FOTOCLUB ZWIJNDRECHT

de grove korrel
FEBRUARI 2019 - JAARGANG 60

303

Colofon
De Grove Korrel
60e jaargang, februari 2019, nummer 303
De Grove Korrel is een uitgave van Fotoclub
Zwijndrecht opgericht 7 september 1959 en
koninklijk goedgekeurd op 30 juni 1971
Redactie:
Martin Geuze, Joke Maarleveld,
Marjan Leeuwesteijn en Franz Heuser
Redactieadres:
Vlaamsestraat 181, 3332 ER Zwijndrecht
redactie@fotoclubzwijndrecht.nl
Secretariaat:
Marjan Leeuwesteijn
Rotterdamseweg 126, 3332 AL Zwijndrecht
secretariaat@fotoclubzwijndrecht.nl
Internet:
www.fotoclubzwijndrecht.nl
Contributie 2018/2019:
€ 140,- per persoon per jaar
Bank:
NL30 INGB 0000 349456
Clubgebouw/fotogalerie:
Rotterdamseweg 126 (hoek Koninginneweg)
3332 AL Zwijndrecht
De aanvangstijd van de vaste clubavond is op
maandagavond 20:00 uur.
Het clubgebouw is geopend vanaf 19:30.
De fotogalerie is voor publiek elke zaterdag van
september t/m mei van 11:00 tot 16:00 uur
geopend. De toegang is vrij.
Vormgeving en productie
Franz Heuser, Martin Geuze
en Marjan Leeuwesteijn
Telefoon 06 489 678 86
Printing:
Haveka B.V. , Alblasserdam
Tekstbijdrage:
Martin Geuze, Henk Ras, Cor Ritmeester, Jurjen
Biesbroek, Jan Koorneef, en Fred van Turenhout
Coverfoto:
Jurjen Biesbroek

2|

Voorwoord

Verzonken in de techniek

TEKST: MARTIN GEUZE

TEKST: HENK RAS

Het mooie van een fotoclub is dat je niet alleen je passie voor fotografie
deelt, maar dat het ook een plek is waar je met mensen in contact komt.
Zeker wanneer je al wat langere tijd lid bent, begin je meer over elkaar te
weten. Niet alleen over elkaars stijl voor fotografie maar vaak ook over iemands leven. De club is een verzameling van mensen met verschillende
sociale achtergronden, maar deze verschillen doen er niet toe. Wat dat
betreft is de club net een camping, waar iedereen met een rol wc-papier
onder de arm richting het toiletblok loopt.

In DGK 302 staat op pagina 22 een fraaie kleurenfoto van
Peter Visser.

Hoewel je vaak denkt dat je al behoorlijk wat over iemand weet, kom je
er soms na jaren achter dat je net het topje van de ijsberg hebt gezien. Zo
hoorde ik jaren geleden op een zondagochtend, toen we met een aantal
leden gingen fotograferen, een indringend verhaal over wat iemand in zijn
leven had meegemaakt. Een verhaal dat je niet gemakkelijk deelt met iedereen. We liepen met z’n tweeën ergens in de polder en van fotograferen is
die ochtend niet veel gekomen.
Op één van de buitenlandtrips van de club zat ik een keer een biertje met
iemand te drinken. Ook toen deelde iemand zijn levensverhaal.
Aangrijpend en ontroerend maar ook mooi dat iemand zo open kan zijn en
zijn verhaal met je wil delen.
Eind vorig jaar zette Fred foto’s op de bok waarin hij zijn verhaal vertelde.
Ik was die avond gespreksleider en kon vanaf de voorkant van de zaal zien
hoe erop werd gereageerd. De zaal werd stil en kwam massaal naar voren
om de foto’s te bekijken. Het was niet alleen het verhaal van Fred, ongetwijfeld deed het mensen ook denken aan momenten in hun eigen leven.
En op deze momenten ben ik blij lid te zijn van deze mooie club. Een groep
mensen van diverse pluimage, met een gedeelde passie. Maar vooral ook
een club die er voor elkaar is, juist ook op de momenten dat iemand het
moeilijk heeft. Het lijkt me een gedachte om vast te houden zo aan het
begin van 2019.

