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Impulsen (2)

De Grove Korrel:
46e jaargang, maart 2005, nummer 261.

In de voorlaatste Korrel (260) vroeg ik mij af of ‘impulsen’ van
buiten zouden kunnen leiden tot een kwaliteitsverbetering. En
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maken noem ik hier al vast de artikelen waarop ik doel: ‘Associatief
vermogen’, ‘Steriel’ en ‘In en om de tuin’.
Naast opbouwende kritiek op onze fotobesprekingen kan een
grondige bespreking van ons fotowerk door een ‘buitenstaander‘
bijdragen tot een verfrissende kijk. En ook hierin is al door het
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rekening nemen.
Uiteraard moet het niet alleen bij deze ‘impulsen’ blijven.
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Het leidt al snel tot zelfgenoegzaamheid om alleen door ‘eigen
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Franz Heuser

zaterdag van september tot en met mei van 11.00
tot 16.00 uur en de toegang is gratis.
Vormgeving: Wim Bierhaus

Zo dat is geregeld. Nu nog de fotografie!
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In en om de tuin
Het is onvermijdelijk dat je op een volkstuincomplex kassen
aantreft en het is dus ook haast onvermijdelijk dat je op een
fototentoonstelling over volkstuinen kassen tegenkomt.
Nu is het niet de eerste keer dat Martin Kleefkens kassen
fotografeert. In een grijs verleden werd hij zelfs getooid met de
eervolle bijnaam ‘Kasjes Klee’*.
Betekent dit dat Martin in herhaling vervalt? Het antwoord
hierop luidt kort en bondig: neen.
- door Rem Maters

De kassen in het verleden waren om te beginnen professionele kassen en niet de krakkemikkige bouwsels die de
volkstuinen zo charmant maken. Bovendien ging het bij die
kassen in feite helemaal niet om de kassen zelf. Het ging om
het lijnenspel. De kassen waren slechts aanleiding om tot
een volmaakt vormenspel te komen. De volkstuinkasjes van
de huidige tentoonstelling hebben een geheel andere functie:
te weten documentair. Ze zijn tweedimensionaal vastgelegd
om ze in een handzaam formaat rustig te kunnen bekijken
en dat ook te kunnen blijven doen als de tuinen straks wellicht verdwenen zijn.
Betekent dit dat we Martin de estheet in deze expositie in
het geheel niet herkennen? Dat is nauwelijks aan te nemen
voor iemand die zich met zijn exposities over kassen, buizen
en dakranden, zo zeer met vorm bezig hield. Bekijken we de
tentoonstelling wat nader. We kunnen dan constateren dat
van de drieëndertig foto’s die de tentoonstelling telt er zes
zijn met een afbeelding van een volkstuin-kasje/huisje. Ze
vormen als het ware het kader, de omlijsting van het onderwerp: in en om de volkstuin. Want hoe gek het misschien
ook klinkt, je ziet in deze expo bijna geen tuin. En daar ging
het Martin ook niet om. De expositie heeft niet voor niets de
titel: ‘In en om’ de volkstuin gekregen. Martin mag dan graag
de term ‘serindipity’ gebruiken, hij laat zelf weinig aan het
toeval over in zijn presentatie. Bij de entree wordt ons onmiddellijk duidelijk gemaakt dat we hier te maken hebben met
een sociaaldocumentaire tentoonstelling met een sterk
esthetische inslag. Er hangen drie foto’s naast elkaar: een
detailopname (vlakverdeling), een huisje met een bankje
ervoor (documentair) en een volkstuinder in actie (sociaal).
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Let wel, de foto’s hangen los van elkaar, want ook bij de
hangcommissie gaat weinig toevallig.
De sociale component van de tentoonstelling is verder
uitgewerkt in een drietal mooie ontspannen dubbelportretten:
- een man met in beide opnamen zijn handen over elkaar
(op een tuin wordt ook wel eens niet gewerkt);
- een man met een honkbalpet (Los Angeles Raiders) en
werkhandschoenen, die het spitwerk even heeft gestopt
voor de fotograaf;
- een man die vol liefde zijn stekelige agave koestert.
In alle portretopnamen is er een duidelijk contact met de
fotograaf en dus ook met de beschouwer.
Het overige gedeelte van de expositie bestaat uit detailopnamen met een voornamelijk esthetisch karakter, waarbij
Martin er in een aantal gevallen in geslaagd is los te komen
van een zuivere weergave. Dat wil niet zeggen dat de foto’s
die grotendeels in de werkelijkheid blijven steken niet in de
tentoonstelling zouden horen. Los op de bok is een ander
verhaal. Hier aan de wand vormen ze als het ware het cement,
de binding met de overige foto’s. Het is om die reden ook
goed gezien de lijsten strak tegen elkaar te hangen. Als
voorbeeld van een foto die meer is dan alleen een stukje van
een groter geheel wil ik hier de foto noemen van een druivenrank achter kasglas met verweerde houten lijst. De foto
van een tafel met kleedje met plantjes erop en een mandje
met dennenappel kon mij evenzeer bekoren. Ook werd ik
geraakt door de foto van het tuinhuisje opgetrokken uit
doorzichtige plastic platen met de afwasborstel en keukenstoel.
In het lustrumnummer van De Grove Korrel schreef Martin:

