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Voorwoord

300 - Noodstop

TEKST: MARTIN GEUZE

TEKST: HENK RAS

In de laatste Korrel van dit seizoen is weer een prachtige selectie
opgenomen van foto’s die de laatste weken op de club zijn getoond.
Het geeft een mooi overzicht van hoe we als fotografen binnen de club
allemaal onze eigen invulling geven aan wat we persoonlijk een geslaagde
foto v inden. Het is mooi meegenomen, wanneer anderen onze foto’s ook
kunnen waarderen.

Op de voorpagina van de GK 300 prijkt een foto van Bert
Bouwmeester waaraan hij de titel “Don’t push the button” heeft
meegegeven.

De Grove Korrel laat niet alleen foto’s zien, maar biedt ook ruimte aan de
leden voor een tekstuele bijdrage. Dit seizoen kunnen we terugkijken op
een groot aantal aangeboden teksten. Dank aan de schrijvers die ons met
hun bijdragen elke keer weer aan het denken zetten. Gedachten waarop
een ander in een volgende uitgave weer kan inspelen. Het geeft verdieping
aan ons clubblad en de redactie is dan ook blij met jullie inspirerende
teksten.

Dit is weer zo’n lekkere foto met weinig beeldelementen, die mij
meteen pakte op het moment dat hij op het scherm kwam.
De eerste seconden heb je geen idee wat je ziet, maar dan
herken je het dunne kabeltje met de noodstopknop. Maar wat is
die rare gele vorm, die zonder logica het beeld in komt?
Die gele vorm werpt een nauwelijks zichtbare schaduw op het
witte vlak e
 rachter. De onscherpte suggereert beweging van een
lint of band die echter niet logisch is, omdat hij haaks staat op de
omlaag hangende noodstopknop. Als een lint horizontaal be
weegt, moet er sprake zijn van een behoorlijk snelle beweging.

Voor de komende vakantieperiode wens ik jullie veel inspiratie toe, zodat
we in september weer voldoende werk kunnen bespreken. In de tussentijd
is de club op maandagavond gewoon open. Kom een keer langs om even
bij te kletsen of mee te helpen bij het onderhoud aan ons clubhuis.

afgedrukt voor hij een beeld had waar hij blij mee was.
De gele kleur is wat mij betreft mooi in harmonie met de achter
grond waarbij de gele rand van de noodstopknop mooi een
perfecte verbinding met het lint is. De lichte schaduw geeft het
beeld een bepaalde diepte, die je als beschouwer echter niet
goed kan plaatsen. Ook de volledig witte achtergrond die gelijk
matig verlicht wordt, biedt de kijker geen houvast.
Al met al is de uitsnede zo gekozen dat slechts minimaal infor
matie wordt verstrekt over het onderwerp en de omgeving. Er is
heel veel in te vullen, waarbij hier eens te meer duidelijk wordt
dat kennis het “lezen” van foto’s kan vereenvoudigen.
Mijn kennis van de kunstenaar en zijn werk maakt niet dat ik
Berts foto meer of minder waardeer, maar het maakt dat ik nog
meer respect heb voor de eigen inbreng van de fotograaf.
Om dit duidelijk te maken hierbij een foto van een andere
fotograaf die dit werk vastlegde op de Verbeke Foundation.
Dit is een registratie van het werk, dat gebruikt kan worden om
uit te leggen hoe het werkt, maar Bert heeft hieraan zijn eigen
invulling gegeven.
Als op een fotoavond, één zo’n beeld voorbij komt, is mijn avond
goed en kan ik er weer een weekje tegen. Bert verdient een
lintje.

Nu had ik in “Kunstuur” een verslag gezien van Zoro Feigl,
een kunstenaar, die zich heeft toegelegd op kinetische kunst.
Werkend in een atelier, dat je eigenlijk beter een werkplaats
kan noemen, sleutelt hij allerlei dingen in elkaar die volop in
beweging zijn. Kenmerkend is dat de bewegingen vaak onvoor
spelbaar zijn.
Ik weet natuurlijk niet wat Bert heeft bewogen om dit te
trachten vast te leggen, maar hij is wat mij betreft geweldig
geslaagd. Hij heeft waarschijnlijk het dunne draadje als hou
vast gekozen en op het moment dat het lint in beeld kwam
afgedrukt. Ik kan me voorstellen dat hij wel een “paar” keer heeft
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De mooiste, de beste en vooral de nummer 1 foto!
TEKST: JAN KOORNEEF