Het eerste dat opvalt zijn de bewerkingen uitgevoerd door de
fotograaf. Peter is niet vies van het gebruiken van de beschikbare technieken om zijn beeld zo te verbouwen dat het echt zijn
beeld wordt. Zie ook op pagina 4 van DGK 302 de zwart-wit foto,
die een hoog contrast heeft gekregen om het beeld te
versterken.
De kleurenfoto heeft juist ingehouden kleuren en geven de
indruk van bijzonder zonnige omstandigheden. Ook de korreligheid en onscherpe achtergrond misleiden de kijker. Ze duiden,
mede door de kleurstelling op de achtergrond, op een
strandomgeving. De zomerse kleding van de vrouw plaatst haar
schijnbaar op een bank in de zon. Haar hoed bedekt haar gezicht en hierdoor hoef je geen moeite te doen om te zien of
het iemand is die je kent. Dat maakt het beeld dan ook weer
eenvoudiger te bekijken. Je ziet dat de vrouw vol spanning, met
schijnbaar de handen voor de oren, op een telefoon of een
tablet zit te turen. De harde slagschaduw op de hoedrand en
onder de tablet duiden op een onverklaarbaar hoge zonnestand.

dat ze een museum is ingevlucht. Ze drukt haar handen tegen
de koptelefoon om niets te missen. Wie zo’n ding wel eens op
heeft gehad, weet dat de geluidskwaliteit nog wel eens te
wensen overlaat, dus haar houding is goed verklaarbaar. Er is
verder niets van de omgeving te zien, behalve een object dat
links van haar op de bank staat. Aangezien de meeste vrouwen
(bijna) altijd een tas bij zich hebben, zal dit wel het object zijn
waarvan het rood aan de bovenste punt in ieder geval bij haar
broek past.
Deze foto geeft een schilderachtige weergave van de feiten, die
ongetwijfeld heel anders waren, op het originele bestand. Peter
is erin geslaagd mij eerst een volledig verkeerde richting op te
sturen en dat waardeer ik erg. Daarnaast is het, wat mij betreft,
gewoon een erg fraai beeld waar ik met plezier naar kijk.

Het beeld past natuurlijk helemaal in onze tijd, waar mensen een
groot deel van de dag opgaan in de social media. Hierbij worden
hun omgeving, natuur of andere mensen, soms volledig vergeten. De hier afgebeelde persoon blijkt, bij nader inzien, echter
op een ander niveau bezig met informatie verzamelen. Bij een
tweede beschouwing zag ik het groene koordje en realiseerde
ik me dat ze op een audiotour in een museum zit te kijken. Het
“strand” blijkt de vloer in een museumzaal en de “zee” is waarschijnlijk de plint. Een ragscherpe foto met de correcte
belichting en kleurweergave had de context en omgeving van
de foto direct verraden.
Door de bewerking van Peter ben ik in ieder geval op het
verkeerde been gezet en zie ik een zonnige omgeving bij het
strand. Wellicht was op dat moment echter het weer zo slecht
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Gedachtenkronkels
TEKST: JAN KOORNEEF

Het zijn de foto’s die beoordeeld en bekritiseerd worden op
nieuwwerkavonden, niet de maker.
Dat werd nog maar eens benadrukt door Hans van Weelden als
gespreksleider. Ik heb daar mijn twijfels en kronkels bij. Wij zijn
als amateurfotografen in grote mate schatplichtig aan het zogenaamde formalisme waarin de vorm als het belangrijkste in een
een beeld beschouwd wordt: “Fotografie/kunst verwijst alleen
naar zichzelf”. Ik ben echter van mening dat foto’s in belangrijke
mate naar de maker verwijzen, naar zijn/haar ideeën,
mogelijkheden en expressie.
Kritiek op een foto staat gelijk aan het bekritiseren van de
maker/maakster, zijn/haar ideeën of beperkingen, maar als
alles klopt, aan alle conventies en verwachtingen is voldaan dan
is daar gelukkig een unanieme goedkeuring (?). Wat dat betreft
is fotografie net topsport. Hiermee kom ik op het altijd maar en
overal aanwezige wedstrijdelement.

