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Fotograaf, schrijver en zelfbenoemd fotodetective Hans Aarsman houdt 
niet van “mooie plaatjes”. Omdat veel fotografen gefocust zijn op het maken 
van een mooie foto, ontstaan beelden die op de één of andere manier 
onlosmakelijk verbonden zijn met schilderkunst. Aarsman heeft meer met 
mensen met een bijzondere kijk, die compleet het tegenovergestelde doen. 
Fotograferen wat interessant is, oprecht en puur en zonder pretenties. 

Zo steek je nog eens wat op van een Beneden-Bezinnenavond over 
 Aarsman die onlangs door Wilco van Maarleveld werd verzorgd. Jurjen 
raakte er zelfs een beetje van in de war. In zijn bijdrage  “Boerenomelet” 
stelt hij zichzelf de vraag welke van de twee opvattingen hem het 
meest aanspreekt. Ook de tekstbijdrage van Jan Koorneef gaat over dit 
 onderwerp. Jan vindt dat foto’s moeten gaan over wat zijn aandacht heeft. 
Het overbrengen van passie en bezieling zijn voor hem het belangrijkste in 
de fotografie.

Het blijft interessant om na te denken over fotografie, je te verdiepen in het 
werk van anderen en je inzicht te verbreden. Deze Korrel is weer gevuld met 
veel fotowerk van de afgelopen maanden. Bekijk ze nog eens goed, zijn het 
“schilderijen” of brengen de beelden passie en bezieling over? Of sluit het 
een het ander niet uit?     

Voorwoord
TEKST: MARTIN GEUZE

De centerfold van de laatste GK was even wat verwarrend voor 
mij. Ik herinner me nog dat ik vroeger meteen wist hoe de cen-
terfold gedraaid moest worden voor het optimale beeld. Nu zat 
ik al een paar seconden naar de foto te staren, voor ik doorhad 
dat ik de foto moest draaien. Zoals gewoonlijk zegt dat meer 
over de beschouwer dan over de foto. 

Remco had ons verrast met een avondfoto vanuit (naar ik 
aanneem) het “one world observatory” WTC in New York. De 
avondfotografie komt niet vaak voorbij op de clubavonden. In 
dit geval het uitzicht vanaf een wolkenkrabber, die een van de 
grootste toeristische attracties van New York is. In de loop van 
de dag worden vanaf hier duizenden foto’s gemaakt waarvan 
er zeker een paar honderd dít deel van de stad als onderwerp 
hebben. Vooral op dit soort toeristische plaatsen is het lastig om 
iets verrassend te maken. Soms door een speciale uitsnede of 
compositie, maar meestal zijn de mogelijkheden beperkt. In dit 
geval had Remco het licht mee, of eigenlijk het ontbreken ervan. 
De lange rechte West Street met de daar rijdende auto’s, die je 
ogen automatisch naar boven geleiden kadert het beeld aan de 
rechterzijde in.

De gebouwen rechts van de weg zijn niet opvallend - of helder 
verlicht en doen dienst als een soort decor. Links van de weg 
komt het massieve, 44 verdiepingen tellend, gebouw van Gold-
man Sachs veel aandacht vragen. Dit is bijna geheel verlicht, 
maar kan de aandacht maar even vasthouden omdat er eigenlijk 
niets spannends gebeurt. Ernaast liggen twee verlichte groene 
vlakken, Battery Park City Ball Fields, die veel aandacht opeisen. 
Het is een soort dissonant in het beeld, omdat je je meteen 
afvraagt wat doen die speelvelden daar, midden in de stad? De 
velden zijn duidelijk in gebruik want er lopen/staan behoorlijk 
wat mensen/spelers op het veld, waar vermoedelijk baseball 
wordt gespeeld. Het ontbreken van tribunes maakt duidelijk dat 
het gaat om amateur- of buurtvelden.  Omhoog gaand met de 
weg ligt er een verlichte brug waarna nog een kleiner verlichte 
basketbal court opduikt. Bijna automatisch sla je dan linksaf de 
pier op waar dan een helder verlicht beachvolleybal court ligt. 
Veel sportactiviteit op zo’n relatief klein gebied. Voor de liefheb-