In de vorige Grove Korrel, uitgave 300, stonden een aantal teks
ten van leden die gingen over het beoordelen en het maken van
goede, mooie foto’s. Overigens doen we het zuinig aan met het
begrip mooi en al helemaal met woorden als prachtig of schit
terend. Vaker hoor ik: “Een prettige foto om naar te kijken.” En dat
vormt vaak een inleiding tot een nadere analyse.
Hans van Weelden schreef een voor mij onthutsend stukje over
enkele standpunten binnen de Fotobond en menig wantrouwen
naar al te kunstzinnige individuen, gemakshalve aangeduid als
kunstenaars. Mijn vooroordeel over onze Fotobond was al niet
te positief en is er niet beter op geworden, bovendien ben ik
ook nog lid tegen wil en dank. Het stuk van Marianne van den
Meiracker: “In de war”, raakte mij. Ik zou Marianne aanraden haar
twijfels te behouden. Je telkens afvragen wat en waarom je foto’s
van jezelf of anderen mooi of boeiend vindt en je daar telkens
onzeker bij voelen, zorgt dat je blik openblijft en je geest vatbaar
voor invloeden van buiten. Het gevaar van een zoektocht naar
de waarheid van het goede is, dat de gevonden waarheid zich
diep in je brein nestelt en een dogma vormt.
Martin Geuze was onder de indruk van Michael Wolf. Martin lijkt
de voorwaarde gevonden te hebben waar een goede fotograaf
aan zou moeten voldoen. Hij lijkt het prettig te vinden als een
fotograaf niet al te belerend is en de bal vooral bij de beschou
wer laat. Dat vind ik dan weer een levensgevaarlijke stelling die
bovendien vele kunststromingen uitsluit en een mogelijke start
positie (concept, idee) van de fotograaf uitermate beperkt.

© COR RITMEESTER
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Porto

De betekenis van kunst en ook fotografie is niet zo vrijblijvend
en onschuldig of individueel als we zouden willen. De contro
verse, maar ook de drang naar voren, is typisch voor de westerse
cultuur. De westerse kunst/fotografie is daar een afspiegeling
van. Mijn uitdagingen als beschouwer zitten in de controverse
in de kunst, de rafelranden en misschien wel de confrontatie
met de krochten van de ziel, zoals de kunst van Herman Nitsch
of Damien Hirst & David Bailey (fotograaf ) in “The Stations of the
Cross”. Onze eigen Karel Appel schudde de boel ook al een keer
op met de woorden: “Ik rotzooi maar wat aan.”
Als amateurfotograaf, wil ik een al te vastomlijnd begrip van
“goede foto’s” bestrijden. In mijn donkerste toekomstbeeld zie
ik al een kunstmatige intelligentie verschijnen die met slimme
algoritmes ons feilloos voorhoudt wat een goede, minder
goede en een slechte foto is. Met de (aangepaste) begrippen
Gestalttheorie en semiotiek in de fotografie zijn we al hard op
weg naar mijn toekomstige nachtmerrie. Het liefst koester ik
mijn onzekerheid over deze tekst en de foto’s die ik maak.
Voor de duidelijkheid wil ik benadrukken dat ik puur reageer
op de inhoud van de teksten en hier en daar mijn mening geef
over de boeiende en persoonlijke teksten van Hans, Marianne en
Martin. De Grove Korrel is ook het enige fotoblad dat ik zonder
moeite tot op het laatste woord uitlees!

Om met Michael Wolf te beginnen. Door zijn onderwerpkeuze
heeft hij toch al heel wat ingekleurd voor de beschouwer. Een
conceptueel kunstenaar als Ai Weiwei laat nog minder over voor
het vrij inkleuren van de beschouwer, waardoor hij in zijn ge
boorteland China niet meer veilig is. Door de kritische politieke
en culturele lading van zijn kunst is hij ook in het westen onder
werp van discussie.
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© THEO DE JONG

© PETER VISSER

© HANS VAN WEELDEN

© AREN VAN DEN DOEL
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© SANNY VAN VIJVEN

Het is alweer even geleden dat deze foto tot stand kwam, van de vier modellen kreeg ik
de vraag of we dit schilderij konden namaken, het origineel is van Chris Consani met Elvis
Presley, Marilyn Monroe, James Dean en Humphrey Bogart. I.v.m. het licht in het schilderij
hebben we meerdere opnames gemaakt waarbij ieder model apart is belicht en gefoto
grafeerd; alles vanuit één standpunt op een statief. Daarna heb ik alle lagen in Photoshop
samengevoegd tot een geheel met dit als resultaat.