Martin Kleefkens

”Vrijheid van weergave en interpretatie geven mij het plezier
om op een creatieve manier te kunnen zoeken naar mijn
eigen visie op ‘moois’”. Welnu dat plezier spreekt uit deze
eerste expositie van het nieuwe jaar. Martin heeft de club
een mooie verrassing bezorgd. Dat is in de eerst plaats gelukt
omdat de foto’s nog niet eerder op de bok hebben gestaan
(is het een gek idee om dit alsnog te doen?), maar vooral
omdat er nu foto’s worden getoond die ergens over gaan en
om die reden ook ontroeren. De fotografie is gebruikt als

medium en niet als doel in zichzelf.

* Voor onze jongere leden: toespeling op Cassius Clay,
oudwereldkampioen zwaargewicht boksen. Liet zich
later Mohammed Ali noemen. Ook bekend om zijn uit
spraak: ”I am the greatest!”
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Oude warme trui
- door Joke Maarleveld

Vroeger hadden we nog stapels, grote en kleine. De grote
was de verzamelbak, de kleine bestond uit de crème de la
crème van je fotowerk: de topstukken, je lievelingen. Er was
veel tijd en aandacht aan besteed: bij het maken, in de doka,
bij het afwerken, daarna er weer goed naar kijken en erover
nadenken. Veel nadenken en kijken, want was de foto wel goed
genoeg om mee te nemen? En dan zo ja: keurig in passepartout en gestipt kon de foto eindelijk mee naar de club.
Vervolgens de spanning van de bespreekavond: waren
de beschouwers het met je keus eens? Zagen zij ook dat de
foto wonderschoon was of geladen met betekenis of genomen op het allerjuiste moment? Of… had je wat over het
hoofd gezien? Zat je nog steeds teveel aan het moment van
foto-graferen gebakken? Had je je in de luren laten leggen
door het exotische of had je techniek je in de steek gelaten?
Was de foto consistent met je eerdere fotowerk? Of had je
jezelf inderdaad overtroffen? Of was je kwetsbaar omdat je
een nieuwe weg had ingeslagen?
Allemaal vragen en als je geluk had, was het een goede

