
De tentoonstelling Act of Faith is een reis door de wereld: die van 

het geloof en die van de fotografie. Soms persoonlijk, soms afstan-

delijk, nu eens confronterend of kritisch, dan weer liefdevol of ver-

wonderd. Van portret tot landschap, van dagboek tot reportage, 

van nieuwsfeit tot kunst. 

130 fotografen van over de hele wereld geven in Act of Faith een 

documentair beeld van de verschillende geloven op de wereld - en de 

gevolgen ervan. 

Geloof is onmisbaar voor de een, ondenkbaar voor de ander. Het 

verbindt en verdeelt mensen. Of het nou katholicisme is of islam, 

hindoeïsme of scientology; alle geloven bieden hun mensen zeker-

heid, waarden en normen. Maar onvermijdelijk hebben de gelovigen 

te maken met een buitenwereld vol andersgelovigen en ongelovigen 

- zeker in een snel veranderende wereld die zich meer en meer ken-

merkt door het vrije verkeer van diensten en goederen, mensen én 

gedachten.
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Khaled Zighari fotogra-
feerde de afgelopen tien 
jaar het Israëlisch-Pa-
lestijnse conflict op de 
Westelijke Jordaanoever. 

Tijdens zijn werk werd hij meerdere keren door de Israëlische oproerpolitie gearres-
teerd en mishandeld, en zelfs een keer van dichtbij neergeschoten. 
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Khaled Zighari 
(Palestina)
The Confrontation 
www.zighari.com



Sinds 2002 verblijft de Amerikaanse fotografe Gillian Laub re-
gelmatig in Palestina en Israël. Ze portretteerde er bewoners 
van steden als Jeruzalem, Haifa, Tel Aviv en Nablus. Ze kreeg 
elke bevolkingsgroep voor haar camera, van joden tot Pales-
tijnen en Israëlische arabieren tot Libanese immigranten. Ze 
hebben allemaal te maken met de problemen in hun land en 
ze hebben allemaal hun eigen verhaal en achtergrond. 

[laub1]
Aliza at the Memorial, Tiberias, 2002
“We zijn hier met mijn peloton voor een ceremonie voor onze 
vrienden. Adi, Benny en Omar werden vorig jaar ontvoerd. Hope-
lijk komen ze op een dag weer thuis. Soms worden soldaten ont-
voerd en iedere dag worden er soldaten gedood – voor één doel: 
vrede en veiligheid in Israël. Het is zoals ze zeggen: ‘Ik heb geen 
ander land dan dit... zelfs als het land in brand staat.’” 
In 2004 werden de dode lichamen van de drie soldaten terug-
gegeven aan Israël in ruil voor de vrijlating van Palestijnse gevan-
genen.

[laub2]
Kinneret, Tel Aviv, 2003
“Ik ben vijfentwintig en slachtoffer van een terroristische aanslag. 

Ik ben voor 70 procent verbrand. Ik vecht voor mijn onafhankelijk-
heid en heb nog vele jaren rehabilitatie te gaan. Doordat mensen 
in mij geloven en van mij houden is er een reden om te leven, 
tegen elke prijs. Ik heb geleerd dat er naast al het leed in de we-
reld ook veel geluk en plezier is. Het is mijn doel om de wereld te 
laten zien dat het leven sterker is dan wat dan ook. En de liefde. 
De wil om te leven is waar het om draait – niet godsdienst, niet 
grenzen … alleen dat.”

Aliza komt uit Israël, Kinneret uit Palestina. In eerste instan-
tie denk je dat het hier gaat om dader en slachtoffer. Ver-
andert dat als je de verhalen van de meisjes leest? Leg uit 
waarom wel of niet.

De foto’s ‘rijmen’ met elkaar (= beeldrijm): de meisjes zijn van 
ongeveer dezelfde leeftijd, ze lijken op elkaar en zitten in on-
geveer dezelfde houding. Waarom zou de fotografe hiervoor 
gekozen hebben?

De fotograaf neemt heel veel risico om zijn foto’s te kunnen 
maken. Hij begeeft zich midden tussen de mensen en staat 
er met zijn camera bovenop. Hij zou ook best wat verder 
weg, op een wat veiligere plek kunnen gaan staan. Waarom 
denk je dat hij het zo belangrijk vindt om van zo dichtbij te 
laten zien wat er gebeurt?

Vind jij het ook belangrijk dat hij dat doet? Leg uit waarom je 
het wel of niet waardeert.
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Gilian Laub  
(Israël/Palestina)
Testimony 
(2002/2004) 
www.gilianlaub.com

[1] [2]

[Gary Booth (64) 
van de ‘Jesus 
People USA’ op 
het Christelijk 
rockfestival in 
Utah.]