Een tweede punt is dat er bijna altijd op een formalistische
methode beoordeeld wordt, zonder rekening te houden met
expressie van de maker of beleving van de beschouwer. Wat
overblijft is een kille benadering met alleen maar plaats voor
kritiek en oordeel.
Kritiek is een begrip binnen de amateurfotografie dat bedoeld
zou zijn om je als amateurfotograaf te ontwikkelen. Waarschijnlijk daarom dat fotobesprekingen en jureringen van wedstrijden
zo belangrijk zijn voor de drang van amateurfotografen om zich
voortdurend te ontwikkelen.
Echter niet de kritiek of het oordeel van anderen is volgens mij
de belangrijkste bron voor ontplooiing, maar de zelfexpressie.
Niemand anders kan jou vertellen wat en hoe je de beschouwer iets wilt laten zien. De beschouwer beleeft en hoeft niet te
oordelen.

Aan die wedstrijden doe ik niet mee en zou het iedere amateurfotograaf willen afraden. Inhoudelijke argumenten tegen elke
vorm van wedstrijden in de amateurfotografie zijn er voldoende,
maar ik ben vooral bang dat er op mijn ziel getrapt wordt.
Bevreesd ook dat mijn foto’s op de stapel komen van “niet ter
zake” of bagger en dan als hekkensluiter te eindigen.
Dan toch nog een inhoudelijk argument: vaak zijn de inhoude
lijke criteria en gehanteerde conventies niet van tevoren duide
lijk en zeer afhankelijk van de betrokken juryleden.

© SANDRA REIJMERS

4|

|5

© JAN HEIJKOOP

© PETER SMIT
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© AREN VAN DEN DOEL
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© REMCO SCHADE
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© WIM VAN VENROOIJ
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© BERT BOUWMEESTER

© JOKE MAARLEVELD

Deze foto is genomen in het Nationaal Onderwijsmuseum (NOM) te Dordrecht. Diverse leden zijn
de afgelopen maanden in de gelegenheid gesteld te fotograferen in het Onderwijsmuseum.
Het museum is gehuisvest in gebouw De Holland, ontworpen door de Nederlandse architect
Sybold van Ravestijn. Behalve dat het gebouw aan de buitenzijde zeer fotogeniek is, is de binnenkant dat ook. In april 2019 is er in fotoclub Zwijndrecht een expositie met de foto’s genomen in en
om het museum.
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“Hey Fred, alles goed?”
TEKST: FRED VAN TURENHOUT