avond. Je stond achter je foto’s, de sfeer was goed en de
clubleden konden hun ideeën en meningen over jouw foto
goed verwoorden. Dan ontstond er een goed gesprek over
fotografie, jouw fotografie in het bijzonder en de fotografie
in het algemeen. Aan het einde van zo’n avond ging je met
een heerlijk gevoel naar huis. Met het gevoel van – zoals
Cor Baars het verwoordde – dat de fotoclub was als een
oude warme trui.
Zo graag zou ik willen, dat we dat gevoel met z’n allen
weer zouden kunnen hebben. Dat meer leden proberen zo
goed mogelijke foto’s te maken, met hun hart en ziel. Foto’s
die van binnen uit komen, eerlijk en fantasievol. Foto’s waar
is over nagedacht, waar tijd voor is genomen. Want volgens
mij is dat de eerste voorwaarde voor een goed gesprek
naderhand. Als je zelf al niet weet waarom je een foto
gemaakt hebt, waarom zou een ander er dan de moeite voor
doen om hem te begrijpen en wat voor een gesprek over je
foto zou je dan willen hebben? Lekker hoor, zo’n oude warme
trui!

Steriel

René van Rijswijk

Wat is er toch aan de hand met de foto’s die we op de
‘Nieuwerk’-avonden te zien krijgen?
- door Gerrit Joppe

Het ziet er allemaal heel goed uit: mooie uitsneden, goede
belichting, een weloverwogen compositie, een verzorgde
presentatie enzovoort, enzovoort. Alles is prima in orde en
voldoet aan de onszelf gestelde voorwaarden (dogma’s).
Toegegeven, er zijn vaak prachtige foto’s bij, maar toch
hebben sommigen onder ons het gevoel dat er iets aan
ontbreekt. Op basis van het getoonde werk is dat nauwelijks
te omschrijven, maar toch! Het is zó steriel. Er mag geen
takje, geen peukje of vogeltje te veel op staan. Met andere
woorden: het leven ontbreekt. Hoewel in vrijwel alle foto’s
wel duidelijk de sporen of de resultaten van menselijke activiteiten voorkomen, ontbreekt de mens meestal geheel of is
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alleen als schaalelement in de compositie aanwezig. Het
onverwachte en het spontane is afwezig...
Van de zes miljard mensen die onze aarde bevolken komen
er maar verrekt weinig in ons werk voor. Ieder individu heeft
zijn eigen typische kenmerken zowel fysiek als psychisch.
Al die individuen vormen met elkaar de samenleving. Hoe
veelvormig is de maatschappij niet? Wat zien we daarvan op
de club? Vrijwel niets.
Om eens een enkel voorbeeld te noemen. Een markante
factor in de hele wereld is bijvoorbeeld het verkeer. Iedereen
heeft er mee te maken. Denk in dit verband aan het verkeer
op de weg of in de straat, het verkeer over het water, door

de lucht. Prachtige onderwerpen voor een fotograaf. Het heeft
ook veel te maken met het tijdsbeeld.
Nu ik dit woord gebruik word ik me opeens bewust van
het feit dat we daarvan in ons werk erg weinig tegenkomen.
Weliswaar zien we regelmatig heel fraai gefotografeerde
architectuur-fragmenten. De lucht, die van alle tijden is, speelt
daarin meestal een aanvullende rol. Wolkjes zijn daarbij ook
erg geliefd. Maar er is nog zo veel meer. Wie fotografeert wel
eens op zijn of haar werk? Sportfoto’s zijn taboe. Carnaval?
Taboe.
Gelukkig organiseert het bestuur jaarlijks één of meerdere
zogenaamde ‘workshops’. De resultaten van deze workshops
zijn doorgaans verrassend. De technische uitwerking levert

soms wel moeilijkheden op maar de resultaten zijn verfrissend. Je ziet dat erover nagedacht is. Het denkproces om het
idee fotografisch vorm te geven lees je eraan af.
Het kan dus wel. Maar waarom dan niet met het reguliere
fotowerk? Kennelijk spelen we op safe, nemen we geen
risico’s. Het resultaat, saaie foto’s. Ga eens wat losser fotograferen. Néém die risico’s en wijk eens af van het gangbare
patroon. Mens durf te leven!
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Paul den Hollander
- door Rem Maters

