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Voorwoord
TEKST: MARTIN GEUZE

Verandering. Daar moest ik aan denken na de laatste praatavond bij ons op de
club.

Verandering bij het bespreken van foto’s door de introductie van de
kringloopfoto. Een foto die bij 3 andere leden een week thuis staat en daarna
op de club besproken wordt. En daarbij is het dan interessant om te kijken of
de visie van de 3 leden anders is dan van de overige clubleden.

Verandering door het geven van opdrachten en het samen werken aan een
thema. Het thema“wind” staat dit jaar op het programma.

Verandering bij het geven van de beginnerscursus op de club. Tien jaar
gedaan door Marjan en Martin en nu overgenomen door Lia en Fred.

Verandering op de website. Nu onvoldoende een uithangbord om nieuwe
leden te werven.

Verandering bij de excursies. Remco heeft jarenlang de kar getrokken en een
groot aantal buitenlandse reizen georganiseerd. Het is tijd dat iemand anders
het stokje overneemt.
Maar ook voor de binnenlandse excursies zou het goed zijn wanneer andere
leden hierin het voortouw nemen.

Verandering bij het laten zien van foto’s. Voorheen 1/3 op het scherm en 2/3
op de bok, maar inmiddels bijna de helft op het scherm en de helft op de bok.

Verandering in de bar. Nel heeft aangegeven na 24 jaar te stoppen in verband
met haar gezondheid.We zullen moeten werken aan een andere oplossing.

Verandering door het installeren van een nieuw ventilatiesysteem. Door een
subsidie van de gemeente Zwijndrecht konden we dat dit jaar laten
installeren.

Verandering bij exposities. Niet langer de langgerekte tafels, maar statafels en
meer loopruimte om bezoekers niet af te schrikken.

Niet elke verandering is per definitie een verbetering, maar verandering is ook
nodig om ons bestaansrecht als fotoclub te waarborgen. En als club te blijven
ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe leden.Wijs verandering
daarom niet op voorhand af, blijf kritisch en denk en werk mee om onze club
een mooie toekomst te geven. En bedenk daarbij dat het alle leden zijn die
daar een bijdrage aan kunnen leveren.
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Titel
TEKST: HENK RAS
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Rotterdam
TEKST: HENK RAS

Op de voorpagina van DGK 313 staat een foto van Ger, terwijl hij naar een indrukwekkende hoeveelheid boeken over Rotterdam
staat te kijken. Hierbij geven de zes boeken van de serie “Op Zuid”duiding over de buurt waar hij opgroeide.
Binnen de opdracht “Wie ben ik” is dit een sterk beeld. Ger staat onscherp in de kantlijn van de foto en dat past ook bij hem,
meestal bescheiden en onopvallend aanwezig.

Hij woonde“Op Zuid”, waar hij vanaf het dak van hun huis het bombardement op het centrum zag. Aan het eind van de oorlog
ging hij als 11-jarige met een grote groep kinderen naar Engeland om aan te sterken. Dit heeft een onuitwisbare indruk gemaakt,
wat we terugzagen in diverse foto’s gemaakt in het Verenigd Koninkrijk.
We kennen hem ook van zijn Rotterdamse straatbeelden, waarbij vaak anekdotes over zijn geliefde stad worden verteld.

Als fotograaf is hij beeldbepalend voor de foto’s waarin de mens centraal staat. Hij fotografeert die terughoudend, maar wel van
nabij. Zoals bijvoorbeeld passanten op straat, de Rotterdamse marathon, maar ook een protestmars van de Turkse gemeenschap.
Ook de architectuur wordt regelmatig gefotografeerd en de renovatie van bepaalde wijken.
Opvallend hierbij is zijn bescheiden opstelling ten aanzien van zijn eigen fotografie. Hij brengt vaak argumenten naar voren over
de totstandkoming van zijn beelden. Het is een“aangetroffen situatie”of “hier liep ik toevallig langs”. Hij gaat er natuurlijk wel op
uit om te fotograferen en meestal met een doel. Heel vaak heeft hij de mensen op zijn foto’s ook aangesproken. Veel fotografen
durven niet op deze manier situaties op straat zo te fotograferen. Zijn werk omvat prachtige foto’s waarbij kleur en compositie
ondersteunend zijn. Het blijken echte tijdsdocumenten te zijn.

