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De Grove Korrel is een uitgave van Fotoclub
Zwijndrecht (opgericht op 7 september 1959

Vijftigste jaargang

en koninklijk goedgekeurd op 30 juni 1971) en
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Een maand na de oprichting van Fotoclub Zwijndrecht (zie colofon
hiernaast) kwam het eerste nummer van De Grove Korrel uit.
Op dit moment heb je nummer 275 in handen. Het eerste nummer
van de vijftigste jaargang. Op de een of andere manier heeft dit al
iets feestelijks, hoewel het echte jubileum van de Fotoclub en de Korrel
natuurlijk pas volgend jaar is. Je wordt pas vijftig als je aan je eenenvijftigste jaar begint.
Te vroeg dus om nu al terug te gaan blikken, maar de memorabele
mijlpaal van het vijftig jaar bestaan komt nu wel in zicht. Een mijlpaal die we in stijl gaan vieren. En hoe kan dat beter dan met een
uitgave van een prachtvol fotoboek en een schitterende expositie in
het nieuwe gemeentehuis van Zwijndrecht?
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De jubileumcommissie heeft daarnaast nog een aantal mooie ideeën, waar op dit moment druk aan gewerkt wordt en waarmee zij te
zijner tijd naar buiten komt. Echter voor het welslagen van het fotoboek en de expositie vraagt de commissie nu al om, en rekent eerlijk
gezegd op, een brede medewerking uit de vereniging.
En mocht je belangstelling hebben om de gebonden vijftig jaargangen van De Grove Korrel in te zien, dan kun je je naam opgeven
bij de redactie.

In de vorige Grove Korrel (274) heb ik naar aanleiding van het juryrapport van BMK-2008 geschreven dat er een enorme kloof is tussen
de georganiseerde amateurfotografie en de ontwikkeling in de
(professionele) fotografie.
T ekst: R E M M AT E R S

In een schriftelijke reactie op deze opmerking (dat gebeurt
heel af en toe) werd ik erop gewezen dat de amateurfotografie
de aansluiting op deze ontwikkeling ‘qualitate qua’ (krachtens
haar hoedanigheid) nooit gezocht heeft en ook nooit zal vinden.
Amateurfotografen dienen beoordeeld te worden naar hun
status: liefhebbers. Ik kan me in dit standpunt zeer wel vinden.
Dat neem niet weg dat juist ook de liefhebber, nu de fotografie
een steeds prominenter plaats in het culturele circuit inneemt
(zie de vele tentoonstellingen in bijvoorbeeld Nederlands Fotomuseum, FOAM, Fotomuseum Den Haag), hier kennis van neemt.
En op deze wijze tot enige zelfreflectie komt: waarom fotografeer ik wat ik fotografeer en waarom zoals ik het fotografeer?
De amateurfotograaf die tot de conclusie komt dat hij uiteindelijk fotografeert om bijvoorbeeld een perfecte compositie
te bereiken, heeft hiertoe de volstrekte vrijheid, maar zal al snel
het verwijt krijgen dat hij zich beperkt tot een vormstudie en
dat zijn fotografie geen onderwerp heeft. Waar het om gaat is
dat je, wil je als amateur serieus genomen worden, een onderwerp kiest en je daar tijden mee gaat bezig houden: ’Je erin gaat
verdiepen’. (Waar heb ik dit eerder gehoord?) Dit onderwerp
hoeft niet hoogdravend of zwaarwichtig te zijn, liever niet. Ik
denk dat het juist voor de liefhebberfotograaf iets moet zijn uit
zijn eigen levenssfeer. Iets waar hij affectie mee heeft. Iets waar
hij bij wijze van spreken iedere dag mee te maken heeft. Iets waar
hij zelf volledig achter staat. Dit maakt een foto interessant. En
natuurlijk is de vorm ook van belang, als ondersteuning zou ik
zeggen. Maar laat de foto in godsnaam ergens over gaan, zodat
we de maker iets beter leren kennen en wellicht onszelf ook.
Mede op initiatief van de Fotobond start de Stichting de
Nederlandse Fotovakschool een Leergang Fotoreflectie (zie
www.fotobond.nl/activiteiten/eductie). Het zou een goede zaak
zijn wanneer de Fotobond een aantal van haar leden in de gelegenheid zou stellen deze cursus te volgen. Daarnaast zou Foto-

club Zwijndrecht een aantal van haar leden in de gelegenheid
kunnen stellen het lesprogramma: ’Fotografiegeschiedenis’ van
de SKVR BeeldFabriek (www.beeldfabriek.org) te volgen. Dit
alles met de bedoeling de fotobespreking binnen de club op
een hoger plan te brengen en de fotografie wellicht ook. ■
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Te gast bij Zwijndrecht
Op de valreep van de afsluitende avond vroeg één van de redactieleden om een impressie van voor jullie Grove Korrel te schrijven.
Het is inmiddels een weekje later en ik ben op weg naar de tattoo
conventie in Amsterdam. Vanuit Ulft is dat ruim twee uur treinen.
Laat ik die wel besteden.
T ekst: P eter van T u ijl