bers ligt er aan het linker eind van de pier nog een schoener 
“Sherman Zwicker”  met slierten lampjes waar je, volgens de 
website, lekker oesters kunt eten. Je wordt zo door de foto ge-
leid door het licht dat bepaalde punten aangeeft en versterkt. 
Deze foto midden op de dag gemaakt zou een wirwar van in-
drukken geven waarbij de weg nog enigszins houvast geeft. (Zie 
bijgaand voorbeeld). (De informatie hierboven is geheel gratis  
beschikbaar gesteld door Google .)

Wat maakt die foto nou zo speciaal? De verlichte vlakken vesti-
gen de aandacht op de menselijke maat in deze miljoenenstad. 
Het geeft de stad een menselijk gezicht dat in daglicht ont-
breekt. Dan sta je te kijken naar een massa gebouwen waarbij je 
natuurlijk wel weet dat de menselijk factor aanwezig is, maar je 
ziet en voelt het niet. Stel je voor dat die verlichte velden ontbre-
ken, dan zie je een weg met auto’s en wat verlichte gebouwen. 
Naar mijn idee niet interessant. 

Die paar kleine lichte vlakken maken de foto boeiend, met uiter-
aard het groene baseballveld als zwaartepunt. Maar die mening 
zegt dan weer veel over mij, omdat anderen wellicht een totaal 
andere mening hebben.

   

285 Fulton St, New York, NY 10006, USA
TEKST: HENK RAS
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© BERTIEN KRAAMER Komen, gaan en wachten
niets blijft
alleen licht

© WIM VAN VENROOIJ



| 76 | 

Passie, bezieling of verwondering?
TEKST: JAN KOORNEEF 

© SANNY VAN VIJVEN

Tranen rollen geluidloos over mijn wangen,
Je ziet mijn verdriet, mijn heimwee en verlangen niet. 
Het is een cirkel van komen en gaan,
De cirkel van heimwee.
Soms ben ik een schim van mezelf, mijn heimwee is 
ongrijpbaar, 
Een vaag begrip.
Ik hou mezelf een spiegel voor, 
een breuk in mijn hart, een gemis
Zo zwaar voelt als een zwarte leegte
Fuck Nederland

In de vorige Grove Korrel werden twee artikelen gewijd aan 
passie in de fotografie. De rol van passie werd door de auteurs 
verschillend uitgelegd. Wouter Dekkers vond dat elke foto zijn 
passie heeft. Martin Geuze vond dat niet elke passie gedeeld 
hoeft te worden; wat telt is de beoordeling vanuit fotografisch 
perspectief.

Hier moeten we volgens mij een onderscheid maken tussen 
maker en beschouwer. Vanuit de maker kan fotografie als pas-
sie beleefd worden. Passie oftewel drift, hartstocht is hoe de 
maker zijn creatief proces beleeft. Bezieling is wat de maker 
achterlaat. Hoe groter de passie en oog voor de schoonheid van 
het onderwerp des te “bezielder” de foto. Het overbrengen van 
die bezieling is voor mij het belangrijkste in de fotografie. Het 
gevaar van een puur fotografische bespreking is, dat er voorbij 
gegaan wordt aan passie en schoonheid van het onderwerp 
en de bezieling in de foto. De fotografische kwaliteiten zijn wat 
mij betreft ondergeschikt aan het concept. Neemt niet weg dat 
het handig is om over een goedgevuld palet aan technieken te 
beschikken. 