Helaas heeft Ger recent moeten besluiten om zijn lidmaatschap op te zeggen. Zijn leeftijd, meer dan 88 jaar oud, met de
bijbehorende probleempjes, hebben hem dit besluit doen nemen.We zullen hem zeker missen, maar hij heeft beloofd in de
toekomst zeker nog bij ons te komen kijken. Hopelijk is hem en zijn echtgenote nog een lange tijd in redelijke gezondheid
gegund.

Rest mij nog om hem te bedanken voor al het moois dat hij in de dertig jaar lidmaatschap heeft laten zien. BEDANKT GER!
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Volharding
TEKST: JURJEN BIESBROEK
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©TINEKE ADENEY

De onmacht van woorden ontstaat net als bij foto’s door je persoonlijke bagage. Vooringenomenheid ligt dan op de loer en
mogelijk ruis op de lijn. Komt het signaal bij de lezer of beschouwer wel over zoals de zender het bedoeld heeft?

De eerste hit op internet was RKVV Volharding nadat ik op dat woord gezocht had. Een Rooms Katholieke voetbalvereniging met
een lange historie in het Noord Brabants dorpje Vierlingsbeek.Wie kent het niet. En ja, daarna volgde een scheepswerf met
dezelfde naam. Een familiebedrijf van meer dan 200 jaar oud. Een woonwijkvereniging en een uitvaartorganisatie stonden op
plek drie en vier. Eigenlijk precies wat ik verwachtte toen ik dat gedateerde woord ging googelen.

De achtergebleven smaak was die van slappe speculaas uit de koektrommel van een oudtante met lauwe koffie uit een muffe
thermoskan.
Wat moet ik met dat ouderwetse woord. Ons leven tegenwoordig is vluchtig want we willen alles zien en meemaken. Geen tijd
voor talmen en dralen. Vooruit, met de stroommee. Is jouw bucketlist al afgevinkt? Het afvinken heeft meer de lading van het
trots kunnen vertellen aan je omgeving dat je het gedaan hebt, dan dat je de tijd hebt genomen om er daadwerkelijk van te
genieten.
Volharding, kom op, je gaat toch niet door met iets wat overduidelijk niet op korte termijn resultaat oplevert?

De voorgaande Korrel was een themanummer, volledig gewijd aan bomen. Meerdere Zoomavonden hebben we foto’s van
bomen besproken en ook is onze expositieruimte voor een tijdje omgedoopt tot ceremoniële boomaanbiddingsplek.
Wat ik zag en voelde, is dat de foto’s beter werden naarmate we langer op hetzelfde onderwerp bleven kauwen als een stukje
zoethout. Er zaten pareltjes bij.
Het geeft aan dat je ontwikkelt en gedijt bij de visie die je hebt op een onderwerp. Het begint bij registratie en daarna komen
vormen en lijnen in het spel. De weergave van eigenschappen van een boom, zoals kracht, of juist frivoliteit. Vervolgens ontstaat
iets overdrachtelijks als wortelen of het bladerdek dat uitbundigheid of verscheidenheid kan weergeven, daarna misschien
verbeelding. Het groeit en bloeit.

Onverdroten, onvermoeibaar, vasthoudend en een tikkeltje koppig.
De sprekers die bij onze club langskomen zijn steevast eigenwijs en overtuigd van hun eigen gelijk. Dat mag ik wel, zelfs als ik er
niks aan vind. Stevig in je schoenen staan en met zekerheid verkondigen waarom je de keuzes hebt gemaakt die tot het resultaat
hebben geleid van jaren werk. Daarom breek ik hier toch graag een lans voor de taaie volharding. Zullen we in de club nog eens
een avond voortbouwen op het thema bomen? Doorzagen tot de muis in het achterhuis piep zegt?

En anders:
“If you don’t like where you are, move!! You are not a tree”.
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© MARIJKE BOTTEMA
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© COR RITMEESTER
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© PETER BAAN
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Langdurige blik
TEKST: REMCO SCHADE

Als je maar lang genoeg naar iets kijkt, wordt het vanzelf interessant (Flaubert).
De eerste indruk is de beste (Gladwell).