Ik droom wat weg en zie een aantal beelden van die avond
weer voorbij flitsen, als ware het energiemasten of boompartijen
langs de spoorrails.
De serie van Theo de Jong bijvoorbeeld. Een krachtige beeldtaal die gekenmerkt wordt door ruimtelijkheid, verlatenheid en
een zekere absurditeit in aantrekkelijk zwart-wit. Degene die fotogenieke of compositorische aspecten in een foto willen zien,
komen volledig aan hun trekken maar het is toch vooral de ‘wereld
van Theo’ die tot ieders verbeelding spreekt. Daarmee is een
belangrijk facet van de fotografie genoemd. De fotograaf die uitnodigt ‘zijn werkelijkheid’ te bekijken. De afbeelding als drager van
de verbeelding van de fotograaf. Ook de contrastrijke zwart-wit
concertfoto’s doemen op. De emotie is in beide beelden heel treffend, de lichtvoering goed geselecteerd. Waardering voor het
juiste moment en de juiste kadrering. Door de andere twee foto’s,
de liggende en de staande van de trap, wordt extra duidelijk dat
kadrering een belangrijke rol speelt in de ‘beleving’ van de foto.
Opnieuw denk ik na over de drie foto’s die een heel nadrukkelijk ‘bewerkte’ indruk maken, zowel bij de opname in de vorm
van onscherpte als bij de afwerking. De viool, de spelende kinderen en de solitaire boom in het landschap worden ‘beheerst’
door de vorm. Fotogenieke aspecten, net zoals compositorische,
gebruiken we om de inhoud te versterken. Op het moment dat
de vorm de inhoud gaat bepalen is het oppassen geblazen. Dan
is de vorm inhoud geworden. In de korte discussie die met de
maker ontstond, ervoer ik dat ze heel bewust de technieken
had toegepast. Bravo, dacht ik. Een dergelijke eigenzinnigheid
mag ik wel. In de groei naar persoonlijke uitdrukking schiet je
wel eens wat door om ’je ding’ specifiek neer te zetten. Als je
serieus doorgaat en luistert naar commentaren ontstaat er bijna
als vanzelf een evenwicht tussen persoonlijke expressie en de
fotografische taal.
4
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De foto’s van Rotterdam vanuit een pand gefotografeerd,
zie ik ook weer voor me. De twee foto’s hebben een verschillende beeldvorm die de inhoud van het tweetal ondersteunt. Juist
door de spiegeling van een klein stukje Rotterdam in het raam
van het oude pand wordt een soort historiciteit bereikt, een
soort van tijdsovergang gecreëerd. In de andere foto zie ik het
lange licht, de verschillende gebouwen, de aanwezigheid en
positionering van de mensen en de monochrome tint. Dat alles
geeft de foto iets tijdloos. Ook werken de rust en de dynamiek
in de foto’s complementair.
Tijdloos was ook de foto van Cees, een bijna Parijs-achtige
sfeer in Rotterdam. Fraai tegenlicht, zachte grijzen, fel oplichtende tramlijnen zorgen voor een grafisch en ruimtelijk
werkende prent. Ook hier weer extra monumentale spanning
door de verticale opbouw van het beeld. Cartier-Bresson zou
Cees een pluim hebben gegeven voor het beslissende moment
van de overstekende man met hond. Daarmee wordt het leefbaar en ontstaat er een extra inhoudelijke spanning van ‘leven’.
De foto doet wat gedateerd aan, zou in de jaren zestig gemaakt
kunnen zijn. Ik herinner me nu dat Cees op de eerste mentoravond ook een aantal nostalgische foto’s in sepia bij zich had.
Kennelijk heeft hij twee gezichten (gelukkig maar) want ‘zijn
andere werk’ kan getypeerd worden als raadselachtige beelden
waarin bij de feitelijke betekenis van de dingen en de functionaliteit ervan vraagtekens worden gezet.
Met sommige foto’s maak je meteen een klik. Zo’n foto vond
ik het portret van de man in het volle licht door een raam. Het
gezicht in de zon gekeerd en een pose waaruit meerdere emoties spreken. Extra kracht ontleent de foto aan het licht en de
schaduwpartijen achter de man waardoor ook ruimte gecreëerd
is. Voor mij zit de waarde van het beeld ook in de puurheid zowel
qua toegepaste fotografie als in de expressie van het lijf en de

kop van de man. Je ontmoet een mens
in de foto, geen model of modelstaande
figuur.
Die eigenheid vond ik ook in de foto
van het hek met de tekst banden
erboven. Een plek van niks, maar juist
doordat de fotograaf het lege en het
stille van de plek goed weergeeft, wordt
het een sterk beeld. Sterker dan enkele
andere foto’s van plaatsen die een meer
toeristisch of architectonisch karakter
hebben. Dan wordt het bijna altijd een
foto die minder van de fotograaf zelf is.
Twee verrassende foto’s van Joke
die een treffend beeld geven van de
zogenaamde ‘Vogelaar-prachtwijken’
en enkele, vanwege het mentoraat,
voor mij meer bekende foto’s waarin
materie en structuur heel essentieel
zijn en waarin steeds op subtiele wijze
‘iets’ aan de natuur wordt toegevoegd.
De verleiding is groot om nagenoeg
alle foto’s op deze wijze de revue te
laten passeren. Het zou nauwelijks nog
een impressie te noemen zijn, bovendien nader ik station Amsterdam Arena. Laat ik volstaan met nog
een enkele korte typering van het fotowerk op die avond. Ik bespreek regelmatig werk in fotoclubs en naar mijn mening kan
het werk van jullie fotoclub de kwalitatieve vergelijking met
andere clubs ruimschoots doorstaan. Fotoclub Zwijndrecht
blijft zeker niet steken bij de ‘fotografie van de vorm’ maar het
meeste van het getoonde werk was inhoudelijk gericht. Ik kreeg

