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Fotofestival aan de Maas

In memoriam

De Grove Korrel
49e jaargang, december 2007, nummer 273

In ons vorige nummer hebben we al aandacht besteed aan het
De Grove Korrel is een periodieke uitgave van
Fotoclub Zwijndrecht (opgericht 7 september
1959, koninklijk goedgekeurd 30 juni 1971) en
verschijnt in de maanden september, december,
maart en eind mei.

Fotofestival aan de Maas 2008. Ook op onze website verschijnen
geregeld berichten over en oproepen voor dit Festival. Toch wil ik er
op deze plaats ook nog eens aandacht aan besteden.
In de eerste plaats omdat ik het gevoel heb dat het nog niet echt

Kopij voor een van deze nummers moet uiter-

leeft bij de leden. Maar ook omdat ik de overtuiging heb dat nu het

lijk op 1 augustus, 1 november, 1 februari en

festival daadwerkelijk aan de Maas plaatsvindt, amateurfotografen

1 april bij de redactie binnen zijn.

een unieke gelegenheid krijgen om hun werk te tonen.

Oplage: 115 exemplaren
Samenstelling redactie: Wim Bierhaus,
Rem Maters (eindredactie), Ruud van Wezel

Bovendien verschijnt er evenals twee jaar geleden wederom een
schitterend vormgegeven catalogus. In amateurfotografenland ken

Tekstbijdrage: Joke en Wilco Maarleveld,

ik geen ander voorbeeld waar met een soortgelijke ambitie een fes-

Liesbeth van der Stel, Wim van Venrooij

tival wordt georganiseerd.

Redactieadres: Rem Maters, Stevensweg 20,

Maar hoe groot het festival ook is en hoe hoog de doelstellingen

3319 AK Dordrecht. Telefoon (078) 6165495

ook zijn, het succes staat en valt met de kwaliteit van de inzending

E-mail: rem_maters @ hotmail.com
Secretariaat: Theo de Jong, Harseveld 19,
3334 GG Zwijndrecht. Telefoon (078) 6100526

van de foto’s.
Het thema ‘Dynamisch Rotterdam’ moet zeer ruim opgevat worden.

E-mail: th.j.de.jong @ 12move.nl

We zijn niet strikt gebonden aan de gemeentegrenzen van Rotter-

Internet: www.fotoclubzwijndrecht.nl

dam. De hele regio Rijnmond valt onder het thema en trouwens

Postbank: rekeningnummer 349456

Hoek van Holland is ook Rotterdam. En ‘dynamisch’ kan op vele wij-

Contributie 2007/ 2008: 100 euro per persoon

zen geïnterpreteerd worden. Met andere woorden het thema van dit

per jaar; elk volgend gezinslid en/of studerend

festival hoeft voor geen enkele fotograaf een beperking te zijn.

jeugdlid 55 euro per persoon per jaar.
Clubgebouw/Fotogalerie: Rotterdamseweg 126

beelden per fotograaf ingeleverd worden. En wat misschien de groot-

Het clubgebouw is geopend vanaf 19.30 uur en

ste hindernis is: het werk moet uiterlijk 1 juli aanstaande ingeleverd

de aanvangstijd is 20.00 uur.

worden.

zaterdag van september t/m mei van 11.00
uur tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

Rust zacht Gerrit!
Redactie

Is er dan geen enkele beperking? Ja, er mogen maximaal vijf

(hoek Koninginneweg), 3332 AL Zwijndrecht.

De Fotogalerie is voor publiek geopend elke

Op maandag 25 februari jongst leden is ons erelid Gerrit
Joppe op tachtigjarige leeftijd overleden. Op de afscheidsbijeenkomst voorafgaande aan de crematie was een grote Zwijndrecht-delegatie aanwezig.
Tijdens de ontroerende bijeenkomst werden toespraken
gehouden en er werd gemusiceerd door Gerrit z’n kinderen en
kleinkinderen. Een van zijn zonen schetste een leven van regelmaat, discipline en creativiteit zowel in Gerrit z’n werk als in
z’n privéleven. Maar de belangrijkste exponent was volgens
zijn zoon vrijheid. Hij bedoelde de vrijheid van vlak na de oorlog, maar vooral ook de herwonnen vrijheid later in de door
Gerrit zo geliefde Provence, waar hij samen met zijn Els lange
perioden van geluk beleefde. Zijn zoon omschreef: “In de Provence vond Gerrit de schoonheid en oprechtheid van het leven
en het hielp hem te ontsnappen aan de zware klei van zijn geboortegrond op Goeree-Overflakkee”.
Zijn familie deelde mede dat Gerrit tevreden was gestorven.
Is dit nu niet een prachtige gedachte, om na een lang en creatief leven tevreden in te slapen?

Het is dus, voor zover dat nog niet gebeurd is, de allerhoogste
tijd om aan het werk te gaan!

Vaste clubavond: Elke maandagavond van
september t/m mei.
Vormgeving: Wim Bierhaus
Digital printing: Creative Colors bv, Zoetermeer
Coverfoto: Theo de Jong
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Afscheid
De zeer druk bezochte afscheidsbijeenkomst van Gerrit vond plaats
op vrijdag 29 februari jongst leden in Crematorium Essenhof te
Dordrecht. Namens Fotoclub Zwijndrecht sprak Joke Maarleveld.
Lieve Els, familie en vrienden.
Volgend jaar bestaat onze fotoclub vijftig jaar en Gerrit zou dan ook vijftig jaar lid zijn geweest van
Fotoclub Zwijndrecht. Vanaf de oprichting was hij erbij en echt erbij.
Hij was zestien jaar voorzitter en was vanaf het begin betrokken bij het clubblad De Grove Korrel.
Heeft het interieur van ons pand ontworpen, maar was er vooral bij met zijn fotografie.
Hij was dan ook terecht ons erelid en was daarnaast internationaal onderscheiden met de ESFIAP,
voor zijn grote verdienste voor de amateurfotografie.
Gerrit was een fotograaf van de oude stempel. Zoals wij dat noemen ‘een natte fotograaf’. Niks geen
computer, maar in de doka, urenlang en in zwart/wit.
Hij hield van muziek, theater, kunst en van mensen. In zijn foto’s vind je dit allemaal terug. Gerrit
fotografeerde wat hem bezighield en dat heeft gezorgd voor zeer uiteenlopende foto’s.
Hij fotografeerde zijn familie, kinderen, kleinkinderen, de passerdoos van zijn grootvader, maar ook
ingewikkelde door hem zelf bedacht composities in zwart/wit of gewoon het dagelijks brood op de houten
campingsnijplank met het broodmes.
Zelf ken ik Gerrit sinds een jaar of vijfentwintig. Als hij in Nederland was en niet met Els op reis, was
hij trouw aanwezig op de club. Altijd betrokken, altijd met fotografie bezig, met name geïnteresseerd in de
fotografie van anderen en altijd met goede tips voor een mooi museum met een mooie tentoonstelling.
De beste herinnering is aan de workshops waarin we samen hebben gewerkt. Waarbij hij ons iedere
keer weer heeft verrast met zijn bijzondere oplossingen voor het thema waarmee we aan de slag waren
gegaan. Het waren goede tijden en we bewaren er allebei hele fijne herinneringen aan.
Tot aan het einde van zijn leven is hij met fotografie bezig geweest. In zijn doka ligt een ontwerp voor
een fotowerk met betrekking tot de laatste workshop. Ik ben razend nieuwsgierig naar wat hij verzonnen heeft.
Vorig jaar heb ik aan Gerrit gevraagd of wij ter ere van zijn tachtigste verjaardag een expositie van
zijn werk mochten maken. Hij zei: ”Nee, ik wil liever over twee jaar als de club vijftig jaar bestaat, want dan
ben ik zelf ook vijftig jaar lid.”
Vorige week ben ik bij Gerrit langs geweest. Het ging slecht met Gerrit, zei Els. Héél slecht. Terwijl ik
naar hem toereed, was ik er toch niet van doordrongen dat we afscheid van elkaar gingen nemen. Ergens
diep hoopte ik dat het toch weer goed ging komen. Maar Gerrit wist dat dit niet meer zo zou zijn en Els ook.
Het was een zeer bijzonder bezoek. Vooral door de oprechtheid, openheid en hartelijkheid van Els
FOTO: GERRIT JOPPE

