspartner. Het heeft ons veel 
waardering opgeleverd. Onze actie 

is ook 10.000 keer gedeeld op sociale 
media.”

Wat zijn de volgende stappen die 
jullie zullen zetten? 

“Het gevolg van de actie is dat ons 
actieterrein wat verschoven is. Vroe-
ger spitsten we ons toe op individu-
ele ondersteuning. Dat blijven we 
doen, maar we zullen daarnaast de 
structurele oorzaken en problemen 
sterker in het oog houden. We hou-
den sterk de vinger aan de pols van 
de woonproblematiek. Zo willen we 
bewustwording creëren en politieke 
druk uitoefenen om deze structurele 
problemen aan te pakken.”

“Ik ben Fien en ben 32 jaar. Sinds mijn 
scheiding 2 jaar geleden huur ik deze 
kamer. Ik slaap hier wel, en ik eet hier 
soms. Maar ik ben hier niet thuis. Ziet 
ge me hier al vrienden ontvangen 
om iets te drinken, of een babbelke 
te doen? En die kamer kost me 360 
euro in de maand. De huisbaas heeft 
hier zo 6 kamers. Maar vraagt ‘m niet 
om een nieuwe lamp te steken in de 
traphal. Of om te zorgen dat we de 
buitendeur op slot kunnen doen.”
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Wouter Van Springel - Breedbeeld

“Wij helpen beeldmakers groeien”

We schuiven aan bij Wouter Van Springel, gedreven directeur van BREEDBEELD, één van de negen amateurkunsten-
organisaties in Vlaanderen. Sinds 2001 zijn zij de koepelorganisatie die zich focust op foto, film en mediakunst.  
Wat doet BREEDBEELD? Hoe werken zij rond sociale fotografie? En wat is sociale fotografie vandaag eigenlijk?

Wouter Van Springel: “Ons doelpubliek is iedereen 
die niet professioneel bezig is met foto, film of media-
kunst. Momenteel is ons motto: ‘wij helpen beeldmakers 
groeien.’ Dat is kort gezegd wat we hier dagelijks proberen 
te doen. We doen dat door fotografen, cineasten en media-
kunstenaars te informeren, te ondersteunen, te inspire-
ren en te verbinden. Enerzijds via onze website waar heel 
wat info en advies op staat, maar we organiseren ook in 
verschillende contexten infosessies over auteursrecht, 
portretrecht enz. De website is zowat ons uithangbord, de 
plaats waar veel info te vinden is. Maar daarnaast organi-
seren we ook veel artistieke workshops, inspiratiedagen, 
feedbackmomenten, filmfestivals, openluchtexpo’s… Het 
is echt een heel diverse en uiteenlopende werking. Als je 
op onze projectpagina kijkt, zie je de hele scope van waar 
we mee bezig zijn.”

“De meest onzichtbare dingen zijn het 
interessants, omdat je die niet makkelijk te 
zien krijgt”

Wie kan bij jullie terecht? 
“Dat gaat van mensen die heel weinig kennis en ervaring 

hebben in één van onze media en misschien ook (nog) 
niet de ambitie hebben om met hun werk naar buiten te 
komen, tot de mensen die veel ervaring en kennis hebben 
en heel ambitieus zijn, en alles wat daar tussen zit. En 
eigenlijk zelfs heel de brede wereld daarrond, van mensen 
die onze disciplines nog niet kennen en daar misschien 
ook wel interesse in zouden kunnen hebben. Sinds een 
jaar of drie zijn we geëvolueerd van een ledenorganisatie 
met lidgeld naar een open steunpunt voor iedereen die 
bezig is met fotografie, film of mediakunst. Op die manier 
wilden we drempels wegwerken die mensen misschien 
ervaarden, om zo als organisatie iedereen te kunnen 
verwelkomen. Naast onze vaste achterban willen we ook 
groepen bereiken die iets minder zichtbaar zijn of groe-
pen die minder gemakkelijk de weg vinden naar onze 
organisatie.”

In dat kader kennen we jullie van het traject All-In.  
Wat is dat?

“Vanuit de behoefte om ook mensen te bereiken waar-
voor onze disciplines nieuw of minder toegankelijk zijn, 
startten we in 2021 met het onderzoekstraject All-In. Drie 
jaar lang zetten we hiervoor elk jaar vier verschillende 
praktijkgerichte projecten op. Tijdens deze projecten 
onderzoeken we hoe foto en film kunnen bijdragen tot 
ontmoeting, zelfexpressie en inclusie bij deze specifieke 
groepen, en hoe sociaal-cultureel werk en de kunsten 
elkaar hierin kunnen versterken door het leggen van 
duurzame contacten.”

Samen met Linx+ gingen jullie in Antwerpen aan de slag 
met leden van het ABVV-werklozencomité. Wat willen 
jullie met dit project bereiken?