Met zijn recente overzichtstentoonstelling tijdens ‘Breda
Photo’ in het Bredaas Museum nog vers in het geheugen,
konden wij op zeventien januari jongstleden Paul den Hollander verwelkomen op de Rotterdamseweg (hoek Koninginneweg). De verwachtingen waren hoog gespannen. De
zaal liep al vroeg vol en was al snel tot op de laatste stoel bezet.
Paul begon met een kort overzicht van zijn loopbaan te
geven. Hij deed dit op een rustige ingehouden wijze. De club
luisterde ademloos. Hij verontschuldigde zich dat hij om
praktische redenen geen expositie-vergrotingen had mee
kunnen nemen, maar dat hij ons zijn archief-afdrukken zou
tonen. Achtereenvolgens verschenen een groot aantal series
op de bok van verschillende opdrachten (onder andere Capri,
Japan, piramiden). Al snel werd duidelijk dat hier een gedreven fotograaf voor ons stond. Veel van zijn huidige werk
heeft een duidelijke link met zijn liefde voor de natuur. De

fotograaf van ‘Moments in time’ is hierin niet meer te herkennen. Heeft dat werk nog wel eens geleid tot enige navolging
binnen Fotoclub Zwijndrecht, de kans dat dit gebeurt met
zijn ‘natuurfotografie’ lijkt niet zo groot. Echter de grote
technische perfectie van Den Hollander’s werk kan als voorbeeld blijven dienen. Paul ontwikkelt zijn zwart-wit films zelf
en drukt ook zelf af. Dit geldt niet voor het werk waarmee hij
nu bezig is: natuur in eigen tuin. Hij fotografeert hier met
kleuren-dia en laat het materiaal digitaal verwerken. Over de
resultaten is hij nog niet volledig tevreden en dit werk heeft
hij ook nog niet gepubliceerd. Wij konden een voorproefje
zien.
Als herinnering aan deze zeer geslaagde avond is voor de
bibliotheek het schitterende fotoboek ‘Voyage Botanique’
aangeschaft. Paul heeft het boek getekend en van een opdracht voorzien.

Ervaringen van een observator
- door Karel Maat

Paul den Hollander
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Als er in een fotoclub wordt gedacht en gesproken over
‘niveau’ van foto’s/fotografen; als men erover nadenkt of de
‘niveau-fotografen’ bij de besprekingen wel voldoende ‘aan
hun trekken komen’; als er mensen zijn die menen dat de
bespreking van foto’s wel wat ‘steviger’ kan, als er mensen
zijn die niet goed raad weten met (het verschil in) de wijze
van bespreken van foto’s van ‘niveau’-fotografen en ‘minderniveau’-fotografen, dan bewijst dit in de eerste plaats dat zo’n
fotoclub tot de ‘betere’ in Nederland behoort.
Niet alleen in Zwijndrecht, maar in elke goede fotoclub, zijn
er drie belangrijke aandachtspunten.
1. Men wil tot ‘betere’ fotografie komen.
2. Men wil de bespreking inhoudsvoller, kritischer en
niveaustimulerend.
3. Men wil én de ‘gevorderde’, én de ‘beginnende’ fotograaf
in zijn waarde laten en dienovereenkomstig ‘behandelen’.
De punten 2 en 3 behoeven enige toelichting: Er zijn clubs,
waar men vindt dat over goede foto’s niets gezegd kan wor-

den, maar wel juist over slechte foto’s, ‘want daar kun je zo
veel van leren’. Er zijn ook clubs, waar men vindt dat in het
algemeen over ‘goede’ foto’s redelijk tot goed inhoudsvol
wordt gesproken, terwijl (het gevaar bestaat dat) bij ‘mindere’
foto’s nog wel eens oeverloos (vergoelijkend) gekletst wordt.
Tot welke categorie Fotoclub Zwijndrecht behoort, mag men
zelf overdenken.
Enkele van mijn ervaringen gedurende twee avonden
(in willekeurige volgorde)
- Te veel heeft de kritiek betrekking op details in plaats
van op het geheel.
- Soms praten mensen door en met elkaar en te zacht.
- Als de foto niet goed is, worden details ‘de schuld gegeven’, in plaats van te (durven) zeggen dat er niet veel aan is.
- Soms wordt er naar aanleiding van een foto in het alge
meen over mogelijkheden tot betere fotografie gesproken.
Dat is een goede zaak.
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Leo van den Hooven

