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Foto’s van honderden wegwerpcamera’s leiden tot unieke krant

Project 101010: Kinderen uit de hele wereld laten hún wereld zien
DEN HAAG - In 2010 stuurt Hagenaar Arthur van de Graaf honderden wegwerpcamera’s naar kinderen
over de hele wereld. Hij laat ze vervolgen tien jaar liggen, om een decennium later een uniek document
te maken. In de krant, die afgelopen zondag op 10 oktober verscheen, is te zien hoe tientallen kinderen
van tien van over de hele wereld hun leven bezien. Het is een bijzonder tijdloos tijdsbeeld geworden van
vele jonge levens. “Ook kinderen uit Gaza stuurden camera’s terug. Wat is er tien jaar later van hen
terechtgekomen? Wat is er van hun dromen terechtgekomen?”, vraagt Van de Graaf zich af.
Tien jaar geleden werden ruim tweehonderd wegwerpcamera’s verstuurd naar kinderen in alle uithoeken
van de wereld. Zij fotografeerden hun leven. In Afghanistan. De weg naar school. In Hongkong. Hun huis. In
Duitsland. De beste vrienden. In India.“ Willen we dat kinderen de wereld zien zoals wij ernaar kijken of
moeten wij naar de wereld kijken zoals zij deze zien?”, is de centrale vraag achter het idee van Van de
Graaf.
Kranten staan elke dag vol met nieuws. Grote Verhalen.
In de krant van Van de Graaf staan kleine verhalen,
verteld door de ogen van een 10-jarige en louter in beeld.
Waar de meeste kranten alleen ‘nieuwswaardige’
beelden bevatten, bevat deze krant een hele hoop
schoonheid. De foto's zijn geen groot nieuws voor de
wereld, maar misschien wel voor de lezer. De beelden
van de kinderen over de hele wereld, allemaal samen op
de pagina's van deze krant laten zien hoeveel we
verschillen. Maar zeker ook hoe ontzettend veel we
gemeen hebben.
Wat de foto's allemaal hebben is dat ze een dag uit het
leven is van een tienjarig kind ergens op de wereld laten
zien. Allemaal vastgelegd door een eenvoudige
wegwerpcamera die hen vanuit Nederland heeft bereikt.
Er wordt gegeten, bijna overal gaan ze naar school, er is tijd om te spelen, liefde voor familie, geknuffel met
huisdieren. We lijken meer op elkaar dan dat we verschillen, al kun jij je de vraag stellen wat rijkdom nu
eigenlijk is bij het bekijken van de foto's.
Ook staan er foto’s in van Nederlandse kinderen, gemaakt vóór de lockdown en op hun eerste schooldag
ná de lockdown. Ze geven een indringend beeld van de wijze waarop ze na de lockdown naar hun leven zijn
gaan kijken. Juist het verstrijken van de tijd maakt dat de foto’s in de krant zoveel waarde hebben.
Bij het zien van de foto's vanuit het perspectief van het kind ga je door de ogen van een tienjarige de
wereld bekijken. Zij laten je zien wat zij écht belangrijk vinden in hun leven. Bekijk de foto's stuk voor stuk,
pagina voor pagina, laat ze ook allemaal samen op je inwerken. Hoe bekijkt een kind de wereld en wat
vinden zij nu werkelijk van belangrijk? Alle foto's samen, deze krant in zijn, geheel is een uniek document
van verbinding.
De foto's in deze krant zijn niet actueel en niet commercieel, maar allemaal van grote waarde doordat ze zo
puur zijn in hun eenvoud. De opnamen geven een uniek en ongefilterd beeld van het leven van anderen.
Van kinderen. Door de ogen van kinderen. Waar ze van houden, wat ze belangrijk vinden, wat ze doen. De
prachtige foto's zijn simpelweg te bewonderen, maar kunnen ook stof geven tot nadenken. Mogelijk is voor
volwassen een grotere les te trekken uit deze krant, dan die met het Grote Nieuws die dagelijks op hun
deurmat ploft. De krant is vanaf nu online te bestellen via project10101010.com.
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