en Gerrit. Dit heeft me erg getroffen. Het is namelijk niet altijd zo, een afscheid kan ook heel anders lopen.
Tijdens dit laatste bezoek heeft hij te kennen gegeven, ook al zou hij er niet meer zijn, toch prijs te
stellen op zijn expositie. Volgend jaar is het zover, het gaat een heel bijzondere expositie worden. U bent
allemaal van harte welkom. n
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Gerrit Joppe

(17 juli 1927 - 25 februari 2008)

De onderstaande tekst is door Wilco Maarleveld uitgesproken
op de clubavond van maandag 3 maart. Na zijn woorden heeft
de club staande een minuut stilte in acht genomen.

Drie jaar na de oprichting, in 1962 nam hij de voorzittershamer over van medeoprichter de heer Hartmeijer. Zestien jaar
lang heeft hij de hamer gehanteerd. Het was de bloeitijd van de
amateurfotografie en Fotoclub Zwijndrecht groeide uit naar een
vooraanstaande club. Van een fotoclub die succesvol deelnam
aan fotowedstrijden tot een vereniging die later het wedstrijdmiddel niet meer als doel zag, maar het streven de fotografie te
gebruiken als een persoonlijk uitdrukkingsmiddel. Deze verandering is samengevat in één zin, maar Gerrit heeft daar, naast
de dagelijkse bestuursbeslommeringen, veel, heel veel werk
aan gehad en dat moet iets zeggen over zijn doorzettingsvermogen. Voor zijn bestuurswerkzaamheden is hij dan ook in
1979 onderscheiden met de ESFIAP1).
Gerrit heeft ook veel inbreng gehad in ons clubblad De Grove
Korrel, dat al wordt uitgegeven sinds de oprichting. Naast de
vele stukken die hij daarvoor schreef, was hij de ontwerper van
de omslag. Deze heeft jaren lang het uiterlijk van de Korrel
bepaald (tot en met oktober1975). Daarnaast maakte hij in De
Grove Korrel leden attent op tentoonstellingen van allerlei aard,
want Gerrit was breed geïnteresseerd. Dat clubliefde soms ver
gaat moet je opmaken uit het feit dat jarenlang De Grove Korrel
werd uitgetypt door Els.
Toen Gerrit vijfenzeventig werd is hij gestopt met redactiewerk, maar niet gestopt met artikelen schrijven. Zijn eerste stukje
in de Korrel is van februari 1960, zijn laatste stukje van december 2005 en dat omvat tweehonderdnegenenvijftig Korrels. In
dat tijdsbestek moet hij zeker meer dan honderd artikelen aangeleverd hebben en niet alleen vanuit zijn bestuursfunctie maar
zeker ook op persoonlijke titel over fotografie en hoe hij daar zo
over dacht. Want dat was nogal eens verfrissend anders.
De Grove Korrel is de geschiedschrijving van de club en
daarom zal natuurlijk in dit nummer op gepaste wijze stilgestaan worden bij het overlijden van Gerrit 2).
Zijn kwaliteiten als architect kwamen van pas bij de inrichting van het clubgebouw aan de Burgemeester de Bruïnelaan
6
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en ons huidige pand aan de Rotterdamseweg. Want na veel
omzwervingen van het ene zaaltje naar het andere, was men er
van overtuigd dat de fotoclub zich pas echt verder kon ontwikkelen als we een eigen pand hadden. En dat is ook gebleken.
Maar Gerrit was natuurlijk bovenal een fotograaf die heel
veel heeft gefotografeerd. En die foto’s moet je zien.
Ik zie de straattaferelen eind zestiger jaren. Ik zie Frankrijk waar
het leven zo goed lijkt. Ik zie fotogrammen in wit, zwart en grijs.
Ik zie onbenullige onderwerpen in mooi grijs, grijstinten daar
hield hij zo van. Ik zie zijn gezin en familieportretten. Ik zie Gerrit

zijn zelfportretten, vaak met een verrassend hoofddeksel, maar
ook het zelfportret in bed. Ik zie een groepje musici in het zonnetje. Ik zie het Euryza-terrein van uit Dordt. Ik zie de exotische
broden op de campingsnijplank. Ik zie zijn blauwachtige dia’s
van Dubonnet die in januari nog te bezichtigen waren op onze
maandelijkse tentoonstelling in ons clubgebouw. Uit de bijnaam
'Gerrit Dekzeil' is op te maken dat hij, misschien wel tot vervelens toe, veel dekzeilen gefotografeerd heeft.
Zoals ik al aangehaald heb was Gerrit erg gesteld op mooie
grijstinten, maar in zijn euforie vonden wij dat soms wel eens
iets te grijs. Waarop hij dan zo statig kon zeggen: “Oh, vinden
jullie dat?” Dat het Gerrit gewoon te doen was om de foto en
niet de fratsen eromheen bleek regelmatig uit de opmerking
vanuit de zaal: “Wel mooi opplakken volgende keer”. Maar dat
hij onderscheid maakte bleek wel uit zijn vele familieportretten,
keurig in passe-partout.
Dat Gerrit belangrijk is geweest voor de club blijkt wel uit het
feit dat veertien jaar geleden het vijfendertig jarig jubileum aan
Gerrit opgedragen was. Naast een mooie overzichtstentoonstelling van zijn werk, is hij toen benoemd tot erelid. Voor hem
absoluut niet het punt om de camera aan de wilgen te hangen,
integendeel. De laatste jaren gaven vooral het deelnemen aan
de workshops grote voldoening.
Vorig jaar werd hij tachtig, een mooie gelegenheid dachten
wij voor een overzichtstentoonstelling met fotowerk van Gerrit.
Gerrit tachtig jaar, dat zag hij niet zo zitten, maar bij het vijftig
jarig bestaan van de club, dat zou hij mooi vinden. Dit zegt veel
over zijn bescheidenheid, niet zijn verjaardag maar het jubileum
van de club.
We kijken uit naar die tentoonstelling. n