- Het gesprek komt maar langzaam op gang. Op 24 januari
duurden de eerste vier foto’s 12 minuten, terwijl de vol
gende vijf foto’s zelfs 24 minuten duurden.
- Er wordt door veel te weinig mensen iets gezegd.

  	

Conclusies en suggesties
- Een goede bespreekavond hangt niet af van de kwaliteit
van de foto’s.
- Als de kwaliteit van de foto’s minder is, mag dat niet leiden
tot ‘matte’ besprekingen.
- Als in de zaal onderling gesproken wordt, moet de
gespreksleider ingrijpen en de mensen het één voor één
en luidop laten zeggen.
- Laat veel vaker foto’s naast elkaar staan, óf van één maker,
óf van meerdere makers.
- Er dient een duidelijke gespreksleider te zijn, met autoriteit en autonomie. Ik heb op de twee avonden ervaren dat
er verschillende mensen zijn die zeer geschikt zijn voor
gespreksleider.
- Laat alle meebrengers van foto’s deze tevoren uit de mappen halen en op één stapel op de tafel leggen, en zodanig
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dat steeds de bovenste foto van één maker omgekeerd
ligt, zodat de gespreksleider weet wat bij elkaar hoort.
- De gespreksleider, en niet de maker, bepaalt of er één of
meerdere foto’s op de bok komen.
- De gespreksleider kijkt tevoren de hele stapel door en kan
dan wel of niet bepalen of er foto’s van verschillende
makers gecombineerd dienen te worden.
- In elke goede fotoclub, ook in Zwijndrecht, is er een, klein
of iets minder klein groepje van betere fotografen. Deze
mensen moeten niet ‘neerbuigende’ kritiek geven op
foto’s van de ’mindere’ fotografen, maar uitsluitend duidelijk maken wat beter kan.
- Als dat groepje vindt dat ze op de reguliere clubavonden
niet voldoende aan hun trekken komen, laat ze dan, op een
andere avond of op een zaterdag- of zondagmorgen, één
keer per maand bij elkaar komen voor een (zeer) pittige
bespre- king van elkaars werk.
- De mening van de fotograaf is niet (altijd) belangrijk. Een
fotograaf spreekt met beelden en niet met zijn tong. Laat,
indien nodig, de fotograaf pas achteraf wat zeggen.
- Elke foto is goed beschouwd het resultaat van drie acties

van de fotograaf: waarnemen - interpreteren - weergeven.
- Besteed (daarom) minder aandacht aan het HOE (techniek,
compositie) en probeer steeds de kern te vatten, de inhoud
van elke foto: het WAT en WAAROM.
P.S.
1) Onlangs hoorde ik iemand, niet de eerste de beste, over
Fotoclub Zwijndrecht zeggen: ”Dat is een nogal rechtlijnige
club, met foto’s binnen de ‘gangbare’ paden en te weinig
durf, en met nogal vaste opvattingen over compositie.”
Denk daar eens over na....
2) Een greep uit de ervaringen van 14 februari jongsleden:
Waarom willen sommigen toch zo graag zuivere esthetiek?
Voorbeeld:
- De foto met twee paarden in de sneeuw.
		 Het ene paard waardeert men wel, omdat het er sierlijk
		 op staat, het andere paard is fotografisch mislukt,
		 omdat het ‘een klomp’ is. Iemand zei letterlijk: ”Wachten
		 tot de paarden esthetisch zó staan, dat het verantwoord
		 is....”