En daar sta je dan, op de Nieuwwerkavond: gauw naar de bok toe klimmen of het nieuwe fotowerk vanuit de zaal op het scherm
bekijken. Aansluitend zaaldiscussie, waarbij de tweede stelling van hierboven vaak leidend is. Op zich volkomen logisch, want
ieders mening moet vlot gevormd worden, met soms pittige discussies tot gevolg. Niks mis mee, doch goede foto’s zijn vaak uit
meerdere lagen opgebouwd en dan is een langere bezinktijd wel handig. Daarbij heeft de maker er inspiratie, tijd en zorg
ingestopt, wat aandacht verdient. Met dat alles in ’t achterhoofd vond ik het voorstel van Joke, om een individuele foto een week
lang te bekijken, een fijne boeiende opdracht. Ik deed er met veel plezier aan mee en heb de 14e november genoten van de
diepgaande & positieve wijze waarop slechts elf foto’s werden besproken. Deze avond vloog voorbij en pas rond 11 uur werd er
afgerond.

Het proces begon met het selecteren van een eigen kringloopfoto. Het moest een foto zijn die om langer kijken vraagt,
uitgesproken meningen oproept. Ik had gekozen voor een vage spiegeling van mijzelf, in een Hamburgse museumvitrine. In die
vitrine hangt een antiek Japans noh masker op ooghoogte, m’n eigen gezicht verdwijnt daar als het ware achter. Stevig zwartwit
afgedrukt, met nadrukkelijke vignettering. Voor mij een beeld dat zowel Oosterse schoonheid uitdrukt en tevens ook
onheilspellend is. Dat laatste slaagde prima: ‘Remco, als het je bedoeling was om een macaber beeld te creëren dan ben je daar
mijns inziens ten volle in geslaagd.’, is de conclusie van een kringloopkijker. Maar de schoonheid kwam ook tevoorschijn, want in
een ander kringloopcommentaar staat geschreven: ‘..een zachte foto... Een fijne foto om naar te kijken’. Ik was aangenaam verrast
door de diverse kringloopreacties. Mijn keuze voor deze kringloopfoto bleek een goede te zijn. Cees, Hans, Lia, dank!

En wat vond de zaal ervan? Ik had de indruk dat de gelaagdheid in de foto, bij kortstondig kijken, minder naar voren kwam en
het enge aspect de meeste aandacht trok en tot de verbeelding sprak. Na het voorlezen van de kringloopbeoordelingen
verbreedden de meningen gelukkig.

Voor de kringloopfoto’s die ikzelf mee naar huis nam, heb ik bewust de eerste dagen gewacht met het opschrijven van enig
commentaar. Toch was er wel direct een mening over, aan zoiets ontkom je niet. Later in de week bleek mijn mening niet
wezenlijk te zijn veranderd. Zodoende ging het schrijven van het commentaar met name over het onder woorden brengen wát
ik in de foto waarneem, sterke en wellicht minder sterke punten benoemen, een waardering over te brengen aan de maker. Dit
alles bij elkaar maakt het interessant.

Voor herhaling vatbaar!
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Cor Ritmeester
Wim Benschop
Henk Ras
Peter Baan

Remco Schade

Hans vanWeelden

Cees van Meerten
Lia Perquin

Ad van de Griend
Martin Geuze
Jan Koorneef

Brenda Schoenmakers
Fred van Turenhout
Marijke Bottema
Joke Maarleveld

Kringloop 4

Kringloop 3

Kringloop 2

Kringloop 1
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Vroeger
TEKST: HANS VANWEELDEN

Met het verstrijken van elke seconde wordt onze toekomst verder ingeperkt, terwijl tegelijkertijd ons verleden omvangrijker
wordt. Geen wonder dat we bij het ouder worden steeds meer over vroeger gaan praten. Tijden veranderen, ook bij Fotoclub
Zwijndrecht.
In een eerdere uitgave van De Grove Korrel heb ik bepleit dat we het niet al te persoonlijk moeten opnemen als onze foto’s
bekritiseerd worden. Als reactie daarop werd gezegd ‘maar het zijn wel onze kinderen’. OK, begrijp ik, maar je moet toch
toegeven dat kinderen zich soms kunnen gedragen als ettertjes, die je het liefst achter het behang zou plakken. Voor sommige
foto’s zou dat overigens ook een prima oplossing zijn. Maar genoeg daarover.