© WILCO MAARLEVELD
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De gesteldheid van materie
TEKST: JURJEN BIESBROEK

Laatst hadden we op een clubavond een korte verhandeling
over welke fases er in ons fotografenleven bestaan. Er werd
uitgebreid uit de doeken gedaan welke kenmerken bij elk sta
dium hoorden. Interessant, maar niet op mijn lijf geschreven
dacht ik, toen ik het hoorde, hoewel ik de kwalificaties op zich
wel herkende. Maar jongens, het is toch een hobby ….. dat
fotograferen? Dat schoot door mijn hoofd. Waarom stickers plak
ken, alsof dat zou helpen jezelf ergens te plaatsen in één van de
bestempelhokjes. Ik overpeins graag, neem dat vooral niet al te
serieus.
Want wat is nu precies een fase. ‘De gesteldheid van materie’
zegt Van Dale, zeker wel. Klinkt moeilijk, maar we kennen het
nog van school. Vast, vloeibaar of gasvormig. Ik denk met de
beste wil van de wereld maar even mee hè ….. Vast. Techniek
leren, leren kijken en vooral veel foto’s maken en observeren
van beelden van anderen. De ‘harde’ beoordelingspijlers van
beschrijven en analyseren horen daarbij. Snap ik. Vast, houvast,
heerlijk want begrijpelijk cognitief, past helemaal bij mij.

De tijd dat je die info van de curator overbodig vond is nu voor
bij. Waar is toch je houvast gebleven. Je weet: Ik kan het niet
alleen. Druppels op een raam maken je deemoedig. Ja, daar was
je ooit. Vloeibaar, maar je moest zo nodig verder.
Nou ja, zo mijmerde ik dus even toen ik de uitleg over de fases
hoorde. Het heeft wel een kern van waarheid in zich hoor, want
je kan nooit meer terug naar zoals het was. Je gaat nu eenmaal
anders kijken, ‘ont’leren lukt je niet. Maar in een ontwikkeling
blijft gelukkig het goede behouden. We leren te schakelen
tussen gesteldheden en de overgangen daarin zijn niet abrupt.
En vooral, wij blijven de baas over onze eigen reis.

Daarna komt vloeibaar: eigen inzichten toevoegen in je foto
grafie, je afvragen waarom je iets fotografeert. Pijler drie komt
om de hoek. Die gaat over interpreteren, boodschappen lezen,
sfeer proeven en aanvoelen van foto’s. Je kan het ineens niet
meer vastgrijpen en je voelt gewoon nattigheid.
Overal klam vocht, zelfs na de uitvinding van absorberende
luiers hoef ik niet uit te leggen dat doorstomen naar fase drie je
enige optie is. Die van de gasvorming. Water kan je nog drinken,
kan je dorst nog lessen, je levensbehoefte nog vervullen. Maar
voor je het weet, zit je in de mist. Je zwaait met je armen om je
heen om de nevel weg te jagen, zoekt naar helderheid en ver
langt terug naar die vaste vorm die je nog waarheid verschafte.
Je maakt zelf geen foto’s meer. Gaat naar musea en leest de
kaartjes naast de foto’s om te kijken of je het goed had. Of dat
wat je dacht te zien ook zo bedoeld was door de maker.
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© TINEKE ADENEY

Alle geluid dat nog van verre sprak
verstierf - de wind, de wolken, alles gaat
al zachter en zachter alles wordt zo stil … . .
Willem Kloos
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© AREN VAN DEN DOEL

© THEO DE JONG
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© SANNY VAN VIJVEN
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© JAN KOORNEEF

Een foto met veel moedwillige toevalligheden. Kan ook niet anders, letterlijk
gemaakt vanaf kniehoogte, buiten mijn visuele controle en ook nog eens
gemaakt met een smartphone.
Het is een foto naar mijn hart. Ook logisch, het is mijn kleinkind. Maar haar gezicht
en toon, dat had ik niet beter van tevoren kunnen bedenken, in combinatie met
het zwarte vlak rechts. Prachtig; foto gelukt. Het beoordelen van de achtergrond
laat ik geheel aan de beschouwer over.