- De contrastrijke foto van Joke Maarleveld met de
		 sterke lijn/vlakwerkingen.
		 Een van de aanwezigen zou in die foto zó willen veran		 deren, dat een klein liggend, beetje schuin, lijntje onderin
		 de foto precies horizontaal was gekomen, want ”dan
		 was het ideale beeld ontstaan”.
Op zich is het een feit dat er twee soorten foto's bestaan.
A. Foto's voor het uiterlijk: vormen, vlakken, lijnen, esthetiek dus. B. Foto's voor het innerlijk: de inhoud, het ver
haal, de boodschap.
De meerderheid in Zwijndrecht prefereert A-foto's; de
meerderheid bespreekt liever op A-manier; zelfs B-foto's
worden op A-manier besproken; soms zijn B-foto's door de
fotograaf op A-manier gezien/gemaakt (bijvoorbeeld van
Pleun: de foto van stukje beton plus hekje plus praatpaal).
Aldus naar eer en geweten geschreven.
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Zwart/wit (2)
We zijn inmiddels in de tweede seizoenhelft aangeland; zo
ook met de zwartwitters. Inmiddels hebben er drie bijeenkomsten plaats gevonden, alsmede een drietal fototochten.
Hoe gaat het nu met die zwart/wit-groep?
- door Theo de Vliegh

Volgens mij komt dat best goed met deze groep en wel
om de doodeenvoudige reden dat je merkt dat de mensen
die meedoen aan deze workshop het echt leuk vinden. De
deelnemers zijn betrokken bij het onderwerp en tonen oprechte belangstelling in de fotografie van anderen. Het zijn
plezierige bijeenkomsten, waar het qua diepgang best wel
verder kan, maar het gaat zeer beslist de goede kant op. Wat
omgangsvormen betreft zou de zwart/wit-groep als voorbeeld kunnen dienen voor de club. Ik denk hierbij aan de
‘normale’ (wat velen tenminste normaal zijn gaan vinden!)
‘Nieuwerk’-avonden.
Eerlijk gezegd zitten we met de groep nog steeds in een
verkennende fase. We zijn nog aan het aftasten. Net als de
gewone avonden begint de zwart/wit-groep ook om acht uur.
Tot een uur of negen bespreken we problemen van techni-

Hesdy Linger

sche aard die we tegenkomen. Ook hier, hoe kan het anders,
speelt de problematiek bij het zwart/wit-printen een hoofdrol.
Eigenlijk is het heel simpel. Leo en Renée hebben geen problemen. En de rest…? De rest tobt voort tot de volgende
bijeenkomst.
Maar vraag je je dan af: “De zwart/wit-groep zou toch
juist leven blazen in het aloude métier van de natte doka?”
Geloof me, het zal echt gebeuren. Verwacht alleen geen
wonderen van de ene op de andere dag. Tijdens de laatste
bijeenkomst kwam er al duidelijk iets van bevlogenheid naar
boven. Wat was dan al dat spannends? We hadden het over
het ontwikkelen van een film in een tankje. Over het al dan
niet opgieten van de ontwikkelvloeistof. Over voorzichtig
kiepen in plaats van bruusk schudden. Dat soort dingen.
Leuk... en leerzaam. En de foto’s dan? Dat valt nog niet mee.
Op de tweede avond hadden vrij veel mensen
foto’s meegenomen van de trip naar Hoogvliet.
Op de derde avond waren er nog maar drie
mensen met foto’s, waarvan slechts twee met
werk van de betreffende fototrip. Het lijkt me
dat dit voor verbetering vatbaar is.
Inmiddels hebben we de derde excursie
ook achter de rug. Evenals de vorige keer heeft
de vaste zondagochtend groep er zich bij aangesloten. We zijn met een behoorlijk grote groep
bezig geweest in en rondom het museumpark
in Rotterdam. Ik maak me toch sterk dat daar
niet meer mensen inspiratie hebben opgedaan
om tot aanvaardbare fotografie te komen; in
ieder geval interessant genoeg om binnen de
zwart/wit-groep te bespreken.
Kom op zwartwitters, meebrengen die
foto’s!
Foto: Hesdy Linger
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Cees Veth
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René van Rijswijk
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‘Associatief vermogen’
De cover van De Grove Korrel nummer 260 van december jongstleden toont een stemmig beeld van kerkramen in een ruïne.
Welk verhaal vertelt deze foto?
- door Ruud van Wezel