“Het hoofddoel is meer: hoe het medium fotografie 
gebruiken om een eigen verhaal te vertellen. Is dat altijd 
dé top van de artistieke fotografie? Nee, en dat hoeft ook 
niet. De nadruk ligt veel meer op het proces. Hoe wordt 
het visuele medium gebruikt om het over moeilijke the-
ma’s te hebben, bijvoorbeeld. Het is altijd leuk als er toffe 
resultaten uitkomen, maar dat is niet het hoofddoel van 
deze projecten. Je kan cursussen geven over de techni-
sche kant van het fotograferen, maar daar stopt het dan. 
Als je mensen leert om met fotografie meer naar dat ver-
haal toe te werken of de dingen waar ze mee zitten echt 
naar buiten te brengen, denk ik dat dat een heel mooi 
gegeven is.”

Zit er een verschil in de beelden uit de projecten versus 
professionele foto’s? 

“De lijn die ik kan trekken is: het zijn vaak veel persoon-
lijkere foto’s. De insteek is niet om bijvoorbeeld natuurfo-
to’s te maken, maar vaker is de vraag om de eigen leefwe-
reld in beeld te brengen of alleszins de thema’s waar de 
deelnemers het zelf over willen hebben. De focus ligt dan 
meer op het verhaal en vaak de emoties die daarbij horen, 
en iets minder op de esthetische waarde van een beeld.”
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Is dit dan sociale fotografie? 
“Het sociale verhaal is de kern van sociale fotografie. Dat 

is het gegeven dat je echt in the picture wil zetten. Dat 
zijn niet altijd de makkelijkste onderwerpen, vaak zijn het 
verhalen uit de marge van de samenleving. Het zijn de 
meest onzichtbare dingen die het interessants zijn, omdat 
je die niet makkelijk te zien krijgt. Daar ligt misschien wel 
een merite van sociale fotografie om mensen met dingen 
in contact te brengen die niet altijd zo zichtbaar zijn of 
die niet tot een bepaalde leefwereld van iemand behoren. 
Hoewel het over de meest banale interactie zoals een 
handdruk tussen twee mensen kan gaan. De interactie 
tussen mensen is de kern van sociale fotografie. Bij ons 
komt sociale fotografie het meest binnen in onze All-In 
projecten.”

“Het sociale verhaal is de kern van sociale 
fotografie”

Hoe kom je met die beelden uit de projecten naar buiten? 
Heb je als toeschouwer de context van de projecten nodig 
om het beeld te kunnen kaderen?

“Sociale fotografie is een vorm van fotografie met een 
onderwerp dat wat afgelijnder is, waarmee je ook echt 
een verhaal wil vertellen en waarbij de nadruk niet op het 
esthetische ligt, maar wel op de interactie met mensen of 
tussen groepen mensen of sociale gebeurtenissen. Omka-
dering is belangrijk in zo’n gegeven. Het verhaal meege-
ven is quasi essentieel, anders loop je er misschien aan 
voorbij. Je kan als toeschouwer niet altijd weten wat de 
achtergrond is, net als bij sommige professionele kunste-
naars trouwens.”

Karen Dick

Corona?Positief!
breedbeeld en Linx+ gingen in 2021 in Antwerpen aan 
de slag met leden van het abvv-werklozencomité. Dat 
bestaat uit een aantal vrijwilligers die samenkomen 
om vanuit hun positie op de arbeidsmarkt verandering 
teweeg te brengen en hun stem te laten horen over het 
beleid. Het is een maatschappelijke geëngageerde groep 
die bij de start van het project geen fotografische achter-
grond had. 

Fotografe Hilde Braet, die het project artistiek bege-
leidde, introduceerde hen in de methode van Photovoices 
en de geschriften van Paulo Freire. Zo ontdekten ze de 
kracht en het belang van hun eigen perspectief. Meteen 
werd beslist om dit project een optimistische draai te 
geven met de projectnaam ‘Corona?Positief!’. De deel-
nemers kozen ervoor om tijdens de crisis verhalen van 
klein geluk, moed en doorzettingsvermogen te tonen. 
Na de theorie trokken ze de straat op en dompelden zich 
onder in de praktijk van straatfotografie. Nadien bespra-
ken ze hun foto’s in groep. Het resultaat was een reeks 
wenskaarten met de foto’s uit het project. Die werden 
opgestuurd naar senioren in verschillende woonzorg-
centra om hen een hart onder de riem te steken tijdens 
de pandemie. 

Deelnemer Eric Thonon blikt tevreden terug: “Het was 
heel interessant om te leren hoe je een geëngageerde 
visie kunt omzetten in beelden. De workshops sterkten 
mij in hoe ik als fotograaf mensen op straat kan benade-
ren. Ook voor de groep was het heel zinvol. We hebben 
veel samengedacht en samengewerkt. Dat heeft ons 
als leden van het comité dichter bij elkaar gebracht. Zo 
konden we elkaar helpen bij computerproblemen en in 
de whatsappgroep wisselen we nu vlot onze info uit. Ik 
denk dat we er in geslaagd zijn om samen mooie kunst-
werkjes te maken. Persoonlijk heb ik er veel aan gehad 
en dat ging niet alleen over hoe je een sterke foto maakt.”