1) In De Grove Korrel nr. 154 staat genoemd dat Gerrit onderscheiden is met de
EFIAP, speurwerk heeft het vermoeden bevestigd dat dit ESFIAP moet zijn.
2) Voor interviews met Gerrit zie o.a. de Korrel nummers 184, 222, 223 en 250.

FOTO: GERRIT JOPPE

FOTO: GERRIT JOPPE

7

Stopping power
Op de voorpagina van de vorige Grove Korrel nummer 272 prijkt
een in het museum gemaakte foto. Waarom staat deze nu juist
op de voorpagina?
- d oor: R u u d van We ze l

Op deze foto zien we twee mensen kijken naar een geprojecteerd beeld in een omgeving die je direct aan een museum
laat denken. De foto is gemaakt door Peter van Klinken, die ons
de laatste tijd vaker heeft verrast met fraaie museumfoto’s. Peter
vertelde dat hij er tegenwoordig naar streeft om meer inhoudelijk te fotograferen en ik vind dat hij er succes mee heeft.
De coverfoto heeft de fraaie lichte leegheid die musea zo
kenmerkt en door de toeschouwers op de rug te fotograferen en
met de kijkrichting mee, valt alle aandacht op het geprojecteerde beeld. Humoristisch is dan natuurlijk dat daar niets op te zien
is. Het is een interessante foto om op de omslag van een fototijdschrift te zetten. Ik moest onmiddellijk denken aan die twee
stripmannetjes uit Neêrlands kwaliteitscourant NRC-Handelsblad genaamd Fokke en Sukke. De kopregel boven de foto is
dan: ‘Fokke en Sukke op de fotoclub’. Fokke zegt: “Zie je dat het
hoekje linksboven precies dezelfde kleur heeft als het hoekje
rechtsonder?” Sukke zegt: “Ja, en dat de horizontale rand onderaan precies evenwijdig loopt met boven? Dat telt toch allemaal
wel op in een foto”.
Dat brengt ons dan bij het onderwerp fotobespreking. Ik ken
van vroeger een fotograaf die meent dat een goede foto ‘stopping power’ bezit. Hij legde dan uit dat wanneer je op een fototentoonstelling langzaam langs de wanden met foto’s loopt, je
op zeker moment stopt bij die ene foto. Die foto loop je niet
langzaam voorbij, want hij heeft ‘stopping power’. Het is een
aardige vergelijking of zoals ik laatst las: “Een foto die zich als
een splinter in je vlees vastzet”. Een goede foto heeft dus iets
dat hem boven de andere uittilt. In de culturele bijlage van de
Volkskrant stond laatst de kreet: ‘less is bore’ (minder is ververvelend) en ik vond het een aardige knipoog naar de tegeltjeswijsheid ‘less is more’ (minder is meer) die jarenlang de wand
van onze Zwijndrechtse fototempel sierde. Hoe het ook zij, een
goede foto heeft dus ‘stopping power’ hebben we net vastgesteld. En die ‘stopping power’ bestaat volgens mij uit een juiste
mix van esthetiek en diepgang of betekenis. In de vorige Grove
8

Korrel schreef Henk
Ras een artikel getiteld
‘Mooi toch…?’ over de
vermeende verschillen
tussen esthetiek en inhoud maar vooral over
het verschil in beleving
daarvan tussen hem en
Leo. (Lees in dit verband
ook nog eens de conclusie van het artikel ‘de
Bètamens’ in de Grove
Korrel nr. 267.)
De aanbeveling van Henk is uiteindelijk dat we iedereen in
zijn waarde moeten laten, hetgeen een waarheid als een koe is!
De redactie van de Grove Korrel onderschrijft deze aanbeveling
van harte, echter het feit dat Henk het nodig achtte om dit nog
maar eens op te schrijven, laat veronderstellen dat hij geconstateerd heeft dat, naar goed Nederlands gebruik, de heggenschaar
nogal eens begint te ratelen.
Een goede foto heeft dus de juiste MIX van esthetiek en diepgang of betekenis. In het artikel van Henk wordt nu juist esthetiek tegenover inhoud geplaatst en dat vond ik opmerkelijk, want
volgens mij heeft een foto met ‘stopping power’ esthetiek èn inhoud nodig. Over foto’s die uitsluitend steunen op esthetiek
schreef Karel Maat al eens in de Grove Korrel nr. 268 een verhaal
getiteld ‘eigentijdse fotografie’. Hij stelde daarin keihard: “Esthetische foto’s kan iedereen met enige fotografische scholing maken. Ze zijn tijdloos, onpersoonlijk en gewoon mooi. Volgens
heel velen dienen esthetische foto’s aan de regels te voldoen”.
Het was een opmerking die sommigen van ons de gordijnen
injoeg, maar ik vond dat Karel wel een punt had. Het gaat dus
om een juiste mix, want een foto zonder diepgang is alleen maar
boeiend als deze esthetisch vernieuwend en uitdagend is. En
zoals we zelf elke week kunnen vaststellen is dat veelal niet het

geval. Wim Bierhaus noemt dit soort foto’s altijd ‘onpersoonlijke
Schönbilder’. Daar staat natuurlijk tegenover dat een inhoudelijke foto zonder esthetiek al snel een registratie wordt. Fraaie
esthetiek maakt als het ware de inhoud van de foto beter toegankelijk. In een goede foto kan het één niet zonder het ander.
Op dit gebied zou je dus moeten streven naar persoonlijke groei
en in de fotografie is groei het doormaken van ontwikkeling op
het technische èn persoonlijke vlak. Bij veel fotoclubs zie je wel

technische ontwikkeling maar weinig of geen persoonlijke. Het
lijkt me noodzakelijk om te groeien, want als je niet meer groeit is
er stilstand en als er stilstand is, wat houdt je dan nog gaande?
En als je daar geen antwoord op weet maak je geen foto’s meer.
De boeiende fotografische ontwikkeling van Peter bewijst de
juistheid van deze stelling. Zijn foto van Fokke en Sukke op de
fotoclub heeft ‘stopping power’. Daarom staat hij op de cover. n