© C E E S VA N M E E R T E N

de indruk, zowel uit het getoonde werk als door enkele opmerkingen, dat er relatief weinig seriematig gewerkt wordt. Er werden
beslist foto’s getoond die in een (kleine) serie nog meer aan
waarde zouden winnen.
Al met al een interessante en ook een plezierige avond voor
de bespreker, hopelijk gold dat ook voor u. ■
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NOSTALGIE
Op de omslagfoto van de vorige Grove Korrel (274) kijkt een jongetje
verlangend door het raam de straat in. Bij mij roept het nostalgische
gevoelens op maar of het me ook doet denken aan de eerste helft
van de vorige eeuw?
T ekst: R UU D VA N W E Z E L

We zien een klein knulletje verlangend door het raam naar
buiten kijken de straat in en tegelijk maakt zich nostalgie van mij
meester. De jongen kijkt verlangend omdat buiten en beneden
de straat is waar van alles gebeurt, en dat zonder dat je vader
of moeder je steeds maar op je letten. Een onweerstaanbare
combinatie dus voor een jonge ondernemer. Maar hij zit boven
en mag kennelijk niet naar buiten, want straks komt waarschijnlijk oma op visite. Natuurlijk vind je dat ook wel leuk, maar ja!
Diezelfde oma gaat straks als ze er is een foto van je maken
wanneer je weer even demonstratief voor het raam gaat staan
en voor je het weet sta je dan beroemd te wezen op de voorpagina van een fotoblad. Door zijn onderwerpkeuze is de foto
behalve nostalgisch ook charmant. De nostalgie moet in mijn
eigen hoofd ontstaan omdat ik mezelf ook weer zo verlangend
naar buiten zie kijken vroeger. Wij woonden ook drie hoog in een
appartement in het centrum van een grote stad in net zo’n straat,
voordat we in een fraaie buitenwijk gingen wonen. De straat
waar het jongetje op uitkijkt doet me denken aan Amsterdam
Zuid. Het ziet er nog al nat en duister uit, dat zal mede de reden
zijn dat hij niet meer naar buiten mag.
De foto is gemaakt door Bertien Kraamer die de foto ’eigenwijs’ in beeld heeft gezet, want het midden van het venster
vormt ook het midden van de foto. Een voor de hand liggend
fotoclub gebaar zou kunnen zijn de rechter helft van de foto af
te dekken. Er blijft dan ter linker zijde een gelikt staand beeld
over. Maar Bertien koos er voor om dit nu juist niét te doen en
ik ben het in dit opzicht met haar eens. Op de rechter helft zie
je nu waar het jongetje zo verlangend naar kijkt en dat vertelt
haar verhaal beter. Ook hier blijkt maar weer dat het uiterlijk van
je foto heel belangrijk is, maar toch slechts een onderdeel ervan
blijft, want de inhoud van je onderwerp maakt de foto.
Filosoferend over een foto die me aan vroeger doet denken,
dus aan het midden van de vorige eeuw schiet me direct navol8
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gende zin weer te binnen
van de jury van de BMKinzending van dit jaar:
“We waren dan ook verbaasd toen we zagen dat de
meeste fotoseries, niet
alleen wat stijl maar ook wat
betreft gekozen onderwerp,
regelrecht uit de eerste helft
van de vorige eeuw afkomstig leken te zijnuit een
periode waarin kunstenaars
naar hartelust experimenteerden met vormen en met kleuren”.
Ik vind deze kwalificatie niet van toepassing op de foto van
Bertien maar tijdens het schrijven kwam deze zin wel steeds
weer bij me naar boven. Rem schreef er ook al even over in zijn
voorwoord in de vorige Grove Korrel. Het is natuurlijk een stevige opmerking van de BMK-jury maar na enig nadenken zie ik
wel hun punt: “Er gaapt een behoorlijke kloof tussen de fotoclub
amateur en de huidige wereld der professionele fotografie”.
Wij fotoclub amateurs vormen dus niet de creatieve en culturele
voorhoede op fotografisch gebied. Zelf maak ik drieënveertig
jaar deel uit van die wereld en onderschrijf dit (met tegenzin)
van harte. Sterker nog, ik vraag me af of er mensen in onze vereniging en in de wereld der fotoclubs zouden zijn, die het hier
niét mee eens zijn. Als dat het geval is, wil je jouw mening hierover dan eens op papier zetten voor het komende december
nummer van De Grove Korrel?
Tevens lijkt het me interessant een poging te doen om te
verklaren waarom fotoclubs waarschijnlijk niét die voorhoede
zijn. Ik heb een socioloog eens horen verklaren dat van oudsher
fotografie typisch een hobby is voor wat de Engelsen zo fraai de
’middle class’ noemen, die gevormd wordt door mensen die