© JAN HUISMAN
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© HENK VAN ES

Hoek van Holland in spiegelbeeld

© LIA PERQUIN

Jessica, staat nog onbevangen in de wereld.
Een mooie jonge dame, blanke huid en rode haren.
Mijn favoriete model in spé.
Mijn muze.
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© REMCO SCHADE
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Fotograferen is de kunst van het weglaten’, dat hoor je vaak. Maar bij deze foto, die in een
winters Boston is genomen, heb ik getracht om met enig balanceerwerk juist zoveel m
 ogelijk
in de foto te krijgen: mede om die reden het hotelkamerraampje geforceerd en mijzelf
gedeeltelijk naar buiten gewurmd, zodat ook de kamer van de rechterburen zichtbaar
werd. (De buren waren blijkbaar iets anders aan het doen dan van dit nachtelijke uitzicht te
genieten. Maar dat is hier weggelaten.)

© MARTIN GEUZE
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De tegenkomfotograaf
TEKST: COR RITMEESTER

Als je jezelf de vraag stelt “Wat voor fotograaf ben ik?”, wat zou dan het antwoord zijn?
In mijn geval is het antwoord dat ik, waarschijnlijk evenals vele clubleden, (voor een deel van de tijd), een tegenkomfotograaf ben.
Wat is een tegenkomfotograaf? Een tegenkomfotograaf fotografeert onderwerpen die hij of zij spontaan tegenkomt op een locatie
en niet vooraf reeds zijn bedacht of in scene gezet. Zeg maar je gewoon laten verrassen door wat op je pad komt en dat dan zo goed
mogelijk vast leggen. Daarbij kan het ook gebeuren dat je weinig tegenkomt wat boeiend (genoeg) is om te fotograferen.
Laatst, tijdens de excursie naar het legermuseum in Brussel, had ik een verwachting in mijn hoofd over wat ik zoal zou kunnen
tegenkomen om te fotograferen. Mijn fototas volgeladen met allerhande lenzen, het statief mocht niet ontbreken.
In het museum bleek, (het stond niet op website vermeld), dat grotere tassen of rugzakken niet mee naar binnen mochten. Een
statief al helemaal niet ……. dan alles maar mooi, goed geregeld, in een locker opslaan. Geen paniek, wel verwachtingen bijstellen
en snel denken en overwegen wat te doen. Gekozen om dan maar naar binnen te gaan met één camera en één objectief en maar te
zien wat ik daarmee kon maken.
Aan het einde van de dag merkte ik, dat ik best veel leuke onderwerpen was tegengekomen en had gefotografeerd, alleen op een
andere wijze c.q. met andere apparatuur dan ik vooraf had kunnen bedenken. Zo vond ik het ook uitdagend om met een hoge
ISO-waarde van 2500-3000 te hebben moeten werken bij gebrek aan een statief.
Als tegenkomfotograaf, heb ik inmiddels gemerkt, moet je kunnen omgaan met je eigen verwachtingen in combinatie met de
omstandigheden. Komt er niets interessants op je pad dan is er geen directe opbrengst, maar kan een aantal uren rondlopen en
kijken toch geslaagd zijn geweest. Uiteindelijk is kijken en composities maken zonder de ontspanknop in te drukken ook foto
graferen, maar dan zonder registratie en vertoning aan anderen.

© PETER SMIT

Vele malen gefotografeerd, toch steeds weer verrassend.

.
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Foto’s bespreken
TEKST: HANS VAN WEELDEN

Enige jaren geleden heeft de Fotobond een boek uitgegeven: ‘Over foto’s gesproken’, geschreven door Simon Ophof enHans
Brongers. Zij introduceerden de 4 pijlers. Even het geheugen opfrissen met een korte samenvatting:
Pijler 1. Beschrijven. Onder woorden brengen wat er op de foto staat afgebeeld. Objectief registreren.
Pijler 2. Analyseren. Welke beeldelementen zijn bepalend voor de foto.
Pijler 3. Interpreteren. Waar gaat de foto over. Inhoud, thema, boodschap, bedoeling.
Pijler 4. Waarderen. Oordeel over de foto. Het benoemen van de sterke en de zwakke aspecten van de foto.
Het verhaal dat ik nu vertel is niet van mezelf, maar is gebaseerd op opmerkingen van Jan Ros en Wilco Maarleveld. Dus niet door mij
bedacht, maar ik ben het er wel roerend mee eens.
© PETER BAAN