Foto
Individueel
2007
Zoals wij op het nippertje nog konden
melden in ons vorige nummer hebben Aart
van Loon en Wilco Maarleveld sterren ontvangen voor hun inzending van Foto Individueel 2007. Aart ontving er twee en Wilco
drie. Daarnaast ontving Wilco er nog één
als eervolle vermelding in de ‘Grande
Finale’. Dit laatste is ook de reden dat we
zijn foto niet alleen in De Korrel maar ook
in het bondsblad ’InBeeld’ kunnen bewonderen.
Ondertussen heeft Fotoclub Zwijndrecht het eervolle verzoek gekregen Foto
Individueel 2008 en 2009 te organiseren.
Het bestuur heeft hier positief op gereageerd, maar heeft wel een belangrijk voorbehoud gemaakt. Zij is namelijk van mening dat een verdeling in ‘clusters’ een
evenwichtige toekenning van sterren in
de weg staat.
De redactie

FOTO: AART VAN LOON

FOTO: WILCO MAARLEVELD
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Fotoclub Zwijndrecht
- d oor: L ie s be th van de r S te l

Ik werd gevraagd een stukje te schrijven voor De Grove Korrel met als onderwerp: “Wat vind ik nou een mooie foto”? Ik
hoor de woorden “Ja hoor, dat is goed” uit mijn mond komen
en later bedacht ik me: nu moet er nog iets zinnigs op papier
gezet worden.
Voor het tweede jaar ben ik nu lid en ik kan wel zeggen dat
ik anders ben gaan denken over wat ik een mooie foto vind. Of
beter gezegd: een goede foto. Vroeger, lees tot ruim een jaar
geleden, was voor mij een mooie foto: de ultieme kalenderfoto
die uitvergroot aan de muur mag hangen in ons huis. Meestal
een landschap ergens gefotografeerd in een Nationaal Park of
een mooi stadsgezicht. Er werd met zorg gekeken met de camera
in diafragmavoorkeuzestand en ik probeerde wel om niet het
standaard toeristenplaatje te fotograferen. Nog steeds zijn
ultieme kalenderfoto’s een ideaalbeeld voor mij maar alleen
ben ik hier anders naar gaan kijken sinds ik lid ben geworden
van de fotoclub. Er hangen inmiddels ook hele andere foto’s
aan de muur. De excursie naar het Landschaftspark in Duisburg leverde veel foto’s op. Met plezier heb ik gekeken naar de
diversiteit aan foto’s die op de bok zijn gepresenteerd. Van
zwart-wit tot kleur, de droefheid van het park, iedereen heeft
toch op een andere manier gekeken en zijn foto’s gepresenteerd.
Achter iedere foto die gemaakt wordt zit een idee en de
wens van de fotograaf om iets duidelijk te maken of een verhaal te vertellen. Hieruit blijkt dat iedere visie uniek is en het
beïnvloedt of inspireert zelfs iedere foto die je zelf maakt. De
manier waarop iedereen kijkt, maakt dat het er anders uitziet
en daarom zo boeiend is. Ik vind een foto interessant als deze
me raakt en als ik wil blijven kijken. Een onderwerp hoeft van
mij niet altijd aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld bij een abstracte
foto is vaak het totaalbeeld dat je raakt of boeit, de diversheid
aan kleuren of juist de zwart-wit combinatie, de compositie, de
fantasie die het oproept, het gevoel dat je erbij krijgt.
Het leuke van lid van een fotoclub zijn, is dus dat er zoveel
meningen zijn over foto’s. Al deze meningen helpen je zelf een
mening te vormen en een visie te ontwikkelen alhoewel ik die
op de club nog niet veel hardop heb uitgesproken.
Vooralsnog luister ik en kijk wat de maker bedoelt. Zo leer
10

ik anders te kijken en soms kan ik hier wat mee en soms niet.
Ik vind compositie erg belangrijk in een foto en ik vind het fijn
als ik er een verhaal in kan ontdekken of bij kan verzinnen maar
dit hoeft van mij niet altijd. Ik vind het belangrijk dat een foto
goed scherp is en als lijnen recht gezet zijn die recht moeten
staan. Soms kan een grove korrel(!) een beeld een heel andere
sfeer geven en dat kan ik dan ook echt waarderen.
Photoshoppen, een woord dat nogal wat ophef heeft veroorzaakt op de fotoclub, moet kunnen, maar ik heb hier wel
mijn grenzen bij. Een papiertje op de grond weghalen, kleuren
wat meer verzadigen, lijnen rechtzetten vind ik allemaal prima
maar ik heb er moeite mee als een foto verbouwd wordt tot iets
wat in werkelijkheid ook niet aanwezig was. De kunst van het
weglaten is een begrip dat ik langzaam aan het leren ben. Ik
vind het moeilijk om zo te kijken en heb de neiging om te ruim
te fotograferen.
Het afgelopen jaar heb ik ook veel zwart-wit fotografie langs
zien komen op de bok. Ik kan hier erg van genieten en vooral
van de techniek die gebruikt wordt om de foto af te maken. De
contrasten, diep zwart en de sfeer die zo’n beeld uitstraalt vind
ik vaak prachtig. Iets om in de toekomst aan te gaan werken.
Vooralsnog houd ik me aan de tweedejaars opdracht en wie
weet wat ik nog ga bewerken in zwart-wit. Op zich leent mijn
opdracht ‘abstract’ zich wel voor zwart-wit. Dus wie weet?
Nu nog werken aan de inspiratie om iets moois op de bok
te zetten. Maar zoals René van Rijswijk tegen ons zei: “Gewoon
gaan fotograferen dan komt de inspiratie van zelf.”
Lang leve de digitale fotografie, je kan oefenen zoveel je
wilt. n

FOTO: AZA TEEUWEN
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Het onderwerp
Een belangrijk onderdeel in een foto is het onderwerp. Het onderwerp bepaalt niet alleen de inhoud van een foto maar ook de interessantheid en de waarde ervan. Onderdelen zoals vorm en
kleur worden bepaald door de vakkundigheid en de creativiteit
van de fotograaf en ondersteunen hiermee het beeld.
- d oor: W im B i e rh au s