Ik heb de indruk dat er sindsdien wel iets veranderd is bij de fotobesprekingen.
Op 7 november 2022 stond er een Nieuwwerkavond op het programma. 35 foto’s van 16 fotografen. Fraai werk en matig werk
wisselden elkaar af. Af en toe lovende kritieken, terwijl in sommige gevallen het gebrek aan waardering werd verpakt in
voorzichtige, beleefde en vooral respectvolle bewoordingen. Zo kabbelde de avond voort tot het half elf werd. En daarna ging
iedereen snel naar huis. Alles bij elkaar een beetje saai en voorspelbaar. ‘Just Another day at the Photoclub’.

Regelmatig hoor ik clubleden vertellen over vroeger tijden. Toen ging het er anders aan toe. De namen die aan het verleden
gekoppeld worden zijn o.a. Cor Baars, Gerrit Joppe, Hans Verkerk, Dick Passchier en Piet Groeneveld. Deze mannen drukten toen
een stempel op de club en tijdens de foto-besprekingen verdedigden ze hun visie met passie. Stevige bewoordingen werden
dan niet geschuwd. En als de discussie nog niet was afgerond om half elf, dan ging men, veelal in kleiner comité, vaak door tot
twee uur ’s nachts. Dat waren nog eens tijden.

Nog even terug naar 7 november. Diezelfde dag was ik op de paardenmarkt van Hedel ‘s morgens om half zeven getuige van een
voorval, waaruit ons veranderde gedrag deels verklaard zou kunnen worden. Staande voor een friteskraam, die gerund werd
door een grijze dame van ca. 65 jaar, raakte ik in gesprek met een paar oude knarren van de gestampte pot. De frites-mevrouw
werd ook bij het gesprek betrokken. Zegt één van de mannen tegen haar: ‘gij warde vroeger toch ook een heel stuk jonger, nie?’.

©WIMVANVENROOIJ
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© SANDRA REIJMERS
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© ARIE STAM© ARIE STAM

24 |

© ARIE STAM



| 27

© JURJEN BIESBROEK
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Gedane zaken....
Tijdens het zomerreces wordt er flink geklust aan het clubgebouw. De
gehele buitenboel wordt geschuurd en opnieuw in de verf gezet, ook
het tuinhek wordt niet vergeten. Hiervoor hebben gedurende een
aantal maandagen een groepje leden onder leiding van Henk Ras de
handen uit de mouwen gestoken. Het resultaat mag er zijn.

Ook hebben we tijdens de zomermaanden met een presentatiekraam
deelgenomen aan de Cultuurmarkt Noordpark te Zwijndrecht en aan
de Zomerparkdag in Hendrik-Ido-Ambacht. De eerste expositie dit
seizoen is verzorgd door Cees van Meerten en is getiteld “Een
knipoog naar de schilderkunst”.

Op 5 september wordt het seizoen 2022-2023 traditioneel geopend
met een spreker: Frank van der Salm. Hij geeft een boeiende
presentatie over zijn boek en zijn recente expositie in het Nederlands
Fotomuseum in Rotterdam. Een mooie start voor het nieuwe seizoen.

10 september: open dag, er komen helaas slechts twee
geïnteresseerden een kijkje nemen.

12 september: introductie avond.We mogen nu wel een stuk of acht
mensen verwelkomen, echter schrijft niemand zich in.We beginnen
dit seizoen zonder nieuwe leden.

De cursus digitale fotografie en fotobewerking die op 15 september is
begonnen en wordt verzorgd door Martin Geuze en Marjan
Leeuwesteijn is wel een succes. De cursus was snel volgeboekt.

10 oktober: retrospectief Henk Ras (lid sinds 1983)

20 oktober start een nieuwe expositie getiteld “bomen”met werk
gemaakt gedurende de coronaperiode, naar aanleiding van het
thema“bomen”.

24 oktober: bezoek van Fotoclub Maassluis.

25 oktober: bezoek aan FC’59 Delft

31 oktober: presentatie van Cor Ritmeester en Remco Schade over het
verzamelen van fotoboeken.

5 & 6 november: deelname van de fotoclub aan de Open Atelierroute
Zwijndrecht. We hadden als gastexposant Peter van Beveren met
houtsculpturen.

14 november: avond gewijd aan de presentatie en bespreking van de
kringloop foto’s.

28 november: bespreking foto’s van het thema“wind”.

Klussen aan het clubgebouw tijdens het zomerreces

Openingsspreker Frank van der Salm

Cultuurmarkt Noordpark te Zwijndrecht
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