Theo de Vliegh
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De foto is genomen in een vervallen Belgisch klooster, de
sfeer van vervallenheid en voormalige grandeur proef je van
het beeld af als je er naar kijkt. De foto is van Theo de Vliegh;
hij toog op een zondagmorgen naar deze locatie samen met
Richard Kruk en Harm Naaijer. Gelachen hebben we aan de
bar over hun verhalen hoe ze met bonkend hart haastig hun
foto’s namen. Haastig omdat je, als je eenmaal over het hek
van de bouwval geklommen bent je nooit weet wat je tegenkomt, zoals bijvoorbeeld een kortharige gemene Mechelse
bewaker met een kortharige gemene Mechelse herder. En
gelachen omdat je er zelf net zo bij zou staan. Onze drie
musketiers hebben alle drie foto’s laten zien van deze locatie
en het frappante was dat de verschillende makers steeds een
andere fotografische visie toonde.
De foto straalt veel sfeer uit en het associatief vermogen
ervan is groot. Het doet mij bijvoorbeeld denken aan de sfeer
die je aantreft in vampierfilms, met name Roman Polanski’s
meesterwerk ‘Met jouw tanden in mijn nek’, waarin Roman
zelf de hoofdrol speelt als de jonge naïeve assistent van Dr.
Ambrosius. Hilarisch is de scène waarin hij door de spookachtige gangen van een ruïne wordt achterna gezeten door
een homofiele vampier.
Deze associatie heb ik bij het zien van Theo z’n foto. En
muziek moet er ook bij zo’n beeld. Ik denk aan de ‘Symphony
of Sorrowful Songs’ van Henryk Górecki, volgens mij het
mooiste stukje kippenvelmuziek dat er is. (Dat tezamen met
‘Der Ring des Nibelungen’ natuurlijk van Richard Wagner,
maar dit terzijde).
Ik vind het boeiend om te praten en te schrijven over alle
persoonlijke associaties die een foto oproept, omdat dat je
brengt bij de kern van de communicatie van fotografie. Het
is boeiender dan alleen de compositie, de kleur en de beeldelementen te bespreken; of dat driehoekje links onderaan
dat je storend vindt. (“Nee”, zegt die meneer voor je in de
zaal, “dat vind ik nu juist niet!”).
Laatst liet iemand, die ik zeer respecteer, zijn foto’s zien

en zei bij één van zijn foto’s dat hij daar allerlei persoonlijke
associaties bij had, maar dat hij daar maar liever niet over
sprak. Veiliger was het om het over de compositie te hebben
en over de kwaliteit van de print. Of over dat driehoekje
rechts bovenaan dat jij nu juist zo mooi vindt. (“Nee”, zegt
die meneer voor je weer, ”dat vind ik nu juist wel storend!”)
Maar misschien valt praten over wat je voelt niet mee en
kun je er misschien veiliger over schrijven. Het is echter wel
van belang om tot de kern van een foto te komen.
Terug naar de coverfoto: ik vraag me ineens af of de plek
van de foto vroeger, toen alles nog in volle glorie was, mooier
is geweest dan nu in zijn huidige vervallen staat. Ikzelf vind
het laatste: het getuigt van een tijdloze vervallen schoonheid.
De foto vertelt ook het verhaal van de katholieke kerk zelf. Ik
hoorde laatst schrijver/historicus Cees Stip vertellen: “De
katholieke kerk had altijd veel waarde gehecht aan rituelen
en toen die in de jaren zestig wegvielen bleek er niets meer
achter te zitten”. Daarom staat het klooster nu leeg.
De foto van Theo laat het ons allemaal zien of voelen en
mijn conclusie is dat een goede foto een groot associatief
vermogen heeft.
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Gehoord & gelezen