Stoep Puzzel
Elke week langs dat stukje stoep - belijnd als Niet Parkeren.
Opnieuw bestraat met dezelfde tegels - de stratenmaker legt de tegels willekeurig, toch maar
op de foto en dan als ouderwetse schuifpuzzel: origineel en in-de-war.
Kan alles nog terug op dezelfde plek?
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Jan Ros was door een fotoclub gevraagd een cursus fotobespreken te houden. Op de tweede avond zette Jan een foto op de bok en
ging van start met het benoemen van de vier pijlers. Ik zie een jongetje met een rood T-shirt, een blauwe broek en sportschoenen
voorover liggend op een strand met zijn gezicht in de golven. Rechts zien we een deel van het strand dat nog nat is van de golven
die net teruggetrokken zijn. Van linksboven komt een nieuwe golf aanrollen.
Jan was juist begonnen aan pijler 2, de analyse, de vlakverdeling, de fraaie diagonale lijn en het compositorisch belang van het rode
shirtje toen hij ruw werd onderbroken door een cursist. ‘Jan houd op alsjeblieft.’ ‘Waarom’, zei Jan, ‘ik ben nog maar net begonnen
aan pijler 2, de analyse van de beeldelementen.’ ‘Nogmaals Jan, houd daarover op. Daar ligt …. een dood kind dat is aangespoeld,
omdat zijn ouders in wanhoop gevlucht zijn uit een oorlogsgebied, op zoek naar veiligheid voor het hele gezin en dan begin jij over
vlakverdeling en compositie. Wat is dat voor onzin?!’ Jan hoefde verder niets meer te zeggen. Zijn boodschap was overgekomen.
De belangrijkste vraag is: ‘Wat doet een foto met je?’ Die vraag is zo belangrijk dat andere pijlers en vragen er niet meer toe doen.
In dit specifieke geval zou er nog een aanvullende vraag gesteld kunnen worden: ‘Wat gaat de wereld (of de politiek) doen na het
zien van de foto?’
Tijdens een andere bijeenkomst maakte Wilco Maarleveld een opmerking die naadloos aansluit bij het verhaal van Jan Ros: ‘Prima
hoor dat je pijlers gebruikt als hulpmiddel bij fotobespreken, maar voeg er dan wel een vijfde pijler aan toe: EMOTIE, wat doet de foto
met je.
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Gedane zaken....
FEBRUARI
Expositie: Ger Sterk “Wat ik nog zeggen wou, Rotterdam ik hou
van jou”
18 februari 2018: excursie met 13 personen naar het Koninklijk
Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel.
26 februari: BBBB-avond: beneden: Remco Schade “Foto’s die de
waarheid liegen”, boven: Jan Koorneef “Portretfotografie in de
praktijk”

FEBRUARI: excursie naar Brussel

MAART
Expositie: “The passionate five” (Franz Heuser, Aren van den Doel,
Theo de Jong, Karel van de Werken en Peter Visser)
10 maart: bespreking BMK inzendingen 2018, Marjan
Leeuwesteijn heeft deelgenomen.
26 maart: BBBB-avond: beneden: Martin Geuze over straatfoto
grafie, boven: Franz Heuser over RAW en selecteren.
APRIL:
Expositie: “Bezieling” van Jan Koorneef
30 april: BBBB-avond: beneden: Jurjen Biesbroek over Duizend
wegen in de fotografie, boven: Cees Baarda over het programma
Affinity

MAART: deelname aan expositie Urban Exploring

MEI: Expositie: “Laatste beeld van Loveld/Schokbeton”
groepsexpositie
Exposities van leden buiten de fotoclub:
Martin Geuze bij Christiaan Kappers.
Deelname door een aantal fotografen van de vereniging aan de
expositie Urban Exploring van 11 maart tot en met 8 april 2018 bij
Kunzt in het gemeentehuis Zwijndrecht.

APRIL: opening expositie van Jan Koorneef
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GEHOORD EN GELEZEN
“Kijk met je gevoel niet met je verstand”
“ik vind de eerste niet in de serie passen.” Waarom? “Omdat de andere
vier er wel inpassen.”
“Dit vind jij de vierde foto?” Wilco: “Laten we deze dan allemaal de 4e
noemen”

© LEO VAN DEN HOOVEN
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