In tegenstelling tot Martin vind ik het door andermans ogen 
kijken naar je eigen foto, niet de belangrijkste functie van werk 
op de bok. Ik heb niet de illusie een uniek beeld te creëren maar 
probeer wel in mijn creatief proces autonoom te zijn. Het moet 
om mij gaan of over iets wat mijn aandacht heeft. Voor mij is het 
laten zien van fotowerk op de bok als een optreden, wordt er 
gedanst of blijft het stil?

Ik ben opnieuw lid geworden van fotoclub Zwijndrecht om de 
passie voor fotografie te kunnen delen. Dat delen doe je door 
elkaars foto’s te aanschouwen en over fotografie te praten, 
maar ook praktische zaken en technieken uit te wisselen. Nu ik 
weer lid ben van deze prachtige club, merk ik wel dat hier mijn 
 fotografische roots liggen. Ondertussen is er wat bagage bij 

 gekomen door een studie Algemene Cultuurwetenschappen. 
Deze studie heeft mij geleerd naar kunst te kijken, te benoemen 
wat ik zie, te rubriceren en altijd in een culturele en historische 
context. Niets staat op zichzelf. 

Misschien klinkt dit opschepperig, pochen met opgedane 
 kennis, maar ik ben er dankbaar voor. Helaas zit er sindsdien 
een vervelend duveltje op mijn rechterschouder die vindt dat 
ik overal iets van moet vinden en alles moet benoemen. Links 
zit zijn tegenpool die regelmatig wenst dat hij van “rechts” eens 
een paar uur zijn kop houdt en in mijn oor fluistert vooral niet 
 voorbij te gaan aan de verwondering.   
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© BERT BOUWMEESTER

© COR RITMEESTER 4 Paar

“Daar staan ze dan: twee mannen. Ik zie ze door het venstertje van mijn fototoestel.
Ze praten. Waar ze over praten kun je alleen maar raden. Waarschijnlijk over wat ze 
net gezien hebben. Ze bevinden zich op de pitts van het TT circuit in Assen. 
Het lawaai van de racemotoren is verstomd. Het is pauze.”
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© JOKE MAARLEVELD© PETER VISSER
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© PIM LEROU © MARTIN GEUZE



© JAN KOORNEEF Harm

Soms verdient het onderwerp van een foto een uitleg of 
een tekst. Bij journalistieke en reportagefoto’s is dat heel 
 gebruikelijk, zelfs in fotoboeken en musea valt heel wat te 
lezen. Bij deze foto’s voel ik me verplicht om de beschouwer te 
informeren.

Harm Ottenbros, geboren 27 juni 1943 in Alkmaar, werd in 
1969 wereldkampioen wielrennen in Zolder (België). Helaas 
werd het wereldkampioenschap hem door de  Belgische 
en  Nederlandse wielerwereld niet gegund. Zo werd de   
 regenboogtrui een last voor Harm. Hij beëindigde zijn  carrière 
door zijn fiets midden op de Zeelandbrug in de  Oosterschelde 
te smijten en zijn weg te vervolgen op de stang van de 
 tweewieler van Gerrie  Knetemann, waarna hij verdween 
uit de wielerwereld (VPRO-programma: Gat van Nederland 
1976). Ik ben dankbaar dat ik Harm heb mogen fotograferen; 
kwetsbaar maar trots in zijn originele regenboogtrui uit 1969.                                           
Harm fietst nog bijna dagelijks vele kilometers.     
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Hoge verwachtingen...
TEKST: JOKE MAARLEVELD

… had ik van het bezoek op 19 december 2016 van de drie net 
afgestudeerde fotografen, afgestudeerd aan de  Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag richting 
 fotografie. En ik ben niet teleurgesteld. Het was een bijzonder  
 boeiende avond.