Meer weten over de projecten? www.breedbeeld.be
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Waarom een Grote Prijs Sociale Fotografie?
Voor fotografen met een sociale inborst, die werken rond maatschappelijke thema’s, zijn er helemaal niet zo veel 
toonkansen in Vlaanderen. De thema’s van andere fotowedstrijden zijn maar zelden ‘sociaal’ en zijn vaak gericht 
naar ‘one shot’. Een volledige reeks foto’s binnen hetzelfde onderwerp tonen is niet dikwijls mogelijk. Studenten 
fotografie moeten bovendien veel geld investeren om hun fotoreeks voor hun eindjurering af te werken zonder dat er 
achteraf nog veel met die foto’s gebeurt. 

Vijf jaar geleden kreeg Linx+ de kans om een prachtzaal 
in Ons Huis op de Gentse Vrijdagmarkt gedurende de 
drukbezochte Gentse Feesten te gebruiken als exporuimte. 
Dat gaf meteen de mogelijkheid om uit te pakken met de 
eerste laureaten van de Grote Prijs Sociale Fotografie. We 
zagen de voorbije jaren het deelnemersaantal gestaag 
groeien. Waar we startten met 30 deelnemers kennen 
we nu ruim een verdubbeling. De wedstrijd wordt meer 
bekend bij het publiek. Dit merken we ook aan ons bezoe-
kersaantal tijdens de Gentse Feesten: dit jaar bezochten 
360 mensen de expo. Sommigen van de laureaten volgen 
we nog via sociale media en de pers en we zien dat 
verschillende onder hen op een mooie manier verder 
bouwen aan hun fotocarrière.

Het concept van de wedstrijd was van meet af aan dui-
delijk. Deelnemers worden uitgenodigd om een coherente 
reeks van tien beelden door te sturen, vergezeld van hun 
CV en motivatie. Een professionele jury, bestaande uit 
beroepsfotografen met voeling met sociale fotografie, kiest 
in overleg zeven laureaten, onder wie één hoofdwinnaar.

De jury bestond de voorbije jaren onder meer uit 
Geert Stadeus, Bas Bogaerts, Hilde Braet, Freya Maes en 
Jo Schelstraete. Geert Stadeus, de hoofdredacteur van 
Snoecks, was van bij het begin een grote trekker van de 
wedstrijd en publiceerde enkele van de laureaten in zijn 
Snoecks jaarboeken. Hij kende ook telkens een ‘prijs van 
Snoecks’ toe. Zijn overlijden eind 2021 was voor een ons 
een grote shock en een groot gemis voor deze wedstrijd.

Van bij het begin hanteerden we een ruime maar toch 
erg duidelijke definitie: we zoeken fotowerk, zowel repor-
tage als conceptueel. We zoeken fotograaf-antropologen 
die een onderzoek doen naar alle mogelijke gedragingen, 
samenlevingsvormen, expressies, subculturen binnen 
onze samenleving, maar ook in andere samenlevingen. 
Want we zijn er van overtuigd dat wat mensen verbindt 
sterker is dan wat mensen uit elkaar drijft.

Het belangrijkste woord hierbij is ‘onderzoek’.  
We zoeken dus telkens fotografen die zich in hun onder-
werp vastbijten, het van verschillende kanten bekijken en 
het ons op een verhelderende manier tonen.

De juryleden van de Grote Prijs Sociale Fotografie 2022: Jo Schelstraete, Freya Maes, Hilde Braet en Bas Bogaerts.
Foto’s: Hendrik Braet en Jo Schelstraete
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Bert De Busschere

Karel Saelaert kon zelf niet aanwezig zijn op onze prijsuitreiking 
omdat hij een expo moest openen op een fotofestival in Sicilië. 
Zijn vader kwam de honneurs waarnemen. Links naast hem 
staat Anja Hellebaut, de mentor van Karel Saelaert.

Kayin Luys

De tentoonstelling

Elke Pannier

Christophe De Muynck

Prijsuitreiking van de Grote Prijs Sociale Fotografie op 14 juli 2022 in Ons Huis in Gent.  
Ontdek alle zeven laureaten en het verhaal achter hun fotoreeks samen met de winnaars van de eerste vier edities 
op de volgende bladzijden.
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Karel Saelaert / winnaar GPSF 2022
Zonder titel

“In Kaapstad (Zuid-Afrika) komen veel kinderen en jonge-
ren alleen op straat terecht. Ze vluchten weg van onleef-
bare thuissituaties zoals misbruik, alcohol en geweld. Al 
snel komen ze terecht in een ruwe wereld waarin bedelen 
of stelen de enige manier van overleven is. Om hun over-
levingskansen te vergroten, moeten ze zich aansluiten 
bij andere jongeren in dezelfde situatie. Straatbendes 
ontstaan.

Ik raakte bevriend met een groepje jongens die in de 
buurt van Church street een slaapplek zochten. Na een 
avondlijke autorit op Lion’s Head, waar we genoten van de 
skyline van Kaapstad en wat hiphop muziek, zette ik hen 
terug af in de stad. De volgende dag bleek er ruzie te zijn 
ontstaan tussen twee meerijders. De nacht eindigde met 
een moord.