© T heo de jong

beroepen hebben als ambtenaar, verpleegkundige, kantoor
employee of leraar en die behoren tot de politieke middengroepen. De ruggengraat van de samenleving zou je kunnen zeggen,
mensen wellicht met een grotere belangstelling voor culturele
zaken. Maar trendsetters zijn ze niet, eerder trendvolgers, ook in
de fotografie. Daar komt bij dat in de meeste fotoclubs de
gemiddelde leeftijd rond de zestig jaar ligt en je weet dat het
merendeel van ons, naarmate we ouder worden, er niet progressiever op wordt. Nee, probeer dit nu niet te ontkennen en
wordt ook niet kwaad op me dat ik dit allemaal opschrijf, want
ik maak zelf deel uit van deze gemeenschap.
Die opmerking van de BMK-jury geeft dus stof tot nadenken.
Die inzenders van BMK-series zou je kunnen beschouwen als
een soort afspiegeling van de bovenlaag in de huidige fotoclub
amateurwereld, (althans in hun eigen beleving, denk ik) en juist
die zouden zijn blijven hangen in de eerste helft van de vorige
eeuw, volgens de jury. Paul van Vliet heeft hier eens een fraai lied
over geschreven getiteld: “Papa is staying in the sixtees”.
Maar ik vraag me af: waren al die vorige lichtingen met BMKinzendingen ook niet zo, of is dit plotseling veranderd? Wat zijn
momenteel eigenlijk de criteria voor de jury en hoe luidden die

vroeger? En als deze gelijk zijn gebleven, waarom wordt dan nu
deze kwalificatie ineens gegeven? Ik denk dat het antwoord ligt
bij de samenstelling van de jury: meer professionele mensen en
mensen van buitenaf, maar hun conclusie staat! Zou onze Fotobond het eens zijn met deze conclusie? Zo nee, waarom eigenlijk
niet? En indien ja: wat gaat onze Fotobond hier mee doen? Ik
ben benieuwd, we gaan toch niet zo maar over tot de orde van
de dag? Maar ook voor onze Fotoclub Zwijndrecht geldt: herkennen we onszelf in dit beeld of niet? En wat kunnen we zelf hier
mee doen? Gaan we die vermeende platgetreden fotografische
paden verlaten en dogma’s ontmaskeren of gaan we straks
gewoon door waar we gebleven zijn? Ik heb vooralsnog geen
eenvoudig antwoord, maar vind de stelling van de BMK-jury
een behoorlijke uitdaging om er iets mee te doen in onze roemruchte vereniging.
De omslagfoto van Bertien veroorzaakte mijn herinnering
aan de vorige eeuw, maar heeft op zich natuurlijk niets te maken
met die stelling. Het enige wat ze met elkaar te maken hebben
is dat ik ze in dit verhaal aan elkaar heb geklonken. De coverfoto is niet van de vorige eeuw maar is gewoon van alle tijden,
met een fraaie nostalgische ondertoon. BMK-er of niet! ■
DE GROVE KORREL 275

|

9

© H ans van weelden

10

|

D E G R O V E K O R R E L 275

© H ans van weelden

DE GROVE KORREL 275

|

11

’EEN KLOOF’
Met interesse heb ik de discussie gevolgd naar aanleiding van de uitspraken die Ruud Visschedijk (directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam) eerder dit jaar deed in een interview over de
jurering bij zowel Foto Nationaal als BMK. Het complete interview
is te lezen in het fotoblad F+D van april 2008 in het artikel ’Scherpstellen’ van de hand van Karel Maat onder de benaming ’Een kloof’.
T ekst: H A N S VA N W E E L D E N