Programma

”Als je niet af en toe faalt probeer je blijkblaar ook niets
vernieuwends”.
(Woody Alan)

06.09

Spreker 1: Anja de Jong

13

Introductie fotoclubseizoen 2004/2005

20

‘NIEUWERK’ 1

27

Instructie- en Workshopavond 1*

04.10

Bezoek fotoclub 1: Fotogroep ’t Slot, Wortel (B)

11

‘NIEUWERK’ 2

18

Digitale beeldbewerking algemeen 1

25

Instructie- en Workshopavond 2*

01.11

‘NIEUWERK’ 3a

08

‘NIEUWERK’ 3b

15

Retrospectief: Wilco Maarleveld

22

‘NIEUWERK’ 4

29

Instructie- en Workshopavond 3*

”Op deze foto staat alles zo zorgvuldig op de juiste plaats,
er is zo nauwkeurig gekeken, dat ik daarom zelfs het woord
saai in de mond zou willen nemen”.
(Wim Benschop)

06.12

Bezoek fotoclub 2: Fc De Rarekiek, Middelharnis

13

‘NIEUWERK’ 5		

20

Instructie- en Workshopavond 4*

27

Praatavond

”Het enige verschil tussen een gek en mezelf is dat een gek
gek is en ik niet”.
(Salvador Dali)

03.01

‘NIEUWERK’ 6

10

Bespreking werk van nieuwe leden 1

17

Spreker 3: Paul den Hollander

24

‘NIEUWERK’ 7

31

Instructie- en Workshopavond 5*

07.02

Bezoek fotoclub 3: Fotokring Eindhoven

14

‘NIEUWERK’ 8

”Ik zal nooit een foto beoordelen naar zijn belichting; de
essentie moet het beeld zelf zijn”.
(Mark Seliger)

21

Digitale beeldbewerking algemeen 2

28

Instructie- en Workshopavond 6*

07.03

‘NIEUWERK’ 9

”Mijn ouders zijn opgegroeid in de tijd dat de wereld nog
helemaal zwart-wit was. Sterker nog: ze hebben er nog een
heleboel foto’s van”.
(Guido Weijers)

14

Spreker 4: Paul Bogaers		

21

Instructie- en Workshopavond 7*

28

Tweede Paasdag (geen clubavond)

04.04

‘NIEUWERK’ 10

11

Bezoek fotoclub 4: Fotoclub Zoetermeer

18

‘NIEUWERK’ 11

25

Instructie- en Workshopavond 8*

02.05

Bespreking werk van nieuwe leden 2

09

‘NIEUWERK’ 12

16

Tweede Pinksterdag (geen clubavond)

23

Jaarvergadering		

30

Jaaroverzicht: ‘de vijf beste’

”Ervaring is een harde leraar omdat zij eerst het proefwerk
geeft en daarna pas de les”.
(Vernon Law)
”Bij vlagen ben ik geniaal, alleen is het hier altijd windstil”.
(Loesje)
“Als je kritiek wilt vermijden: doe dan niets, zeg dan niets,
wees dan niets”.
(Elbert Hubbard)

”Er bestaat geen toeval. We hebben zo de uitwerking
genoemd die we zien van een oorzaak die we niet kennen”.
(Voltaire)

”Verwacht weinig van anderen en veel van jezelf, dat voorkomt veel ergernis.”
(Confusius)
”Je moet nooit aan jezelf twijfelen; er zijn honderden mensen
die dat beter kunnen”.
(Erik van Muiswinkel)

Ger Sterk

(Verzameld en opgeschreven door Ruud van Wezel.)

* Deelname beperkt. Alleen mogelijk door vooraf in te schrijven.
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