Het is alweer enige jaren geleden dat ik op de Academie van
Beeldende Kunsten in Rotterdam de opleiding ‘reclame en vormgeving’ heb gevolgd. Daar kwam ik voor het eerst in aanraking
met de fotografie. Vanaf het eerste moment was ik zeer geboeid
door dit bijzondere stuk gereedschap. Een zwart zwaar ‘ding’
met een tweetal lenzen erop en een aantal knoppen waarmee je
de prachtigste ‘kunstwerken’ kon maken. Mijn Yashica Mat 124-G
– mijn eerste camera – was een geweldige twee-oog reflexcamera waarin een ‘220’-spoel ging voor vierentwintg zes bij zes
opnamens. Het grote voordeel van zo’n camera was dat je niet
alleen van bovenaf op een groot matglas duidelijk kon zien waar
je mee bezig was maar ook dat je veel meer ‘binding’ had met je
onderwerp.
Naast de gebruikelijke theorielessen fototechniek was de
praktijk, het fotograferen, toch wel het belangrijkste onderdeel in
dit vak. Foto-opdrachten werden van te voren bepaald (briefing)
door de docent en hiermee moest je dan aan de slag gaan. De
resultaten werden tussentijds en aan het eind meestal onderling
besproken, vergeleken en getoetst aan de gestelde opdracht.
Ook werd er gekeken of de proefafdrukken interessant genoeg
waren om definitief afgedrukt te worden en of ze een bepaalde
artistieke waarde hadden.
Het voordeel van een van te voren gestelde foto-opdracht of
fotoproject is niet alleen dat het je aanzet om vooraf goed na te
denken over wat je gaat fotograferen maar ook hoe je het gaat
fotograferen en hoe het eindresultaat eruit moet gaan zien. Met
deze werkwijze ga je veel kritischer kijken naar waarmee je bezig
bent. Een fotoclub kan ook hierin een belangrijke rol spelen als
klankbord voor iedere (zowel beginnende als gevorderde) fotograaf en zo jouw fotografie op een hoger niveau brengen.
De keuze van een onderwerp die men als liefhebberfotograaf maakt is zeer persoonlijk. Vooral als het om vrij werk gaat.
Alhoewel het niet verkeerd zou zijn om eens aan een foto-op12

dracht te werken (leuk voor het vijftigjarig jubileum) of een fotoproject dat is vastgesteld door de fotoclub. Wat betreft onderwerpen, die zijn er genoeg.
Wat mij regelmatig opvalt op een ‘Nieuwerk’-avond is dat we
meestal van een maker een diversiteit aan foto’s te zien krijgen.
De ene foto heeft niets met de andere te maken en dat is soms
lastig kijken. Ze staan dan allemaal naast elkaar op de bok en
automatisch wordt je oog getrokken naar de foto’s die jou het
meest aanspreken. Zo’n presentatie straalt dan ook iets uit van:
de maker heeft onderweg links en rechts, toevallig alles wat een
beetje interessant is, fotografisch vastgelegd. Dat zie je op de
foto. Je ziet dat er te weinig aandacht of net te weinig aandacht
is besteed aan de benadering van het onderwerp en de uitwerking ervan. Net het verkeerde standpunt. Net niet het goede
licht, diafragma, sluitersnelheid, etc. Misschien is dat ook wel de
schuld van het digitale tijdperk: het gaat te gemakkelijk. Lekker
snel. Het toestel denkt, de mens niet meer.
Om tot betere resultaten te komen zou het veel beter zijn om
je voor enige tijd bezig te houden met één bepaald onderwerp
of een aantal onderwerpen. (Als rode draad.) Nu hoeven dat
persé geen series te zijn maar het kunnen ook reeksen zijn groot of klein - van beelden die in vorm, kleur of onderwerp iets
met elkaar te maken hebben. Om een voorbeeld te noemen de
kleine fotoserie van Joke met beelden van verblijven of hokken
voor dieren in een dierentuin. Een boeiend en interessant onderwerp. Je kan op die manier het onderwerp uitdiepen. Van te voren
kan je bepalen hoe je het hebben wilt. In vorm, kleur maar ook
in formaat. Zo zijn nog een aantal geslaagde voorbeelden te
noemen. Theo de Jong met zijn zwart/wit beelden die hij maakte
in de VS. Eenduidigheid in beeldopvatting. Maar ook in vorm,
kleur en presentatie. Hij wist van te voren wat hij wilde fotograferen
en hoe. Ook Jan Buitendijk, Aza Teeuwen, Hans van Weelden
laten regelmatig kleinschalige of samenhangende series foto’s

zien van onderwerpen die hen bezig houden.
Bedenkingen heb ik na het bekijken van de afgelopen tentoonstelling van Cuba. Mooi gefotografeerd, prachtige kleuren,
leuke koppen, mooie oude gevels en gave voertuigen. Maar je
ziet dat het beelden zijn die gemaakt zijn op een vakantiebestemming waar men voor het eerst kwam. Een en al verwondering. Een soort fotografie die door iedereen gemaakt zou kunnen zijn. Als illustratiemateriaal kan het zonder meer gebruikt
worden bij een artikel in een blad over Cuba. Daar is niets mis
mee. Alleen het vastleggen of registreren van dergelijke onderwerpen is nog geen ‘foto’. Vergelijk het maar eens met de foto
op de omslag. Om beelden te maken met een persoonlijk signatuur zou men eigenlijk voor langere tijd daar moeten verblijven.
Alleen denk ik dat dit voor menig amateurfotograaf thuis niet te

verkopen is. Alhoewel... In zo een geval – korte tijd – is het veel
beter om je dan te beperken tot een of enkele kleine onderwerpen die in zo’n gebied indruk op je maken. Dat geldt natuurlijk
ook voor al je andere fotografie. Houd je eens een poosje bezig
met een bepaald onderwerp. Fotografeer het meerdere keren.
Op andere dagen. Bij ander licht of tijdstip van de dag. Kies onderwerpen die op elkaar lijken of met elkaar te maken hebben.
Vergelijk ze. Selecteer en kijk kritisch. Bij twijfel? Maak ze opnieuw zodat er uiteindelijk een sterke serie beelden overblijft
waar je volledig achter staat. Voor andere fotoliefhebbers is dat
plezieriger om naar te kijken.
Onderwerpen? Die zijn er genoeg. Ook in de gemeente Zwijndrecht. Naaktfotografie zien we weinig. En wat dacht je van planten, dieren, vogeltjes...eh, vogeltjes....? Bijna niet dus. n

F O T O : PA U L I N E J A N S E N
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Kleur
- d oor: W im van Ve n rooi j