		 Kort samengevat gaat het om de kloof tussen de amateur
fotografen (met name de amateurs ’die hogerop willen’) en de
professionele fotografen c.q. de museale fotografie.
Enige citaten:
- Het meeste treft mij dat amateurfotografen, die in theorie zo
ongelofelijk vrij zijn, en alles kunnen doen wat ze willen (en
misschien wel vrijer zijn dan professionele fotografen, bij wie
een deel van hun werk afhankelijk is van opdrachtgevers), dat
het merendeel van die amateurs die vrijheid niet benut.
- Bijna al het werk van de deelnemers bestond uit vormstudies,
waarin het gaat om fotografische aspecten als kader, licht,
contrast, kleureffecten, ritme, structuur en dergelijke, en niet
om de inhoud.
- Alles wat zweemt naar actualiteit - dit alles wordt pijnlijk vermeden.
		 Zo, dat staat. Ik moet bekennen dat bij mij heel even de gedachte opkwam. “Wie mag Ruud Visschedijk dan wel zijn. Wat
heeft hij gepresteerd op fotogebied?” Een vrij natuurlijk menselijk trekje, althans dat hoop ik. Er is kritiek op de groep waar ik
mezelf toe reken, overigens in alle (valse) bescheidenheid, dus
stekels omhoog en verdedigen maar. Een voor allen, allen voor
een. Overigens heb ik die gedachte snel laten varen. Je hoeft
namelijk geen topfotograaf te zijn om toch een goed oordeel te
kunnen geven over foto’s. En dat is maar goed ook anders zouden
de Nieuwerk-avonden van Fotoclub Zwijndrecht waarschijnlijk
een saaie aangelegenheid worden. Overigens sluit ik niet uit dat
Ruud Visschedijk ook nog een topfotograaf blijkt te zijn, maar dat
is helemaal niet van belang.
		 De discussie wordt voortgezet in F+D van juni 2008 waarin
Karel Maat een aantal reacties weergeeft die dit interview heeft
12
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losgemaakt in fotoamateurland.
Een paar reacties:
- Vrijetijdsfotografen hebben enerzijds de vrijheid te breken
met de fotografie die hen al decennia lang beheerst, maar
hebben ook de vrijheid om daar gewoon mee door te gaan.
- Niemand moet eigentijds met een geheel persoonlijke visie
gaan fotograferen, men mag blijven genieten van prachtige
tijdloze esthetische platen.
- Maar ook een aantal verenigingen die het interview aan de
leden uitdeelden en de handschoen willen oppakken.
		 De genoemde artikelen zijn mijns inziens zeer de moeite van het
lezen waard en ik heb waardering voor de genuanceerde wijze
waarop Karel Maat de reacties heeft weergegeven. Hij kan mijns
inziens zelfs nog beter schrijven dan fotograferen. De vraag is
vervolgens hoe de Fotobond en met name het ambitieuze deel
van de leden van de fotoclubs hier mee om zullen gaan. Zal men
de handschoen oppakken? De vraag is ook hoe we er bij Fotoclub Zwijndrecht mee om zullen gaan. Gaan we ons verzetten
tegen de prikkelende opmerkingen van Ruud Visschedijk onder
het mom dat we zelf wel zullen uitmaken waarmee we ons willen
bezighouden – foto’s moeten aantrekkelijk en esthetisch zijn –
of gaan we ook binnen onze fotoclub de uitdaging aan.
		 Ik wil een pleidooi houden voor het laatste. Tenslotte is Fotoclub Zwijndrecht een actieve en ambitieuze fotoclub die het
aan zijn stand verplicht is om een helder antwoord te formuleren
en, voor de duidelijkheid, met een antwoord bedoel ik uiteraard
foto’s die wel grensverleggend zijn, die wel om de inhoud gaan,
die wel diepgaande thema’s aansnijden, foto’s die wel inspelen
op de actualiteit. Temeer daar Fotoclub Zwijndrecht in 2009
haar 50 jarig jubileum viert. Dat moet een extra motivatie zijn

© mirjam de jong

om iets bijzonders te presteren. Laten we alle inspanningen
concentreren op het thema van de jubileumtentoonstelling.
Met als beoogd resultaat een expositie in het Fotomuseum in
Rotterdam, te openen op 7 september 2009 (valt op een maandag) door Ruud Visschedijk. Als Ruud een beetje een vent is doet
hij dat nog ook.

		 Om mijn enthousiasmerende woorden kracht bij te zetten
zou ik graag een foto aanbieden aan de redactie van De Grove
Korrel als illustratie van vorenstaande ambitie, maar tja, dat is
nog niet zo eenvoudig en dus moet ik helaas bekennen dat ik
momenteel mijn mond en de pen eenvoudiger bedien dan de
ontspanknop. ■
DE GROVE KORREL 275

|

13

© BERTIEN KRAAMER

© P eter van K linken

© BERTIEN KRAAMER
14

|

D E G R O V E K O R R E L 275

DE GROVE KORREL 275

|

15

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
bested. Graag verwijzen wij je ook naar de links
die vermeld staan op de website van onze club
(www.fotoclubzwijndrecht.nl). Raadpleeg ook
het mededelingenbord en de affiches in de bar.

NEDERLANDS FOTOMUSEUM - ROTTERDAM
Piet Hein Stulemeijer
’Nieuw Nederland - Haagse Beemden’
(06.09 t/m 26.10.2008)
De Bredase beeldend kunstenaar Piet Hein Stulemeijer
(1941) startte in juni 1977 een fotoproject in het landschappelijke gebied van de Haagse Beemden, nabij
Breda. Hij besloot de veranderingen in het landschap
fotografisch vast te leggen. Stulemeijer koos twaalf
locaties waar hij vier keer per jaar, op hetzelfde tijdstip
en vanuit precies hetzelfde standpunt een panoramische opname maakte. Per locatie monteerde hij de
beelden als een ‘film’ waarbij het tijdsverloop van dertig jaar wordt teruggebracht tot tien minuten. In de
tentoonstelling Haagse Beemden zal het Nederlands
Fotomuseum de films van meerdere locaties tonen.
Martien Coppens - ’Overzichtstentoonstelling’
(20.09 t/m 30.11.2008)
Martien Coppens (1908-1986) is een van de belangrijkste Nederlandse fotografen van zijn generatie, wiens
veelzijdige oeuvre in de Nederlandse geschiedenis van
de fotografie volstrekt onderbelicht is gebleven.
■nnnn