Ik raakte gefascineerd door hun levensstijl en nam me 
voor om de jongens af en toe mee te nemen, weg uit hun 
stressvolle leven. Soms gingen we naar het strand, soms 
wandelden we in de natuur rond Kaapstad.

Deze reeks foto’s zijn in de stad en op enkele van deze 
uitstappen genomen.”
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Karel Saelaert

“Er gebeuren continu toevallige gebeurtenissen. Je moet er alleen 
klaar voor zijn om ze te ontvangen.”
Foto’s: Hendrik Braet / Linx+



“Ik neem een situatie in me op tot ik de magie voel”
Karel Saelaert won dit jaar de Grote Prijs Sociale Fotografie met een reeks over Zuid-Afrikaanse straatkinderen.  
De jury vond het een zeer pakkende reeks waarbij Karel zeer dicht bij zijn onderwerp was gekomen en uitblonk in 
rauwe directheid. We hadden een gesprek met deze boeiende en inspirerende fotograaf.

Welk soort fotograaf ben jij, Karel?
“Ik ben een documentaire- en reportagefotograaf. Ik 

probeer heel scherp te observeren en snel te reageren. Ik 
laat de situatie bijna altijd zoals ze is en neem een uit-
snede uit de realiteit na deze volledig te absorberen.”

Waarom fotografeer je?
“Ik heb een ongelooflijke liefde voor mooie foto’s. Ik heb 

dit per toeval ontdekt tijdens mijn laatste jaar humaniora 
in de Rode Lijvekens, het Secundair Kunstinstituut Gent. 
Ik wist niet welke richting te kiezen en koos dan maar 
voor fotografie. Ik geraakte sterk onder de indruk van de 
grote documentairefotografen, zoals Henri Cartier-Bres-
son, Sebastião Salgado en William Klein. Ook door Carl De 
Keyzer ben ik sterk beïnvloed. Wat een straffe fotograaf is 
dat! Ik heb het werk van die mensen in mij opgenomen en 
het heeft me enorm beïnvloed. Dit waren ook mensen die 
problemen aankaartten. Die fotografie als wapen gebruik-
ten en via fotografie de wereld wat beter probeerden te 
maken.”

Wil jij dat ook?
“Ik weet het niet. In het begin wel. Ik wil vooral dingen 

vertellen.”

Heb je naast de Rode Lijvekens nog een opleiding fotografie 
gevolgd?
“Jazeker, ik heb ook een jaar fotografie gevolgd in Zuid-

Afrika. Dat was een zeer technische opleiding, maar daar 
heb ik een zeer sterke bagage gekregen. Daar heb ik de 
stiel geleerd. Ik volgde ook avondlessen deeltijds kunst-
onderwijs.”

Is het je ambitie om professioneel fotograaf te worden?
“Ik denk daar meer en meer aan. Nu werk ik in de bouw 

en ben daarnaast af en toe met fotografie bezig. Maar de 
balans is meer en meer aan het overslaan naar de fotogra-
fie. Maar ik wil vooral mijn eigen fotowerk blijven maken. 
Ik verdien liever mijn geld met iets anders dan dat ik op 
mijn eigen fotowerk zou moeten inbinden. Ik wil ook niet 
voortdurend fotograferen.”

Bereid je je voor als je foto’s gaat nemen? Maak je dat je 
scherp staat?
“Ik bereid me meestal niet voor. Ik probeer vooral op 

interessante plaatsen aanwezig te zijn. Ik neem een situa-
tie in me op tot ik de magie voel. Ik kom dan in een andere 
mindset en neem foto’s.”

Dus je hebt vaak je camera bij?
“Nee, bijna nooit. Ik heb nog veel werk van vroeger 

staan waarmee ik iets wil doen. Ik ben bijna nog nooit 
naar buiten gekomen met mijn werk. Maar nu komt de 
interesse wel op gang, onlangs had ik voor het eerst een 
expo in het buitenland.”

“Ik heb een ongelooflijke liefde voor mooie 
foto’s”

Fotografie is een dure passie!
“Inderdaad. Ik moet momenteel genoeg ander werk 

doen om mij fotografie te kunnen permitteren. Maar ik 
ben er zo graag mee bezig.”

In het vijfjarig bestaan van de Grote Prijs Sociale Fotogra-
fie won je twee keer deze wedstrijd. De eerste keer in het 
coronajaar 2020 met een lockdown-reeks. Heb je nog iets 
met die reeks gedaan?
“Die reeks heb ik inderdaad gemaakt tijdens de lock-

down. Ik heb daarvan een kleine publicatie gemaakt op 
100 exemplaren met telkens 40 prints. Ik fotografeerde 
mensen door het raam in hun huishoudelijk tafereel. 
Soms maakte ik een afspraak, maar heel vaak klopte ik 
gewoon aan. Deze reeks heeft op verschillende plaatsen 
tentoon gestaan, maar gelukkig is de interesse erin wat 
overgewaaid.”