Dat is wat mensen aan mij vragen. En ik zeg: “Ja, prima hoor!” Maar achter die zin gaat iets heel anders schuil. Ik verberg mijn ware ik, dat heb ik lang vol gehouden, maar ik kan dat niet meer…
Ik vind dat het tijd is om mijn ware ik te onthullen. Achter het vrolijke gezicht zit een hoop leed, verdriet en pijn. Zoveel dat ik het leven eigenlijk niet meer zie zitten. Ik word er wanhopig van en denk
er over na om uit het leven te stappen. Ik zie geen uitweg meer. Maar iets zegt me dat dat niet de
oplossing is. Ik heb besloten, omwille van de mensen die mij erg dierbaar zijn, om door te gaan. Ik
wil niet dat zij slachtoffer worden van mijn depressie. Ik zet er geen punt achter … maar een puntkomma. De punt-komma van het vervolg, het doorgaan, het blijven knokken en geloven in
mijzelf. Ik ben hulp gaan zoeken bij instanties en de dierbaren om mij heen. Alles om mijn leven
weer enigszins op de rit te krijgen. Zware medicatie moet mij de rust geven om verder te gaan in het moeilijke traject waarin ik op
zoek ga naar mijzelf. De man op de foto, de man die iedereen aan de buitenkant ziet. Iedere dag moet ik mezelf weer opladen om
mijn energieniveau op peil te krijgen. Het opschrijven van gebeurtenissen uit mijn verleden helpen mij en geven mij inzicht in waar
het mis ging. Alles in de hoop dat ik het kan gaan verwerken en mezelf weer kan opbouwen.
Mezelf omringen met mensen die om mij geven, doelen stellen en paaltjes slaan. Dit gaf mij de energie om de draad weer op te
pakken. Ik heb al aardig wat stappen op de weg omhoog gezet. En ik weet dat er onderweg nog tegenslagen zullen komen. Maar ik
ben er nu wel van overtuigd dat ik bovenkom, als ik maar in contact blijf met mijzelf, maar vooral ook met de mensen om mij heen.
Dit is het ware verhaal achter het vrolijke gezicht dat iedereen kent. In de fotoserie op de volgende pagina’s, heb ik geprobeerd mijn
gevoelens en daarbij mijn verhaal te vertellen in beelden. Het maken van deze fotoserie heeft meegeholpen aan mijn herstel. Ik heb
mijzelf op meerdere vlakken moeten overwinnen. Het weer vertrouwen hebben in mensen en mezelf kwetsbaar durven opstellen
naar anderen toe.
Ik ben iedereen erg dankbaar voor zijn of haar hulp en lieve en bemoedigende woorden. In het bijzonder een van de leden die mij
heeft geholpen deze fotoserie tot stand te brengen en mijn zusje voor haar rotsvaste vertrouwen in mij. Dankzij jullie allemaal ben ik
ervan overtuigd dat mijn herstel er langzaam maar zeker gaat komen en dat ik op de goede weg zit voor Fred 2.0!

© COR RITMEESTER
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© FRED VAN TURENHOUT
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© THEO DE JONG

© RUDI KLEINGELD
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© WIM BENSCHOP

©HANS VAN WEELDEN
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Tilburg-Papendrecht
Alleen in de auto. Nagenietend van de expositie van
Rineke Dijkstra in de Pont Tilburg. Bakken water op de
voorruit. Radio aan, camera bij de hand. Wat doe je
dan? Juist, dan zet je de ruitenwissers uit.
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© ANJA GROOT ZWAAFTINK
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© PETER VISSER
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Weg met FOMO
TEKST: COR RITMEESTER

De angst om iets te missen is niets nieuws, je hebt immers allemaal weleens het gevoel achteraf een verkeerde keuze te hebben gemaakt door bijvoorbeeld niet mee te doen aan een activiteit, een fotoboek niet te kopen, die ene foto niet gemaakt te hebben, enz.
Eigenlijk is het de angst voor spijt. En het heeft een naam, namelijk FOMO.
FOMO, staat voor Fear of Missing Out. Het is het onrustige en onbehaaglijke gevoel als je achteraf ontdekt iets te hebben gemist.
FOMO bestaat als psychologisch begrip nog maar net. Dat heeft weer alles te maken met de social media. Want door bijvoorbeeld
Facebook en Instagram kunnen we ineens altijd en overal zien wat onze vrienden, clubgenoten, kennissen aan het doen zijn, waar
ze zijn en niet te vergeten welke beelden ze ons laten zien. En daar was jij dan niet bij, wat dan mogelijk weer een gevoel van spijt
oproept.
Het tonen van mooie plaatsen/plaatjes kent geen grenzen meer, er zijn zelfs verschillende Instagram accounts die van bepaalde
plaatsen alle vergelijkbare foto’s publiceren die daar gemaakt zijn. In één oogopslag zie je dat bijna alle foto’s op elkaar (gaan) lijken,
eenheidsworst. Dat komt dan mogelijk weer door apps die je per mooie plaats aanwijzingen geven voor de beste plek om te gaan
staan op een bepaald tijdstip om die ene “unieke” foto te maken. Natuurgebieden gaan eraan ten onder. (Google maar eens op “the
Broccoli Tree” en lees hoe het afliep met deze unieke plek.)