Fotomuseum Den Haag
Erwin Olaf - ’Rain Hope Grief & Fall’
(27.09.2008 t/m 11.01.2009)
Met hun ogen half open, hun blik van de camera afgewend, in het niets starend, roepen de modellen op de
16
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foto’s van Fall, de nieuwste serie van Erwin Olaf, een
vreemd soort afstandelijkheid op. De portretten worden afgewisseld met stillevens van planten en bloemen
in simpele keramische vazen. Door het kleurgebruik,
de vreemde, haast onbeholpen gezichtsuitdrukkingen
van de modellen en de bijna onwerkelijke setting,
vormt de serie Fall het logische vervolg op de eerdere
series Grief, Hope en Rain. Dit najaar zijn ze alle vier
voor het eerst bij elkaar te zien.
’Empty Paradise’ (t/m 21.09.2008)
Veertien kunstenaars tonen in een gezamenlijke internationale presentatie werk onder de titel Empty Paradise. Deelnemers zijn Cesare Bedognè (I), Keith Carter
(USA), Laurence Demaison (F), Ani Eloyan (NL), Nare
Eloyan (NL), Brigitte Grignet (B), Arja Hyytiäinen (FIN),
Géraldine Jeanjean (NL), Eke Kriek (NL), Ingmar Lemmens (NL), Anna Malagrida (SP), Igor Malijevský (CZ),
Bart Julius Peters (NL) en Gayatri Subramanian (IND).
In de meer dan 120 geëxposeerde foto’s, tekeningen en
collages klinkt een poëtische gelatenheid door, die óf
door het onderwerp is ingegeven (geïsoleerde eilanden, verlaten dorpen en eenzame mensen) of door de
kunstenaar zelf wordt opgeroepen (verwrongen zelfportretten en trieste stillevens). Het verlangen naar
het paradijs, naar een volmaakte wereld, bewijst in
deze tentoonstelling een loos streven te zijn. De deelnemende kunstenaars laten zich niet leiden door valse
mythes en grootse gebaren, maar vinden juist door de
afwezigheid van de paradijsbelofte een bijna hemelse
schoonheid in de futiele gebeurtenissen en verschijningsvormen van alledag.
Martin Eder - ’De Armen’
(t/m 09.11.2008)
Martin Eder provocerende, haast kitscherige schilderijen van jonge dieren en prototype vrouwen met perfecte rondingen - zo leerden we het werk van Eder in
2007 kennen in de groepstentoonstelling Nederland/
Deutschland - Schilderkunst / Malerei. In zijn eerste
Nederlandse museumsolo De Armen laat hij zich van

een andere kant zien en toont hij een serie grootformaat portretfoto’s van karakteristieke ontklede vrouwen en meisjes die door het leven getekend zijn. De
anti-glamoureuze naakten afgezet tegen een zwarte
achtergrond verontrusten, maar oefenen tegelijkertijd
aantrekkingskracht uit.
■nnnn

Foam - Amsterdam
Malick Sidibé (t/m 15.10.’08)
Malick Sidibé (Mali) is vooral bekend als fotograaf van
evenementen en ceremonies in Bamako, zoals voetbalwedstrijden, huwelijken en kerstvieringen. Opvallend
zijn zijn reportages van ‘surprise-parties’ door jongeren
uit bepaalde ‘clubs’ die ze vernoemden naar hun idolen, Westerse muziekgroepen. Halverwege de jaren 70
verschoof Sidibé zijn aandacht naar studioportretten
en reparaties maar er zijn nog steeds meer dan 1000
fotoboeken van zijn hand. Een unieke getuigenis van
de Malinese gemeenschap van de jaren 60 en 70.
Pieter Hugo - ’The Hyena & Other Men’
(05.09 t/m 02.11.2008)
Pieter Hugo maakte twee reizen naar Nigeria (in 2005
en 2007) om een door mythen omgeven groep rondreizende straatartiesten te volgen, de zogenaamde Hyena
Men. Vergezeld door hyena’s, pythons en bavianen,
verdienen deze mannen hun geld met optredens op
straat en de verkoop van traditionele medicijnen. Door
middel van monumentale portretten heeft Hugo de
complexe relaties tussen de dresseurs en hun beesten
weten vast te leggen. De paradoxale relatie van de performers en hun beesten, die varieert van liefdevol naar
wreed en agressief, is door Hugo nauwgezet gedocumenteerd.
Audrey Corregan - ’Obviously’
(05.09 t/m 22.10.2008)
Corregan is gefascineerd door het gegeven dat opgezette vogels weer door de mens en fotografie tot leven
worden gebracht. Tijd en leven lijken bevroren waar-