Je wint snel het vertrouwen van mensen, niet?
“Inderdaad. Ik word makkelijk aanvaard. Ik spreek 

makkelijk mensen aan en win hun vertrouwen. Dat is één 
van mijn kwaliteiten als fotograaf.”
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Carl De Keyzer

“Al snel vond ik waar ik echt mee bezig wou zijn: machtssystemen, 
koloniale systemen, religie en de visuele kant van propaganda.  
Dus vaak systemen die gebaseerd zijn op leugens.”
Foto: Hendrik Braet / Linx+



“Ik vind fotografie het mooiste wat er is”
Carl De Keyzer is een van de strafste fotografen van ons land. Al 40 jaar reist hij voor het fotoagentschap Magnum 
de wereld rond. Vluchtige foto’s zijn niet aan hem besteed. In zijn reportages bijt hij zich voor lange tijd in zijn onder-
werp vast. We werden gastvrij uitgenodigd bij hem thuis in het groene Melle aan de rand van Gent om te praten over 
wat hem drijft als fotograaf.

Als welk soort fotograaf omschrijf je jezelf, Carl?
“Ik ben een documentairefotograaf met af en toe een 

voet in de kunstfotografie. Ik vind fotografie het mooiste 
wat er is: dit is de enige kunstvorm die de realiteit zo 
direct als onderwerp heeft. Als fotograaf kan je de wer-
kelijkheid wat naar je hand zetten. Geen enkele andere 
kunstvorm doet dit in feite ook.”

Je bent al een tijdje bezig. Hoe kijk je daar op terug? Welk 
doel wou je met je fotografie bereiken?

“Mijn doel was altijd ultieme vrijheid bereiken en staan 
waar ik wilde. Ik wou onafhankelijk zijn van wie dan ook. 
Al is lid zijn van Magnum ook een zeker afhankelijkheid. 
Ik wou niet vastzitten in een job. Ik heb vrij veel van mijn 
dromen gerealiseerd.”

Wou je de wereld beter maken met je fotografie?
“Nee. Engagement was wel altijd belangrijk. Puur esthe-

tisch werken interesseert mij minder. Ik heb mijn onder-
werpen steeds kritisch benaderd en tegelijk wou ik mooie 
foto’s nemen.”

Heb je je projecten steeds zelf bedacht of waren dit soms 
opdrachten?

“Mijn projecten waren steeds eigen initiatieven, behalve 
Europa rond Keizer Karel. Die opdracht kreeg ik voor het 
Keizer Karel-Jaar in 2000, maar de invulling was volledig 
vrij. Ook rond Wereldoorlog I heb ik een opdracht gekre-
gen van de stad Brugge.”

Zelf verzinnen betekent ook zelf bekostigen?
“Inderdaad. Veel mensen denken dat als je bij Magnum 

werkt, je kosten betaald worden. Helaas is dit niet zo. Ik 
betaal alles zelf. Eenmaal thuis speel ik de beelden door 
aan Magnum die ze dan proberen te verkopen. Daarvoor 
vragen ze een commissie van minstens 30%, maar vaker 
van 50%. 

In het begin bij Magnum ging de verspreiding zeer goed. 
Als ik terugkwam van een fotoexpeditie lagen mijn foto’s 
snel op 200 redacties overal ter wereld. De kans was toen 
heel groot dat in 15 tot 20 landen die reportage gepubli-
ceerd werd in grote kranten en tijdschriften. Die gouden 
tijden zijn helaas voorbij. Mijn werk over religie in de VS – 

‘God Inc. I’ – is in 35 landen verspreid geraakt. ‘God Inc. II’ 
slechts in één land. In de beginjaren waren de bedragen 
die redacties betaalden voor een reportage ook veel groter. 
Nu is het als fotograaf moeilijker om uit de kosten te gera-
ken bij buitenlandse reizen. Maar ik heb nooit beelden 
gemaakt met in het achterhoofd of ze wel verkoopbaar 
zijn. Ik nam nooit bewust commerciële beelden.”

Toch aanvaardde je ook commerciële opdrachten. Ik 
herinner me dat veel foto’s die langs de autostrades staan 
om de gemeente of stad aan te duiden waar je langsrijdt 
van jouw hand zijn.

“Inderdaad. Zoals ik zei zijn eigen projecten de laatste 
jaren niet meer lucratief en zijn commerciële opdrachten 
nodig als aanvulling, want dat betaalt vrij goed. Zo kan ik 
verder blijven werken aan mijn dromen.

Aan die borden langs de autostrades heb ik geen al te 
goede herinneringen. De stadsbesturen deden erg moei-
lijk over de selectie. Net dat jaar scheen de zon weinig, 
terwijl velen zonnige foto’s wilden. Het onderwerp lag 
strikt vast. Het mochten geen foto’s zijn met een hoek af. 
Ik stelde soms beelden voor die werden afgekeurd. Zo had 
ik in Koksijde een garnaalvisser gefotografeerd waarvan 
het hoofd van het paard gesneden was, maar dit kon niet. 
Op sommige plaatsen moest ik wel zes keer teruggaan tot 
het binnen de canon van een lokaal bestuur paste. Het 
waren in feite postkaarten die ik moest maken. Daarna 
kreeg ik ook zeer slechte reclame hierover in de pers, met 
als gevolg dat ik een tijdlang geen overheidsopdrachten 
meer kreeg.”