Ruud van Wezel vroeg mij om een stukje te schrijven voor
De Grove Korrel. Verbaasd keek ik hem aan en dacht: “Hallo
dat is wat anders dan fotografie”.
Hij gaf mij wat onderwerpen waarvan hij dacht dat is misschien wel wat voor jou. Bijvoorbeeld: wat vind ik mooi. Dat is
een open deur intrappen, want wat vindt een man nou mooi?
Vrouwen (Leuk? Mooi? Interessant?).
Fotografie (Hobby).
Sport (Gezond).
Auto’s (Mooi vervoermiddel).
Maar omdat dit een fotoclub is wil ik het op de hobby houden. En aangezien ik graag kleur fotografeer wil ik daar maar
mee beginnen. De enorme variatie kleuren die er is geeft mij
inspiratie om te fotograferen. (Wat is dit voor hoogdravend geneuzel? Ik vind kleur gewoon leuk). Verbaasd kijk ik naar een
zonsopkomst: wat een kleuren! Ik zal dat dan ook altijd foto-

graferen. (Dat is vloeken in de kerk bij Zwijndrecht, maar het is
toch niet nodig om die foto’s daar te laten zien.) Lindegroen,
kastanjebruin, knaloranje, pimpelpaars, kanariegeel, Ferrarirood. Dat is toch heel wat anders dan muisgrijs. (Het is al erg
genoeg dat mijn haar die kleur heeft.) En als je kijkt dan zijn al
die kleuren aanwezig in de meeste omstandigheden. (Gebouwen, gebruiksvoorwerpen, auto’s, boten, noem maar op.) Dus
er zijn voor mij nog onderwerpen genoeg .
Op het blog ben ik bezig geweest om foto’s van bolders te
plaatsen. Als je dan ziet hoeveel kleur er in zit dan kan ik daar
nog wel even mee vooruit. Wat ik wel jammer vind is dat er
weinig gebruik gemaakt word van het blog. Er zijn maar een
paar leden van onze club die actief op het blog zijn. Dat kunnen er toch meer zijn, want er zijn toch leden genoeg.
Ik hoop dat Ruud dit genoeg vindt. Ik wel. Dus ik stop er nu
mee. Een kleur van groeten. n

FOTO: FRANZ HEUSER

FOTO: WILLEM VAN VENROOIJ
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Theo in Amerika
- d o or: R e m M ate rs

Theo de Jong is al jarenlang een actief amateurfotograaf. Hij
is sinds 1981 lid van Fotoclub Zwijndrecht. Telkens slaagt hij er
weer met zijn fotowerk in de handen op elkaar te krijgen. Wie
oude jaargangen van De Grove Korrel doorbladert zal zeer geregeld werk van hem tegenkomen. Hij is een zeer uitgesproken
zwart/wit fotograaf. Sinds hij digitaal fotografeert toont hij ook
incidenteel foto’s in kleur. Hem wordt wel eens verweten dat hij
een beperkte onderwerpkeuze heeft: veel van zijn foto’s zijn op
of bij het strand genomen. De laatste jaren heeft hij samen met
zijn vrouw Til een aantal grote reizen gemaakt (o.a naar India,
Vietnam, Thailand, Mexico en Cuba). Dit is terug te zien in zijn
fotografie. Echter een Theo de Jong – foto blijft altijd duidelijk
herkenbaar.
Afgelopen najaar heeft het echtpaar De Jong een grote reis
door de Verenigde Staten gemaakt. Ze hebben er vijf weken rondgereden in een camper. De reis ging van San Francisco naar
Yosemite Park, de ghosttown Bodie (waar de foto’s in deze Korrel
gemaakt zijn), Death Valley, Monument Valley, Las Vegas, White
Sands en vandaar via Josua Tree Park en Highway One weer terug.
Theo, had je een vooropgezet idee wat je wilde fotograferen?
“Zeker Bodie. Dat stond boven aan mijn lijstje. Vooral vanwege
de desolate omgeving. Je bent er altijd tekort. Je had er eigenlijk
vier dagen moeten zijn. Wij zijn er maar één dag geweest.”
Heeft de reis fotografisch aan je verwachtingen voldaan?
“Op een gegeven moment moet je tevreden zijn met hetgeen je gefotografeerd hebt. De laatste week heb ik helemaal
niet gefotografeerd, want ik werd er ook erg moe van. Ook had
ik een soort voor-idee, een verwachting, die niet helemaal uitkwam. Ik dacht bijvoorbeeld een bepaald soort ouderwetse benzinestations en ‘diners’ te kunnen fotograferen. Ik ben ze echter
niet tegengekomen. Ze komen waarschijnlijk alleen nog maar in
oude films voor.”
De redactie heeft voor deze Korrel vijf foto’s gekozen uit zijn eerste presentatie van zijn Amerika-reis. Hieronder staat het commentaar van de maker en een beschouwer. Mijn commentaar
heb ik genoteerd voordat ik het gesprek met Theo had.
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1. Oude auto (omslag)
Theo: “Ik breng foto’s vaak terug naar films. Ik herinner me
Amerikaanse zwart-wit films, waarin je deze beelden tegenkomt.
Dat probeer ik fotografisch neer te zetten. Het zijn altijd filmbeelden die in mijn hoofd zitten. Het is een nostalgisch beeld van
Amerika. In de computer voer ik het contrast op en verscherp
het beeld.”
Rem: Ik word altijd aangetrokken door zijn contrastrijke zwart/
wit gebruik. Digitaal lijkt dit nog uitgesprokener. Opvallend in dit
beeld vind ik de lege koplampen en de verdwenen voorruit. Op
de een of andere wijze geeft het iets lugubers aan het beeld.
2. Verlaten schuur
Theo: “Dit is Bodie weer, het stadje waar de mensen ineens
vertrokken zijn en alles hebben laten staan. Daar wordt niets
meer gebruikt. Wat dit in de vroegere tijd is geweest weet ik niet.
Ik noem het naar de voormalige E.O.-serie ‘Little House on the
Prairie’. Weer die desolate omgeving. Dit soort beelden kom je
eigenlijk alleen maar tegen in Amerika. Het is een echt Amerikaans decor. Het is het licht en de egale lucht, het mooie glooiende landschap. Mijn voorkeur ligt bij lege landschappen.”
Rem: Wederom een lege foto waarin weinig gebeurt, maar
die wel een enorm desolate indruk geeft. Het sterke contrast tussen de lichte wand en de donkere lucht zijn bepalend in het
beeld, samen met de houtresten rond de schuur.
3. Café met lantarenpaal
Theo: “Deze foto is genomen in Lone Pine. Het stadje is bekend om de westerns die er opgenomen zijn. Er is ook iedere
twee jaar een filmfestival met oude westerns en die oude filmsterren komen dan ook op bezoek. Helaas was dat veertien dagen na ons bezoek. Het beeld is een typisch Amerikaans decor.
Het is er stil. Je ziet er bijna geen mens op straat. Dat kwam me
ook wel goed uit. Het doet me denken aan een oude gangsterfilm. Het beeld is voor mij dus weer gerelateerd aan film. Die
handdoek aan de lantaarnpaal, ik weet niet waarom, maar hij
hoort erin.”
Rem: Heel kenmerkend voor zijn beelden is de rust die erin
heerst. Je zou hier veel mensen verwachten, maar hij heeft er-