door de toeschouwer zich kan concentreren op de
vorm, textuur en de kleurenpracht van de dieren.
In de serie is de vogel, als symbool voor vlucht en vrijheid, uit zijn natuurlijke omgeving weggehaald en gereduceerd tot een object van kleur en vorm. Door de
centrale en beeldvullende positie van de vogels tegen
de grijze achtergrond, krijgt de kijker een idee van Corregan’s fascinatie voor de veren, vormen en diversiteit
van de kleuren. De dieren kijken dezelfde kant op als
de toeschouwer en versterkt door hun centrale positie,
lijken ze meer op personages dan vogels.
Miyako Ishiuchi - ’Photographs 1975 - 2005’
(19.09 t/m 16.11.2008)
Met de presentatie van haar serie Mother’s tijdens de
Biënnale van Venetië in 2005 kwam Miyako voor de eerste keer in beeld bij het westerse publiek. Het merendeel van haar werk bleef echter onbekend. Een centraal
thema in Ishiuchi’s werk is de wijze waarop de tijd sporen achterlaat op de huid van zowel objecten als van
het menselijk lichaam. Haar foto’s hebben een vaak
onverwachte schoonheid en worden gekenmerkt door
een sterke psychologische spanning.
Helen Levitt - ’In the street’
(24.10.2008 t/m 22.01.2009)
Foam presenteert dit najaar een overzichtstentoonstelling van de Amerikaanse straatfotograaf Helen Levitt.
Geïnspireerd door haar mentoren en vrienden Walker
Evans en Henri Cartier-Bresson, maakte zij in de jaren
’40 zwart-wit werk van het leven op de straten van
New York. Dit werk zette toon voor een nieuwe documentaire stijl van Amerikaanse fotografie. Haar foto’s
zijn visuele gedichten waarin vorm, kleur en beweging
een grote rol spelen. De tentoonstelling In the Street
bevat onder andere kleine series foto’s waarop duidelijk
zichtbaar is hoe Levitt zich bewoog op straat en daarbij
de choreografie van de mensen om zich heen vastlegde. Naast haar bekende zwart-wit foto’s vormen haar
beroemde dye-transfers (kleurenfoto’s) dan ook een
belangrijk onderdeel van de tentoonstelling.

Viviane Sassen (14.11.’08 - 01.02.’09)
Viviane Sassen (1972) combineert freelance opdrachten als modefotograaf met haar eigen autonome werk.
Als kind woonde Viviane met haar familie in Kenia.
Vanaf 2002 reisde ze regelmatig naar Afrika en maakte
foto’s in Zambia, Zuid-Afrika en oostelijk Afrika. Centraal in haar werk staat de representatie van ‘de ander’– of het nu betrekking heeft op geslacht, etniciteit
of fysiek vermogen.
■nnnn
Autistische jongeren maken bijzondere fototentoonstelling
Nog tot 14 oktober is de fototentoonstelling ’Via Lumina Stadsverkenners te zien op de Voorstraat 166.
Deze fototentoonstelling is gemaakt door autistische
jongeren. De tijdens vijf stadsexpedities gemaakte
foto’s zijn een bijzondere verzameling, waarbij je kunt
zien dat autisten op een andere manier naar dingen kijken. Het project is gefinancierd vanuit het Actieplan
Cultuurbereik.
Zaterdagen en zondagen van 13:00 tot 17:00 uur.
■nnnn

BREDA PHOTO 2008
Na de succesvolle edities van 2003 en 2005, wordt van
25 september tot 31 oktober 2008 het derde internationale fotofestival, met als thema Heimat Hotel, gehouden. Breda Photo legt de nadruk op die diversiteit,
niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten, en
op de schoonheid ervan. Breda Photo combineert, onder de noemer Heimat Hotel, een open blik op andere
culturen met een kritische kijk op onze eigen wereld.
Bekende en minder bekende fotografen uit binnen- en
buitenland laten hun werk zien. Extra bijzonder is de
komst van Magnum fotograaf Martin Parr naar Breda.
Er zijn naast de binnen- en buitenexposities ontmoetingen met fotografen, lezingen, een open-studioroute
(27/28.10), een foto-boekenbeurs (27/28.09), een weekend voor amateur-fotografie (3/4/5.10) en een jongerenproject.