“Gewoon wat rondlopen in mijn omgeving en 
foto’s nemen motiveert mij niet zo”

“Vorig jaar kon ik in volle coronacrisis wel een toffe 
opdracht voor Fedasil doen. Ik moest portretten maken in 
een tiental landen naar waar asielzoekers vrijwillig waren 
teruggekeerd. Dat was in die coronaperiode niet eenvou-
dig. Ik moest toen soms een recordaantal coronatesten op 
één dag ondergaan. Fedasil interviewde die mensen met 
vrij eenvoudige vragen, zoals hoe gaat het, waarom ben 
je teruggekeerd, wou je geen asiel? Ik moest dan telkens 
een portret van die mensen nemen. Tussendoor nam ik 
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Eerste prijs / De inoxbeelden van Liévin ondergaan een creatief 
groeiproces. Er wordt via diverse proefwerken een evolutie gemaakt 
naar de finale beeldenreeks.
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Gino Defauw / eerste prijs Bewogen Fotografen 2022 

“Deze foto’s maakte ik op locatie in het atelier van de 
kunstenaars, omdat het essentieel is om deze mensen 
in hun natuurlijke en vertrouwde werkomgeving in beeld 
te brengen. Omringd door verschillende afgewerkte 
beelden poseren de kunstenaars met enige trots 
voor de geleverde prestaties. De beelden tonen de 
verscheidenheid in vakmanschap die de kunstenaar 
beheerst. Aan deze beelden is dan ook weken tot 
maanden gewerkt. In de verschillende stijlen en poses 
van de beelden komt de creatieve kracht van de 
kunstenaar tot uiting. Onmisbaar hierbij is natuurlijk het 
gespecialiseerde gereedschap dat zij gebruiken, door de 
jaren heen verzameld en aangepast aan hun vereisten. 
Ook de verschillen tussen hun werkplaatsen weerspiegelt 
het creatief proces van de kunstenaar. 

“Het in beeld brengen van verdwijnend 
vakmanschap zie ik als mijn bijdrage om dit 
te vereeuwigen en de herinnering aan deze 
mensen te vrijwaren”

In het atelier van houtsnijder Antoon (zie volgende 
pagina) wordt er aan verschillende beelden tegelijk 
gewerkt, op een strakke en georganiseerde manier. 
De inoxbeelden van Liévin ondergaan een creatief 
groeiproces. Er wordt via diverse proefwerken een 
evolutie gemaakt naar de finale beeldenreeks. De 
verzameling van deze experimenten en concepten 
draagt sterk bij tot een boeiende inkijk in hun ateliers. 
Deze verschillen zijn eigen aan het maakproces: bij het 
houtsnijden wordt vertrokken van een massief stuk en 
wordt het overtollige hout met kunde verwijderd, daar 
is er geen weg terug. De metalen sculpturen worden 
gecreëerd via een additieve werkwijze waarbij diverse 
onderdelen samen gelast en gepolijst worden. Een 
proces dat toelaat om gaandeweg zaken aan te passen 
tot het gewenste resultaat bereikt wordt.

Van jongs af aan ben ik in een technische wereld 
ondergedompeld, waarbij het vakmanschap in diverse 
sectoren mijn verwondering en respect blijft opwekken. 
Maar dit vakmanschap is iets dat jammer genoeg 
langzaamaan vermindert of verdwijnt. Het in beeld 
brengen hiervan zie ik als mijn bijdrage om dit te 
vereeuwigen en de herinnering aan deze mensen te 
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vrijwaren. Daarom ben ik enkele jaren geleden aan mijn 
fotoproject ‘Vakmanschap’ begonnen, een uitdaging 
die begint bij de zoektocht naar deze experten en verder 
evolueert tijdens het leren kennen van de persoon en 
diens werk, tot het uiteindelijk op een boeiende manier in 
beeld brengen tijdens de fotoshoot op locatie.

Knutselen en maken is iets waar ik in mijn jeugd 
altijd zelf mee bezig geweest ben. Maar zoals velen is 
de professionele bezigheid geëvolueerd naar vrij veel 
computerwerk, op zich wel interessant, maar het blijft 
virtueel: op het einde van de dag rest er enkel nog een 
zwart scherm. Maar de drang om te creëren, te maken 
en te herstellen blijft en komt tot uiting in mijn vrije tijd: 
de tuin aanleggen en laten groeien en evolueren, een 
foto-idee uitwerken qua set-up en belichting, allerlei 
dingen ineen steken of repareren, domotica opzetten enz. 
Eens het werkt, blijf ik achter met een goed en mentaal 
voldaan positief gevoel, zeker als ik dit kan delen met 
anderen.