FOTO: THEO DE JONG

voor gekozen te wachten tot er geen mens te zien is. Ik vind het
overigens ook een heel typisch beeld van een Amerikaans stadje
ergens in ‘The Far West’.
4. Til in the diner
Theo: “Het is inderdaad een Kentucky-Fried-Chicken-achtig
ding. Ik vind die zaken altijd zo triest. Het is er niet gezellig. Het
is er zo clean. Ze lopen de hele dag te vegen, te boenen en de
tafeltjes te zemen. Ik heb Til een beetje gebruikt als invulling.”
Rem: Ik kan lang naar deze foto kijken. En hoe langer ik kijk
hoe bizarder ik het vind. Is het wel een ‘diner’? Wat zie ik op de
wandplaat? Is dit het voedsel dat hier geserveerd wordt? Kan Til
niet beslissen wat ze zal nemen? Tegelijk heeft het beeld met die
lege tafeltjes een enorme triestheid. En dat kastje aan de muur,
wat is dat? Ik wil het niet weten.
5. Wapperend wasgoed
Theo: “Het zijn Indianen-dessins op omslagdoeken. Zoals

ze daar in het landschap hangen is natuurlijk al fantastisch. En
dat rare plastic wc-tje. Dat heeft voor mij toch de doorslag gegeven om de foto te maken. Het past er niet bij, maar het is weer
precies hetzelfde: een film-still. Het is ook het absurde van dat
wasgoed in dat landschap. Het beeld komt ook overeen met
mijn vroegere strandfoto’s. Dit is in feite ook een strandfoto,
maar dan zonder zee.”
Rem: Een prachtige dreigende lucht. En twee elementen: het
wapperende wasgoed en het mobiele toilet, waarvan je je afvraagt, wat hebben ze met elkaar te maken? En de twee schaduwplekken zijn belangrijk. Vraag me niet waarom
Tenslotte zijn er natuurlijk de gedachten, meningen, opmerkingen van de lezers van deze Korrel. De redactie wordt er graag
van op de hoogte gesteld, zodat zij, samen met het artikel van
Ruud van Wezel over de coverfoto, in de volgende Korrel er een
bloemlezing van kan geven. n
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Wat is er te zien
Op deze pagina vind je een kleine selectie
van lopende en komende tentoonstellingen,
exposities of evenementen die met fotografie
te maken hebben en het bezoeken of bekijken
waard zijn. Tijdens de clubavonden zal ook
regelmatig aan interessante exposities aandacht worden besteed. Graag verwijzen wij
je ook naar de 'links' die vermeld staan op
website van onze club (www.fotoclubzwijndrecht.nl). Raadpleeg ook het mededelingenbord en de affiches in de bar.

FOTO: SUZANNE SCHOUTEN

FOTO: SUZANNE SCHOUTEN

24

'Portretten van babies van 1839 tot heden'
De grote lente tentoonstelling (22.03 tot 31.05)
van het Nederlands Fotomuseum - Rotterdam
is geheel gewijd aan babyportretten: de veranderde status van de baby in het westen en de
fotografische inslag daarvan. De status van de
baby in het westen is sinds het ontstaan van de
fotografie drastisch veranderd. De ontwikkeling
van onze westerse omgang met baby’s is goed
zichtbaar in de fotografie. Deze tentoonstelling
laat die ontwikkeling zien aan de hand van 19de
en 20ste eeuwse privé-, kunst-, documentaireen reclamefotografie. Met vele grote namen zoals Rineke Dijkstra, Ed van der Elsken, Cas
Oorthuys, Koos Breukel, Amy Arbus.
'M-Photo' - De fotografie van het maandblad
van het NRC Handelsblad 1998-2008
In de loop van tien jaar heeft het maandblad M
zich ontwikkeld tot het belangrijkste podium
voor journalistieke fotografie in Nederland. Talloze gerenommeerde Nederlandse fotojournalisten hebben eraan meegewerkt. In 1998 verscheen het eerste nummer, binnenkort wordt
het honderdste nummer aan de zaterdagkrant
toegevoegd. Het Nederlands Fotomuseum organiseert (08.03 t/m 27.04.2008) naar aanleiding daarvan een tentoonstelling over tien jaar
M en wil daarmee de schijnwerper richten op

de kwalitatief hoogstaande Nederlandse fotojournalistiek. De tentoonstelling omvat ongeveer
260 foto’s van 41 fotografen.
n n n n n

Het Stedelijk Museum - Amsterdam toont (t/m
12.05) de overzichtstentoonstelling '60 jaar
MAGNUM foto's' van fotoagentschap en persbureau MAGNUM dat in 2007 60 jaar bestond.
MAGNUM levert tot op heden foto's die zich wereldwijd verankerd hebben in het collectieve geheugen, zoals de beelden van de intocht van het
Russische leger in Praag in 1968 en de demonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede in
Beijing in 1989. In de tentoonstelling is per jaar
de geschiedenis van MAGNUM zichtbaar aan de
hand van foto's, boeken en teksten en kan het
publiek werk zien van 83 fotografen, waaronder
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Carl de Keyzer,
Martin Parr, Susan Meiselas en Leonard Freed.
n n n n n

Vanaf 22.03 is in het Fotomuseum Den Haag
een keus te zien uit de 'Collectie Van Zoetendaal'. Het museum verwierf vorig jaar de fotocollectie van Willem van Zoetendaal.
Gedurende dezelfde periode hangt er werk van
de Russische journalist/fotograaf Yuri Rost.
In 2007 verwierf het museum de belangrijke
fotoverzameling van de Amsterdamse galeriehouder en uitgever Willem van Zoetendaal. In
één klap werd de museumcollectie verrijkt met
meer dan 1000 foto’s, waaronder vroeg en onbekend werk van o.a. Rineke Dijkstra, Koos
Breukel, Anuschka Blommers, Niels Schumm,
Paul Kooiker en Hellen van Meene, alsmede
historische foto’s van o.a. Cas Oorthuys en
George H. Breitner. Hiernaast bevat de Collectie Van Zoetendaal honderden foto’s die onder
de noemer vernacular photography kunnen
worden geschaard: veelal anonieme amateurfoto’s en foto’s die door kleine lokale portretstudio’s zijn voortgebracht, zoals die van John

Kingma in de VS, Georg Eckert in de voormalige DDR en To Sang in de Amsterdamse Pijp.
n n n n n