Ze hadden les gehad van Corinne Noordenbos, die vorig seizoen 
onze gast is geweest en bekend is van “de drie w’s” (zie foto hier-
bij). Haar zienswijze was voor mij destijds een eyeopener en een 
goede toetssteen voor mijn eigen werk. En juist haar invloed was 
heel merkbaar in de verhalen van onze gasten. Ze konden goed 
vertellen over hun werk en dat is iets wat ik ook zo graag meer 
zou willen zien bij ons op de club.

Cleo Wächter: “I photograph to investigate the world around 
me; its history as well as its cultural values.” * Cleo mocht de 
spits afbijten. Een beetje nerveus begon zij aan een gloedvol 
betoog, waar geen speld was tussen te krijgen. Vooral het ver-
haal in boekvorm van de liftreis naar het hoge noorden, naar 
 analogie van eenzelfde soort reis gemaakt door haar vader, 
sprak mij zeer aan. 

Steven van Koeverden: “Do we ever learn? With my work 
I talk about the future, but I often use history to do so.” * 
 Steven volgde haar op met een totaal andere insteek voor zijn 
werk; het was even omschakelen. Het project “Eén dak, vijf 
 generaties en een oorlog” maakte diepe indruk.  Het is het ver-
haal van het huis waarin hij opgroeide, een huis dat een rol van 
essentieel belang speelde in de Tweede Wereldoorlog.

Hans Poel: “I am an artist who uses photography, film, 
sound, design and humor to show the world my fascina-
tion for ideology, propaganda and the creation of truth.”* 
Hans Poel sloot de avond af met een manier van werken, die 
voor ons misschien het moeilijkst te waarderen c.q. te plaatsen 
is. Hij begon redelijk traditioneel met een serie foto’s over het 
communisme in Groningen. En sloot af met series door hemzelf 
verzamelde beelden van bijvoorbeeld het internet, waarbij hij 
duidelijk maakt wat hem is opgevallen. Zoals bijvoorbeeld de 

 serie met hoogwaardigheidsbekleders met schattige dieren 
of kinderen. Door deze op zijn manier bij elkaar te plaatsen, 
opent hij de ogen van de beschouwer. Daar kan je dan zelf je 
 conclusies aan verbinden. En hoe actueel, gezien de laatste 
ontwikkelingen in de wereld met betrekking tot media en de 
pers.

Deze vorm van omgaan met fotografie heet appropriation, dat 
wil zeggen het zich toe-eigenen van reeds bestaande beelden 
en deze toepassen in je eigen verhaal. Hier heb ik op mijn 
 laatste BBBB-avond diverse voorbeelden van laten zien. Zoals 
aan het begin gezegd, het was een prachtige avond. Drie jonge 
 fotografen die open en met passie over hun werk hebben 
gesproken, die ons een blik hebben gegund in hun wereld en 
met ons in gesprek zijn gegaan.

Fijn, als je verwachtingen bewaarheid worden …    

* Teksten overgenomen van de websites van onze gasten.

© MARIJKE BOTTEMA Illusie van licht en schaduw
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© JAN KOORNEEF Toscane © AREN VAN DEN DOEL
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© HENK RAS© MARJAN LEEUWESTEIJN
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© SANDRA REIJMERS

Boerenomelet
TEKST: JURJEN BIESBROEK

Om maar met de deur in huis te vallen: Het recept van een 
omelet is simpel, maar ook onomkeerbaar. Zo is het, want drie 
eieren bij elkaar in een pan zijn al vlot nadat het de bodem van 
de koekenpan raakt niet meer terug te brengen tot de staat 
van drie losse eieren. Iets soortgelijks overkwam me afgelopen 
maandag en de dagen daarna door het bezinningsonderwerp 
van Wilco. Mijn gedachten raakten in een knoop en ik kreeg het 
niet meer teruggedraaid. 