Fotograferen zie ik als een blijvende uitdaging om 
continu te verbeteren en mijn grenzen te verleggen 
qua kennis en kunde. Deze expertise pas ik toe in mijn 
fotoshoots om vooral mensen op een boeiende manier 
in beeld te brengen. Het licht is daarbij een belangrijke 
factor, maar uiteindelijk ben ik pas tevreden als het 
eindresultaat een connectie kan maken tussen de kijker 
en de ziel in de ogen van het model.”

Geselecteerd  / In het atelier van houtsnijder Antoon wordt er 
aan verschillende beelden tegelijk gewerkt, op een strakke en 
georganiseerde manier.
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Niagara 15



Geert Verstrepen / tweede prijs & publieks-
prijs Bewogen Fotografen 2022

“Ik kreeg de kans om een dag mee 
aan boord te gaan van het Bretoense 
vissersschip Niagara 15. ‘s Morgens om 
4 uur vertrekken en in de namiddag 
om 17 uur toekomen. Geen eenvoudige 
opgave…

Het schip was niet groot. Ik moest 
constant kijken hoe ik me verplaatste, met 
al de kabels op het dek, de vissers die aan 
het werken waren, het schip in beweging, 
ervoor zorgen dat er geen zeewater op 
mijn camera’s kwam en ondertussen nog 
zoeken naar een goede compositie en het 
goede moment. De bemanning bestond 
enkel uit de schipper en twee matrozen. Ik 
beleefde er een fantastische dag en kon 
zien hoe deze mannen vol passie aan het 
werk waren. 

Dit is een foto van Loïc. Ik maakte deze 
foto ongeveer zes maanden voor hij met 
pensioen ging. Loïc heeft van jongs af aan 
niets anders gekend dan altijd op zee te 
gaan vissen. De foto toont Loïc in volle 
actie. Hij zit op zijn knieën tussen de pas 
gevangen vis en smijt een grote vis in een 
bak. De vis moet immers onmiddellijk 
gesorteerd worden en zo snel mogelijk 
schoongemaakt (ingewanden verwijderen). 
Er was namelijk geen ijs aan boord. De 
schoongemaakte vis lag gewoon in 
bakken op het dek en werd regelmatig 
natgespoten met zeewater. Ondertussen 
werden de netten weer te water gelaten. 
De bemanning was constant bezig en had 
praktisch geen rust. Constant de netten 
te water laten, ophalen, vis sorteren en 
schoonmaken.

Je kan zien dat Loïc een gepassioneerd 
visser was. Hij deed alles met plezier en 
met veel energie. Loïc is inmiddels met 
pensioen, maar hij kan zijn stiel nog 
niet volledig vaarwel zeggen. Wanneer 

er vissersboten zijn waarvan een 
bemanningslid ziek is of met verlof is, 
gaat Loïc deze vervangen. Blijkbaar staat 
hij regelmatig om 4 uur ‘s morgens in de 
haven zijn oude collega’s uit te wuiven 
wanneer deze op zee gaan. 

De mensen die in deze streek leven, zijn 
zeer trots op hun cultuur. Een groot deel 
van hun cultuur is de zee en daaronder 
vallen ook hun vissers. Jaar na jaar zijn 
er steeds minder vissers. De jongeren 
willen dit beroep niet meer uitoefenen. 
Ondertussen zijn de brandstofprijzen zo 
gestegen dat het bijna niet meer loont om 
nog te gaan vissen. Er wordt ook steeds 
minder vis gevangen, wat mogelijks te 
maken heeft met de opwarming van 
de aarde. Al deze elementen bij elkaar 
maken dat dit een bijna uitstervend 
beroep geworden is. Loïc zou zich geen 
wereld kunnen voorstellen zonder de 
visserij. Ik maakte deze beelden opdat 
de geschiedenis van de vissers van Pays 
Bigouden (Bretagne, Frankrijk) niet 
verloren zou gaan.

Ik ben heel fier dat ik deze foto en 
deze fotoreeks heb kunnen maken. Ik 
ben trots op dit werk. De reacties en het 
succes dat ik heb met deze foto geven 
mij de motivatie om verder te doen. Met 
mijn fotografie probeer ik bijzondere 
dingen vast te leggen, een verhaal te 
vertellen en emoties uit lokken. Ik vind 
het belangrijk dat de mensen niet alleen 
zeggen ‘dit is een mooie foto’, maar dat 
ze ook het verhaal of de emoties achter 
de foto zien. In mijn vrije tijd heb ik steeds 
een camera bij. Documentairefotografie 
boeit me enorm en ik wil me hierin verder 
specialiseren.”
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“Deze foto is gemaakt in de Gentse haven, 
waar Filipijnse bemanningsleden van een 
vrachtschip het vaartuig een opknapbeurt 
geven. Let op het kleurenpalet en de toch 
gevaarlijke en labiele situatie waarin de 
arbeiders hun werk moeten doen. Die kleuren 
spraken mij aan. Anderzijds wilde ik ook 
de werkomstandigheden van de arbeiders 
vastleggen – waarvan ik vermoed dat 
deze zeker niet optimaal zijn. Naast mijn 
abstracte werk – vandaar de interesse voor 
de kleuren in de foto – wil ik ook de realiteit 
zo veel mogelijk vastleggen. Of deze nu 
rauw, aangrijpend of soms humoristisch 
is. ‘Maken’ en ‘stiel’ zijn meer dan zo maar 
iets produceren of herstellen. Deze termen 
bevatten volgens mij ook gedrevenheid voor 
het werk, fierheid over het gepresteerde en 
het creëren van iets moois, hoe banaal het 
ook kan zijn.”