Het Museum Volkenkunde in Leiden toont (t/m
15.06) een fototoonstelling: ‘Nomaden boven
de poolcirkel’ van de Rotterdamse fotograaf
Jeroen Toirkens.
De Rotterdamse fotograaf Jeroen Toirkens bracht
in 2005 en 2006 enige tijd door bij de Sámi en
de Nenets in Rusland ver boven de poolcirkel.
Dit als onderdeel van het langlopende project
‘NomadsLife’ waarin hij wereldwijd zoals in
Turkije, Kyrgyzstan, Finland, Marocco, Mongolië, nomadisme in beeld wil brengen (in prachtig zwart/wit); zolang het nog kan. Door verstedelijking, globalisering en klimaatverandering
staat deze levenswijze onder constante druk.
(Het bestuur zal proberen om Jeroen Toirkens
in het komende jubileumjaar als spreker voor
een avond vast te leggen. www.nomadslife.com)
n n n n n

Het Museum Volkenkunde in Leiden laat (t/m
30.03) met de foto's op tentoonstelling 'Alledaagse vormgeving in Noord-Korea' van Paul
van Riel met de de bezoeker een actuele blik
op Noord-Korea zien. In 2004 en 2005 reisde
fotograaf Paul van Riel naar Noord-Korea. Hij
bezocht daar bekende toeristenattracties als
Pyongyang, Kaesong, de Keumgang-bergen en
de berg Myohyang. Maar hij had vooral oog
voor de indvidele burgers, hun dagelijkse bezigheden en de directe leefomgeving.
n n n n n n

In de HUG Gallery te Amsterdam (t/m 01.06),
de tentoonstelling Life as a Night Porter te zien,
met werk van Chris Shaw.
Stel jezelf voor, naakt, buitengesloten uit je hotelkamer in het bijzijn van een, met camera bewapende, nachtportier. Dat is materiaal voor een
hele slechte droom.
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Gehoord & gelezen

Programma

“Wie niet in de sporen van een ander treedt bereikt nooit zijn
doel”. (Confucius)

03.09
10		
17		
24		
01.10
08		
15		
22		
29		
05.11
12		
19		
26		
03.12
10		
17		
24		
31		
07.01
14		
21		
28		
04.02
11		
18		
25		
03.03
10		
17		
24		
31		
07.04
14		
21		
28		
05.05
12		
19		
26		

Yvonne de Graaff: “Zo als jullie weten heb ik nu eenmaal iets
met oude mannetjes”.
Peter van Klinken: “Nou, dan kun je je hart ophalen hier op de
fotoclub”.
“Ik zie slecht, mijn foto’s zijn ook nooit scherp. Ik zie mezelf
ook niet als een beroepsfotograaf maar meer als een succesvolle amateur”. (Anton Corbijn)
Martin Kleefkens: “Als je nou van de bovenkant de helft eraf laat…”
Piet Groeneveld: “….dan wordt de foto de helft kleiner”.
“Je moet de werkelijkheid fotograferen zoals hij is, niet zoals
jij zou willen dat hij zou zijn”. (Roger Barre)
“Het oog ziet alleen wat de geest bereid is te begrijpen”. (Henri
Bergsson-filosoof)
Jan Buitendijk: “Zal ik die eerste foto dan maar gelijk weghalen?”
Henk Ras: “Doe dan gelijk die laatste ook maar”.
“Je moet wat goed is populair maken en wat populair is goed”.
(Bert van der Veer)
“Ik zie natuurlijk wel waarom het scheef staat want het is
scheef gefotografeerd, maar ik zie niet in waarom”. (Wilco
Maarleveld)
“Je moet net zolang oefenen tot het spontaan is”. (Fons Jansen)
“Je kijkt op deze foto door de gordijnen naar buiten en aan de
overkant woont de buurvrouw”. (Pleun Groeneveld)
FOTO: RENÉ VAN RIJSWIJK

“De uitspraak één foto zegt meer dan tienduizend woorden
was altijd al onzin. Een foto roept meer dan tienduizend vragen op”. (Henri Beunders)
Gehoord, gelezen en opgeschreven door Ruud van Wezel.
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Spreker: Marijn de Jong
Introductie programma fotoseizoen 2007/2008
NIEUWERK-1
Instructie- en Workshopavond-1*
NIEUWERK (EXTRA)
NIEUWERK-2
Digitale beeldbewerking-1
NIEUWERK-3
Instructie- en Workshopavond-2*
Spreker: Harry Sikkink
NIEUWERK-4
Retrospectief: Jan Huisman
Instructie- en Workshopavond-3*
NIEUWERK-5
NIEUWERK (EXTRA)
Praatavond
Kerstavond (geen clubavond)
Oudejaarsdag (geen clubavond)
NIEUWERK-6
Bespreking werk van nieuwe leden-1
Spreker: Chris Bakker
Instructie- en Workshopavond-4*
NIEUWERK-7
Digitale beeldbewerking-2
NIEUWERK-8
Instructie- en Workshopavond-5*
NIEUWERK-9
Bezoek van: Foto 21 uit Bredevoort
NIEUWERK-10
Tweede Paasdag (geen clubavond)
Instructie- en Workshopavond-6*
NIEUWERK-11
Bespreking werk van nieuwe leden-2
NIEUWERK-12
Instructie- en Workshopavond-7*
NIEUWERK-13
Tweede Pinksterdag (geen clubavond)		
Jaarvergadering
Jaaroverzicht: ‘De vijf beste van dit fotoseizoen’

* Deelname beperkt. Alleen mogelijk door vooraf in te schrijven.
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Het overlijden van Gerrit Joppe heeft uiteraard bij
het samenstellen van deze Korrel een grote rol gespeeld.
In de eerste plaats kunt u de woorden van Joke Maarleveld die zij uitgesproken heeft bij de afscheidsbijeenkomst in crematorium De Essenhof teruglezen. Vervolgens treft u de tekst aan zoals door Wilco Maarleveld
geschreven en gelezen op de eerste clubbijeenkomst na
het overlijden van Gerrit. Daarnaast een kort In Memoriam
namens de redactie.
Liesbeth van der Stel schrijft over de foto’s die tegenwoordig bij haar aan de muur hangen. Wim van Venrooij heeft het over lindegroen, kastanjebruin, knaloranje,
pimpelpaars, kanariegeel en ferrarirood. Uit de koker van
de redactie komen artikelen over de coverfoto in het vorige
nummer, de Amerika-foto’s van Theo de Jong en een verhandeling over het onderwerp in een foto. En niet te vergeten natuurlijk het vele prachtige fotowerk!
Tenslotte opent deze Korrel met een dringend beroep
werk in te zenden voor het Fotofestival aan de Maas...

