
Lieve Hanneke, beste zelfontspanners, familie en vrienden. 

Allemaal welkom bij de opening van onze eerste foto-expositie bij Dekker van de Vegt.  
Wat is er mooier om je foto's in het centrum van Nijmegen op een van de mooiste locaties van de 
stad te mogen tonen. 
Dit alles is mogelijk gemaakt door de hartelijke samenwerking van Hanneke Lucassen die de 
promotie afdeling bij Dekker vd Vegt beheert. Hanneke heel veel dank hiervoor ook namens al onze 
leden van de fotoclub. 
 
Jullie zullen wel denken: Wat hebben foto's nu gemeen met boeken? Een bekend spreekwoord is: " 
Een foto zegt meer dan duizend woorden." En in veel situaties is het ook zo. Als je probeert te 
omschrijven hoe je nieuwe vriend eruit ziet, laat een foto veel beter zien hoe hij lacht en hoe zijn 
ogen glinsteren dan dat jij het kan beschrijven. 
Denk bijvoorbeeld aan boeken die verfilmd worden. Aan de hand van een boek stelt de lezer zich 
voor hoe personages en locaties eruit zien. In een film wordt het beeld van de regisseur en andere 
filmmakers weergegeven. Dit sluit lang niet altijd aan bij het beeld dat de lezer van het boek zelf 
heeft. 
Beelden zeggen dus inderdaad meer dan alleen beschrijvingen. Wanneer een foto wordt voorgelegd , 
krijgt de ontvanger niet de gelegenheid om zelf invulling te geven aan het beeld dat hij creëert bij 
een omschrijving. Een afbeelding kan echter geen gevoel of omstandigheden beschrijven. Vandaar 
dat foto's en boeken nauw verwant zijn. 
 
Deze expositie laat ook de verschillen zien van bijvoorbeeld een mooi jong meisje en een oud 
vrouwtje uit India. Allebei zijn het prachtige vrouwen. Heel knap gemaakt. Spelende kinderen, maar 
ook foto's van verschillende culturen. Verder zijn er prachtige landschappen te bewonderen en foto's 
van de flora en fauna. Kortom: Een heel ruim aanbod van verschillende onderwerpen zoals we ook 
gewend zijn bij het assortiment van Dekker van de Vegt met boeken. 
 
Tevens wil ik op deze avond onze website, gemaakt door Carry Megens, officieel voor geopend 
houden. Volgens mij was het een zware klus om ons een beetje wegwijs te maken bij het inbrengen 
van foto's etc. Carry heel veel dank hiervoor namens ons allemaal. 
 
Bij deze wil ik ook Inge Pfeil bedanken voor alle hulp die ze mij heeft gegeven om deze expositie te 
organiseren en Tiemen Meertens voor het maken van de mooie raamposters. 
Ik bedank ook alle medewerkers van Foto Roos voor het vakkundig afdrukken en opplakken van de 
foto's. Mijn complimenten. Astrid Sanders ook heel erg bedankt voor jouw inzet om een passende 
foto-presentatie te maken voor de openingsavond en dat je voor ons de website wilt beheren. 
 
Ik wil nu graag vragen of Hanneke naar voren wilt komen. 
 
Hanneke, ik wil je namens alle leden een boeket bloemen aanbieden als dank voor het realiseren van 
onze foto-expositie.  Bedankt voor de prettige samenwerking. 
Bij deze, wil ik ook de directie en alle medewerkers van Dekker vd Vegt bedanken voor de 
gelegenheid die zij ons hebben gegeven om hier een expositie te mogen houden. Heel veel dank hier 
voor. 
 
De expositie duurt ruim 4 weken en na 2 weken draaien we de foto's om zodat de foto's die 
zogenaamd aan de achterkant hangen, dan aan de voorkant hangen. 
 
Neem allemaal een lekker drankje en geniet van de schitterende foto's. 
Fijne avond allemaal. 
 