Dolf Henderick / derde prijs Bewogen Fotografen 2022

100



Dolf Henderick / derde prijs Bewogen Fotografen 2022

101

D
ol

f H
en

de
ric

k 
/ 

de
rd

e 
pr

ijs
 B

ew
og

en
 F

ot
og

ra
fe

n 
20

22
B

ew
og

en
 F

ot
og

ra
fe

n



Bewogen Fotografen 2023: Schafttijd

Jaarlijks organiseert Linx+ de fotografiewedstrijd Bewogen 
Fotografen voor amateurfotografen. In 2023 slaan we de 
handen in elkaar met AMSAB-ISG rond het thema Schaft-
tijd. De wedstrijd staat open voor alle fotografen met een 
sociaal bewogen blik.

Misschien stond je er nog niet bij stil, maar onze brooddoos 
geeft heel wat prijs over de samenleving waarin we leven. 
Anderhalve eeuw geleden, wanneer werkdagen van 12 uur 
geen uitzondering waren, streden arbeiders voor het recht 
op een deftig moment om te eten. Vandaag gaan we op zoek 
naar hoe die ‘schafttijd’ werd en wordt ingevuld. We zoeken 
mensen uit alle beroepssectoren die ons willen vertellen of 
tonen hoe ze hun schafttijd vroeger beleefden of hoe ze die 
nu doorbrengen.

Koester jij ook mooie momenten aan de maaltijden samen 
met de collega’s? Schuif je aan voor je lunchpauze in een luid-
ruchtige refter of breng je die alleen door voor de computer? 
Is de lunchpauze een moment van rust of eerder een bron 
van stress? Kan je die tijd flexibel invullen of wordt die streng 
gecontroleerd? Breng je graag een brooddoos vol lekkers mee 
of haal je vlug een pita, pak frieten of quinoasalade om de 
hoek? Gebruik je je pauze liever om te bewegen, mediteren, 
bidden, leren of afspreken met vrienden? Denk je aan een 
straf voorval of geestige anekdote uit jouw lunchpauzes?  

Wat kan je winnen? 
 — Een professionele jury selecteert 20 laureaten. 
 — Publicatie van je foto in rauw, ons/hét magazine voor 

Sociale Fotografie. 
 — Geldprijs voor plaats 1, 2 en 3.
 — Museumpas voor de winnaar van de publieksprijs.
 — Je maakt kans op selectie voor de expo Boterhammen in 

de Stad 2023 in Brussel (in samenwerking met amsab-isg 
en Ancienne Belgique). 

Hoe indienen?
Stuur je foto’s in voor 1 mei 2023 via www.linxplus.be.  
Daar vind je ook het wedstrijdreglement. 

Neem deel aan onze nieuwe fotowedstrijden
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Grote Prijs Sociale Fotografie 2023

De Grote Prijs Sociale Fotografie is een wedstrijd voor alle fotografen, maar richt zich specifiek tot studenten foto-
grafie. In 2023 organiseert Linx+ de zesde editie van deze wedstrijd. Deelnemers zenden een reeks foto’s in onder de 
noemer sociale fotografie. Dit is fotografie waar de mens centraal staat in al zijn gedragingen en interacties,  
en waarbij het verbindende element belangrijk is.

Het onderwerp is ruim, maar moet een link hebben met 
volgende omschrijving van sociale fotografie: we zoeken 
fotowerk, zowel reportage als conceptueel. We zoeken 
fotograaf-antropologen die een onderzoek doen naar alle 
mogelijke gedragingen, samenlevingsvormen, expressies, 
subculturen binnen onze maar ook in andere samenle-
vingen. Want wat mensen verbindt, is sterker dan wat 
mensen uit elkaar drijft.

Wat kan je winnen? 
 — Een professionele jury kiest 7 winnaars die deelne-

men aan een expo in de historische Fernandezzaal in 
Ons Huis op de Vrijdagmarkt tijdens de drukbezochte 
Gentse Feesten van 13 juli tot 23 juli 2023.

 — Voor de hoofdwinnaar is er bovendien een mooie 
geldprijs.

 — De zeven gekozen reeksen worden gepubliceerd in 
rauw, ons/hét magazine voor Sociale Fotografie.

Hoe indienen?
De wedstrijd loopt van 1 maart tot en met 20 mei 2023. 
Deelnemen kan door een coherente reeks van 10 beelden 
samen met een cv en een motivatie in te zenden via  
www.linxplus.be. Daar vind je ook het 
wedstrijdreglement.  

Dokwerkers/havenarbeiders tijdens het eten van hun boterhammen in het ruim van een schip tussen de goederen. Jaren 1970.  
(Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis)
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