De opkomst van conservatief christelijk rechts drukte het 
afgelopen decennium een groot stempel op het binnen- en 
buitenlands beleid van de Verenigde Staten. Robert Huber 
registreerde hoe sterk het christendom met de Amerikaanse 
maatschappij is verweven. Zo bezocht hij bijvoorbeeld een 
Christelijk hardrockfestival. 

‘Robert Huber registreerde hoe sterk het christendom met 
de Amerikaanse maatschappij is verweven.’ Hoe zie je in 
deze foto wat de fotograaf bedoelt?

Denk je dat de foto kritisch bedoeld is? Leg je antwoord uit.
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Robert Huber  
(Zwitserland/VS)
American 
Christianty (2003) 
www.roberthuber.com
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Johannes Hepp fotografeert plekken waar een terroristische 
aanval is geweest. Soms dagen, soms jaren nadien bezoekt hij 
steden waar gasaanvallen, zelfmoordacties of bomaanslagen 
hebben plaatsgehad. Zijn foto’s speuren naar veranderingen 
in het stedelijk landschap, maar tonen ook hoe het leven weer 
zijn oorspronkelijke vorm heeft aangenomen, ondanks de tra-
gische gebeurtenissen op die plek. 

Op 7 juli 2005 lieten moslimterroristen in Londen vier bom-
men ontploffen: drie in metro’s en een in een bus. 52 mensen 
kwamen om en 700 raakten gewond. Een dag later maakte 
Hepp deze panoramafoto (een collage van meerdere foto’s) 
op Edware Road. Recht onder deze straat is het metrostation 
waar een van de bommen ontplofte. 

De foto gaat over een bomaanslag. Toch laat de fotograaf 
dat niet direct zien. Hij had bijvoorbeeld ook de ravage in 
de metro of gewonde mensen kunnen fotograferen. Zonder 
de tekst zou je niet precies weten waar de foto over gaat. 
Waarom zou de fotograaf hiervoor gekozen hebben?

De foto is een collage. Dat wil zeggen dat er van meerde-
re foto’s één foto is gemaakt. De fotograaf heeft dus heel 
bewust gekozen wie en wat er op de foto staat. Met die 
elementen vertelt hij zijn verhaal. Noem tenminste drie ele-
menten op de foto die verwijzen naar wat er de vorige dag is 
gebeurd, en licht dat bij elk element toe.

De fotograaf op de foto is niet de fotograaf zelf. Wat zou de 
betekenis kunnen zijn van de fotograaf op de foto?
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Johannes Hepp  
(Groot-Britannië)
The Days After 
(2001-2005) 
www.johannes-hepp.com
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[Edware Road, London, 8 juli 2005]

[Gursharan, 
Sikh, Groot-
Brittannië]

Nicola Dove portretteerde gelovigen van verschillende religies 
en nationaliteiten. Ze vroeg hen een zelfgekozen gebed of man-
tra te reciteren en daarbij in de lens te kijken van haar camera. 
Vervolgens maakte ze een foto waarbij ze de sluiter vijftien 
seconden liet openstaan. 

Aan welke icoon doet deze vrouw denken? Waardoor komt 
dat?

De fotografe noemt deze serie een eerbetoon aan de begin-
dagen van de fotografie. Toen de fotografie net was uitgevon-
den, geloofde men namelijk dat een foto de ziel kon vangen. 
Leg uit hoe deze foto daarmee te maken heeft.
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Nicola Dove  
(Groot-Britannië/
Irak/Singapore/
Nieuw-Zeeland/
Frankrijk)
Observance (2006)
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[Sin]

Deze foto komt uit een serie over biechtstoelen. De fotograaf 
ziet ze als donkere, complexe plekken die de waarheid voor de 
buitenwereld verborgen houden.

Er staat eigenlijk bijna niks op de foto, alleen een gedeelte 
van het rode gordijn van het biechthokje. De foto is bijna ab-
stract. Waarom maakt de fotograaf een foto van het gordijn 
en niet van het biechthokje zelf?
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David Farrell  
(Ierland)
Church (1994-1999) V
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Loop nog eens door de tentoonstelling en kies een foto uit die 
je bijzonder vindt. 

VRAAG 7d
Maak een schetsje van de foto of vertel wat erop staat:

Wat is de titel van de foto of fotoserie en wanneer is die 
gemaakt?

Wie is de fotograaf en waar komt hij/zij vandaan?

Waarom heb je deze foto gekozen?

Hoe past de foto binnen het thema van de tentoonstelling?
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Je eigen keuze
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