© PETER BAAN

Heipalen
Een foto(serie) moet voor zichzelf spreken, een bijschrift of tekst leidt alleen maar af, zet je op een spoor en verandert het oordeel
van jou als kijker. Natuurlijk voegt het soms iets toe, maar meestal verengt het. Is dit gewoon een minimalistisch beeld?, wordt
het wegzinken-vergaan van een heipaal in beeld gebracht? “Heipalen” is al teveel, “Vergankelijkheid” is uit den boze...
Liever gewoon kijken en het wel of niet mooi vinden.

Bij bekende fotografen kun je grote verschillen zien hoe zij omgaan met hun “beeldhonger”. Twee willekeurige voorbeelden van
analoge fotografen:
- Cas Oorthuys was bijna altijd dagelijks met twee of drie camera’s op pad. Hij laat een archief van ongeveer een half miljoen beelden
na.
- Zet daar Thomas Wrede tegenover. Hij maakt vaak slechts drie foto’s per jaar, voornamelijk omdat hij veel tijd steekt in de voorbereiding en uitwerking van zijn ideeën.
Recent vertelde Peter Willemse ons dat hij heel veel schiet, honderden opnamen per dag, als hij op pad is. Dat laatste herken ik ook
wel bij mijzelf. Als ik ergens ben, wil ik zoveel mogelijk fotograferen, liever niets missen of overslaan. Ik wil namelijk achteraf geen
spijt krijgen om iets gemist te hebben. IJsland was wat dat betreft recentelijk een van de lastigste plaatsen om te stoppen met fotograferen. Het bleef lang licht, ik bleef onderwerpen zien die mij boeiden en de lege geheugenkaarten waren in (te) groten getale
voorhanden. Eigenlijk hoefde ik in die zin nauwelijks tot geen keuzes te maken, hoewel er gelukkig wel voldoende sociale druk werd
uitgeoefend om eindelijk eens te stoppen met fotograferen en terug te keren in de andere wereld.
Heb ik last van het spijtgevoel? Ja en nee. Ja, als het gaat om balans te vinden tussen het fotograferen en ook lekker weg te zijn.
Daarin moet ik nog meer mijn best doen om mijn aandacht van fysiek fotograferen te verleggen naar lekker ontspannen rondkijken
buiten de zoeker. Eigenlijk meer naar JOMO (the Joy of Missing Out). Nee, want ik ben tevreden omdat ik veel heb gefotografeerd
c.q. vastgelegd en ik heb achteraf geen spijt gehad om iets gemist te hebben. Daarbij is het ook zo dat je op een bepaald moment
gelukkig weer vergeet wat je (mogelijk) hebt gemist en lost het spijtgevoel weer geheel op.
Anderzijds besef je ook dat je niet overal kunt zijn of alles kan tegenkomen wat je wilt zien en fotograferen. De oplossing ligt daarom
geheel in het vermogen tot relativeren en daarmee volledig bij jezelf. En ja, relativeren is te leren. Weg met FOMO dus.
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De brallende beeldenaar
TEKST: JURJEN BIESBROEK