Fotofestival aan de Maas 2008
Van donderdag 30 oktober tot en met zondag 2 november 2008 vindt in gebouw Las Palmas - LPII het derde
Fotofestival aan de Maas plaats. Dit foto-evenement is
een initiatief van de BNAFV/Fotobond Afdeling-12,
waarbij 19 verenigingen van vrijetijdsfotografen zijn
aangesloten. Het festival wordt georganiseerd in nauwe
samenwerking met het Nederlands Fotomuseum en de
SKVR BeeldFabriek.
De hoofdtentoonstelling heeft als thema ‘Dynamisch
Rotterdam’, met beelden van leden van de aangesloten
fotoclubs waaronder ook Fotoclub Zwijndrecht. Daarnaast zijn er diverse presentaties en kleinere fototentoonstellingen. In het Fotomuseum zelf hangt tijdens
het festival een tentoonstelling van de Fotobond met
werk van de landelijke groep fotojournalistiek. Met het
festival voor het eerst in gebouw Las Palmas ontstaat
het grootste festival op dit gebied van Nederland.
In 1959 verscheen het fotoboek ’Rotterdam, dynamische
stad’ van Cas Oorthuys. Het is dus nu - bijna vijftig jaar
verder - een goed moment om opnieuw de dynamiek
van wereldstad Rotterdam als onderwerp voor een fototentoonstelling centraal te stellen. Het Nederlands
Fotomuseum presenteert gelijktijdig een tentoonstelling, gewijd aan het boek van Cas Oorthuys. Verder is er
ook nog een overzichtstentoonstelling van het werk
van Martien Coppens te zien.
Rondom het Fotofestival aan de Maas vinden tal van
activiteiten plaats. In het fotocafé ontmoeten bezoekers
elkaar. Het Fotomuseum organiseert rondleidingen ‘achter de schermen’. Verder verlenen diverse instanties en
bedrijven hun medewerking aan het festival in de vorm
van demonstraties, workshops (SKVR BeeldFabriek),
lezingen (Nederlands Fotomuseum) en stands. Van de
tentoonstelling verschijnt een fraai fotoboek, tevens
catalogus.
Kijk op de website (www.fotofestivalaandemaas.nl)
voor het volledige programma.
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“De mooiste manier om met fotokunst om te gaan is met kindse
lichtheid en humor”. (Katja Sonnewend)
“Ik ben er van geschrokken dat het veel minder inspanning vraagt
om de nodige techniek onder de knie te krijgen, dan het gevoel
van schaamte te overwinnen bij het ongevraagd fotograferen
van iemand die je niet of nauwelijks kent”. ( Lieve Blanquaert)
“It is more important to click with people than to click the shutter”.
(Alfred Eisenstaedt)
“Muziekfotograaf? Kortzichtig geklets. Ik ben fotográáf”.
( Anton Corbijn)
“Een verhaal vertellen is niet moeilijker dan een koe opeten, als je
het maar hapje voor hapje doet”. ( Angela Hunt)
“Zijn ogen zijn het belangrijkste gereedschap van een fotograaf.
Het klinkt misschien vreemd, maar veel fotografen gebruiken
de ogen van een andere fotograaf en niet die van hun zelf. Die
fotografen zijn blind”. (Manuel Alvarez Bravo)
“Ik heb zoveel geprobeerd, maar er is zo weinig gelukt”.
(Jean Jaques Rousseau)
“Als ik reis voel ik me journalist. Het verschil met een echte journalist is alleen: ik verplicht mezelf niet tot objectiviteit. Het is mijn
verhaal, wat ik er van vind. En ik wil met mijn fotografie niet zo
zeer regisseren als wel vragen oproepen”. (Rob Hornstra)
“Als je foto’s niet goed genoeg zijn, ben je niet dichtbij genoeg”.
(Robert Capa)
“Talent is een vorm van heel graag willen”. (Huub van der Lubbe)
“De veiligste manier om foto’s te beoordelen is om over de
esthetiek te praten”. (Cees Wiersma)

© DIANA DE BRUIJN
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Opgeschreven door Ruud van Wezel.

rogramma

“Geef mij maar zwart-wit en grijs. Waar het mij om gaat zijn de
duizenden grijstinten die zich tussen zwart en wit bevinden”.
(Martin Bril)

P

Gehoord & gelezen

08.09		
15			
22			
29			
06.10		
13			
20			
27			
03.11		
10			
17			
24			
01.12		
08			
15			
22 		
29			
05.01		
12			
19			
26			
02.02		
09			
16			
23			
02.03		
09			
16			
23			
30			
06.04		
13			
20			
27			
04.05		
11			
18			

Spreker-1: Carel van Hees (fotograaf)
Introductie programma 2008/2009
NIEUWERK-1
Instructie-/workshopavond-1*
NIEUWERK-2
Bezoek fotoclub-1:**
NIEUWERK-3
Thema avond-1: De mens en zijn omgeving
NIEUWERK-4
Retrospectief: Aza Teeuwen
NIEUWERK-5
Instructie-/workshopavond-2*
NIEUWERK-6
Spreker-2:**
Bespreking fotowerk nieuwe leden-1
Praatavond
Thema avond-2: Stadslandschappen
NIEUWERK-7
Bezoek fotoclub:**
NIEUWERK-8
Instructie-/workshopavond-3*
NIEUWERK-9
Spreker-3:**
NIEUWERK-10
Thema avond-3:**
NIEUWERK-11
Bezoek fotoclub-3:**
NIEUWERK-12
Bespreking fotowerk nieuwe leden-2
Instructie-/workshopavond-4*
NIEUWERK-13
Tweede Paasdag (geen clubavond)
NIEUWERK-14
Thema avond-4: Tijd
NIEUWERK-15
Jaarvergadering		
Fotojaaroverzicht (De vijf beste!)

* Deelname Workshops beperkt. Deelname bij vooraf inschrijving.
** Nog niet bekend.
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De jury van de BMK-2008 heeft een steen in de vijver van
de Fotobond gegooid. De steen is inmiddels gezonken, maar
laat in deze Korrel nog vele rimpelingen na.
Hans van Weelden houdt een pleidooi om de handschoen
die de BMK-jury heeft geworpen op te pakken.
Bij de beschouwing van de coverfoto in het vorige nummer krijgt Ruud van Wezel last van nostalgische gevoelens,
die hem vreemd genoeg al snel bij het het juryrapport brengen.
Rem Maters lijkt de liefhebber-fotograaf de weg te willen
wijzen. Als hijzelf nu maar niet de weg kwijt is.
In zijn terugblik op het jaaroverzicht lijkt Peter van Tuijl
al een reactie te geven op bovengenoemd rapport: Fotoclub
Zwijndrecht is zeker niet blijven steken bij de fotografie van
de vorm.
Of dit uit de selectie fotowerk die de redactie voor u mocht
samenstellen blijkt, is aan u, lezer/beschouwer.