De besproken fotograaf Hans Aarsman houdt er een eigenzin-
nige kijk op na. Fotografie voor het grote publiek is geen goede 
fotografie. Nou ja, het is wel knap, maar het schiet tekort volgens 
hem. Hij heeft zijn camera dan ook min of meer aan de wilgen 
gehangen. Persoonlijke fotografie is uiteindelijk veel  belangrijker 
stelt hij. Persoonlijke foto’s zijn de enige foto’s die je uit je bran-
dende huis zou willen redden … die zelfs misschien al klaar 
staan voor het geval dat. De ‘mooie’ foto’s daarentegen, zoals we 
ze allemaal proberen te maken plus de truttige manier waarop 
we ze presenteren als meesterlijke doeken in een lijstje aan de 
muur, kunnen ons uiteindelijk gestolen worden.

Eerst werd ik klein en dacht ik, zover ben ik nog niet. Ik ga het 
liefst nog aan de slag op een esthetische manier. Veilige foto’s als 
schilderijtjes die door veel mensen mooi worden gevonden.  Dat 
kan ik, een beetje toch, maar meer nog niet. Vergeef me en laat 
me nog even genieten van mijn status als beginnend fotograaf. 
Diepzinniger worden zoals hij, daarmee grenzen verleggend en 
persoonlijker beelden maken? Ik voelde me gewoonweg schul-
dig dat ik nog slechts een gewone sterveling was, die dat niveau 
nog niet had bereikt. Een soort nirvana.

En toch … de meer persoonlijke beelden die hij later ging 
maken, waren in mijn ogen eigenlijk nietszeggend, in weinig 
opzichten bijzonder te noemen. Waarom dan toch die bekend-
heid?! Er schuilt iets briljants in, een vrije geest met een 
 tegendraadse opvatting en het werkt nog ook. En daarom 
ontstond de wanorde in mijn hoofd en gingen mijn denk-
beelden over fotografie in de klit. Tijdelijk gelukkig, wees gerust.

Foto’s met een persoonlijke waarde hebben dat vaak voor een 
ander niet. Wanneer een beeld alleen daarop steunt dan valt hij 
voor de beschouwer door de mand. Een beetje als een foto van 
de kleindochter van een fotograaf. We kennen de commentaren 
van onze clubleden daarop. 

Maar maken we dan liever beelden die in de belevingswereld 
van velen passen en daarmee door grote groepen mensen 
worden gewaardeerd? Die in stijl wel persoonlijk kunnen zijn in 
de zin van een herkenbare handtekening dragen, maar in feite 
slechts weinig openhartig zijn?

Het antwoord daarop is nog geen eitje.     
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 © WIM VAN VENROOIJ© THEO DE JONG
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Gedane zaken....

November: BBBB Kennismaken met Lightroom

Januari: BBBB Kijken als Hans Aarsman

NOVEMBER
• Expositie “Illusions of reality”van Jurjen Biesbroek
• 5 en 6 november: Deelname aan de Open Atelierroute in 

 Zwijndrecht
• BBBB-avond:
• Boven verzorgd door Fred van Turenhout: Kennismaken met 

Lightroom
• Beneden verzorgd door Rudi Kleingeld: Sambal bij?

DECEMBER
• Expositie “Op het eerste gezicht”(American road trip) van Hans 

van Weelden
• 17 december: Kerstborrel
• 19 december: Avond verzorgd door 3 oud studenten van de 

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag, 
namelijk Cleo Wächter, Hans Poel en Steven van Koeverden 

• Deze maand géén BBBB-avond

JANUARI
• Expositie “Gedenkplek” van Peter Baan
• 16 januari: Bezoek van Fotoclub Made
• BBBB-avond:
• Boven verzorgd door Franz Heuser: Selecteren en verscherpen
• Beneden verzorgd door Wilco Maarleveld: Kijken als Hans 

 Aarsman

Expositie Marjan Leeuwesteijn en Martin Geuze bij Kaders en 
Kunst in Bergen op Zoom, gedurende de maanden oktober, 
 november en december.

December:  kerstborrel 

© HENNY DE BOORDER Werk in uitvoering