ik schrok op van mijn bezigheden toen het belletje boven de deur rinkelde. Dag twee van mijn nieuwe winkel en nu al een klant, dat
had ik niet verwacht. Langzaam opende de voordeur op een kier. Een hoofd met verwarde haren stak erdoor. Ogen schoten schielijk
heen en weer en nadat het veilig leek, opende de deur zich knarsend precies zo ver dat de vrouw er net door naar binnen kon.
“Ben ik hier goed?“ vroeg ze. “Voor de beeldenaar? Dat staat boven de etalage vermeld.”
“Dat klopt, dat ben ik.”, zei ik trots.
De vrouw was duidelijk zoekende. Tja, dat was ik ook. De hele wereld trouwens, dacht ik filosofisch. Tot zover niets geks.
“Wat doet een beeldenaar zoal?”, begon ze het gesprek voorzichtig. “Daar was ik erg benieuwd naar en daarom kwam ik even gluren.
Het woord raakte me omdat het iets aanduidt wat ik wel ken ergens diep vanbinnen, maar toch niet kan plaatsen op het eerste
gezicht.”
“Probeer het eens”, vroeg ik plagend. Ze dacht even na en omschreef vervolgens een held, een mannetjesputter, iemand die alles
aankon, maar dan op het gebied van fotografische kunst. “Het woord heeft aantrekkingskracht en daarom wilde ik per se naar
binnen. Maar de etalage is zwart en leeg, niet echt uitnodigend.”, kwam er verwijtend achteraan.
“Ja, de mensen willen een gele taxi in een verder zwartwit New York, een uitvergroting van hun eigen kat of de vakantieherinnering
aan de muur. En dat is de kunst niet.” verdedigde ik mezelf.
De vrouw wees me terecht. “Nu doe je me denken aan een titel van een Suske en Wiske strip, jongeman. Wat is dat nou voor kolder.
Dat betekent toch niet dat je niets in de etalage hangt. Je hebt toch wel íets toonbaars zeker.”
En toen brandde ik los. “Natuurlijk vind ik dat ik zelf wel kunstzinnige beelden heb gemaakt, mevrouw. Het is moeilijk, maar soms
lukt het toch. Met het risico om pretentieus over te komen.”, glimlachte ik half. “Weet u, als ik foto’s maak die ze thuis mooi vinden,
dan is dat niets voor de fotoclub. Maar als ik foto’s ga maken om de fotoclubleden te pleasen, dan doe ik niet meer wat ik zelf leuk
vind. En ik fotografeer toch vooral voor mezelf, het blijft immers een hobby. Dus ik doe eigenwijs wat ik wil, terwijl ik weet dat er
geen publiek voor is. Vandaar hier, achter de donkere etalage. Als u wilt, dan wil ik u graag mijn foto’s laten zien. Ik heb nog nooit wat
verkocht, dus ik denk dat ik uitzonderlijk goed ben. Wat kunst betreft.”
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© JAN WILLEM VELDHUISEN
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Gedane zaken....
Oktober
29 oktober: retrospectief Leo van den Hooven
November
Expositie: “Restricted nature” van Joke Maarleveld
3 en 4 november: deelname aan de Open Atelierroute van
Zwijndrecht
26 november BBBB-avond alleen beneden: “Eeuwige vragen”
verzorgd door Rudi Kleingeld

NOVEMBER: opening expositie Joke Maarleveld

December
Expositie: “Kleur-rijk (2)” van Jan Huisman
17 december: spreker Peter Willemse
Januari
Expositie: “Kijken” van Theo de Jong
14 januari: spreker Otto Snoek
28 januari: BBBB-avond
-Boven: Lightroom verzorgd door Fred van Turenhout
-Beneden: verzorgd door Jurjen Biesbroek

DECEMBER: opening expositie Jan Huisman

Exposities buiten het clubgebouw:
Fred van Turenhout: januari t/m februari in het Albert Schweitzer
Ziekenhuis, locatie Dordwijk
Anja Groot Zwaaftink: januari t/m februari in het Albert Schweitzer
Ziekenhuis, locatie Zwijndrecht
In de maanden maart en april worden deze twee exposities
omgewisseld.

© MARIANNE VAN DEN MEIRACKER

JANUARI: nieuwjaarsreceptie
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