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Het vijftigste verenigingsjaar loopt ten einde. Nu nog de jaarvergadering
en het fotojaaroverzicht (bespreking door Gerard van Soest) en we kunnen ons
klaarmaken voor het echte jubileum straks in september. Het zomerreces verdeelt het jubileumjaar in tweeën. De Fotogalerie heeft de eerste vijf maanden
exposities getoond met werk uit de jaren 1959-2009. Ieder decennium werd
ondersteund door een historische krant, waarin de betreffende periode werd
belicht en geïllustreerd met artikelen en foto’s uit voornamelijk De Grove Korrel.
De vijf kranten opgeborgen in de doos met opdruk ’Fotoclub Zwijndrecht, 50
jaar, 1959-2009’, vormen nu reeds een schitterend document.
Op zaterdag 5 september aanstaande zal de jubileumexpositie officieel
geopend worden door Dr. Miranda de Vries, wethouder wonen, zorg, welzijn en
financiën van Zwijndrecht. Alle leden ontvangen voor deze feestelijke opening
een uitnodiging. De expositie wordt samengesteld uit fotowerk dat is ingeleverd voor het jubileum-fotoboek (uiterste datum van inlevering 18 mei). Fotoboek plus kranten zullen in de doos worden aangeboden aan de wethouder.
Voorafgaand aan de opening van de expositie wordt het nieuwe gevelbord met
het beeldmerk van Fotoclub Zwijndrecht onthuld.
Op maandag 7 september bestaat de club precies vijftig jaar en begint het
éénenvijftigste verenigingsjaar. Als spreker is uitgenodigd Frido Troost, die
eveneens een inleiding voor het fotoboek zal schrijven. Ook verschijnt op deze
dag De Grove Korrel (nummer 279), die daarmee aan haar éénenvijftigste jaargang begint.
Het ligt in de bedoeling dat in september/oktober een fotoproject met
groep zeven of acht uit het basisonderwijs zal worden uitgevoerd met het thema
’Wij en onze school’. De werkgroep staat onder leiding van Hans van Weelden.
In de maanden oktober, november en december staan de exposities wederom in het teken van het jubileum, onder andere met een retrospectief van Gerrit
Joppe, erelid en mede-oprichter van onze vereniging, die vorig jaar februari is
overleden.
Tot slot: geen jubileum zonder feestdag. Deze dag zal plaatsvinden op
zaterdag 10 oktober. Het volledige programma zal op een later tijdstip bekend
gemaakt worden, maar nu al kan een tip van de sluier worden opgelicht: wij
worden om 11.00 uur ontvangen door de directeur van het Nederlands Fotomuseum, de heer Ruud Visschedijk, die een korte inleiding zal geven bij de dan
zojuist geopende tentoonstelling ’This is War’ van Robert Capa en Gerda Taro.

Uitspraak jury:

levenslang
T ekst: hans van weelden

Toen ik begin 2007 toetrad tot de Fotoclub Zwijndrecht gelederen, had ik nauwelijks gehoord van het fenomeen BMK. Ik was
afkomstig van Fotoclub Sliedrecht en daar speelde dat thema
helemaal niet. In het voorjaar van 2007 viel de eer te beurt aan
René van Rijswijk om toe te treden tot deze hoge orde voor
amateurfotografen. Ik begreep de keuze van de jury, want telkens als René foto’s op de bok plaatste werd je getrakteerd op
kwaliteit. Als vanzelf installeert zo’n feit zich in je hersenen en
ga je er een eigen interpretatie aan geven. Mijn interpretatie
was dat een BMK titel een soort oeuvre prijs betreft. Bij DAF in
Dordrecht kende ik ook een BMK-er, Jan Ros, en die voldeed ook
aan dat profiel.
Kennelijk was het de bedoeling van de Fotobond dat de absolute top van de amateurfotografen mee zou dingen naar de zo
fel begeerde titel. Vervolgens zouden de BMK-ers elkaar op een
hoger podium kunnen ontmoeten om de noodzakelijke inspiratie op te doen die men op de reguliere clubavonden
eigenlijk een beetje ontbeerde.
Vorig jaar werd er door de toenmalige BMK jury, overigens
veelal experts uit de professionele hoek, nogal afgegeven op
het niveau van de inzendingen. De jury had na veel wikken en
wegen uiteindelijk twee of drie BMK-ers benoemd, maar tussen
de regels door was op te maken dat men eigenlijk van mening
was dat niemand in aanmerking kwam voor de BMK titel. Jammer
dat men die principiële stelling heeft laten varen en daarmee
de kans liet lopen om het BMK-schap op het hoge niveau te
houden. Tevens zou dat een perfecte aanleiding geweest zijn om
te bereiken dat toekomstige deelnemers zichzelf, voorafgaand
aan de inzending, een spiegel zouden voorhouden en zich zouden afvragen of men er reeds aan toe was. Tot zover spreek ik
over het verleden.
De BMK bespreking 2009 werd op zaterdag 14 februari georganiseerd in de SKVR Beeldfabriek naast het Fotomuseum in
Rotterdam. Een fantastische locatie. Ik had me nog nooit eerder

vertoond op festivals of dergelijke fotobesprekingen. Het feit
dat er van Fotoclub Zwijndrecht drie leden werk hadden ingezonden (Cees van Meerten, Jan Buitendijk en Aza Teeuwen),
leek een mooie aanleiding om dit fotofeest eens van nabij mee
te maken. In mijn achterhoofd speelde natuurlijk ook de
gedachte mee om de kat eens uit de boom te kijken, mocht ik
mezelf over een aantal jaren rijp achten een keer mee te dingen. Welnu, ik ben veel wijzer geworden die bewuste dag, maar
het is altijd de grote vraag of het vergaren van wijsheid en
kennis automatisch leidt tot een gelukkiger (foto)leven. Soms
is het beter om je nergens in te verdiepen en je te blijven wentelen in je eigen illusies.
Wat ging er mis? Allereerst de grote opkomst van belangstellenden, maar dat mag de organisatie niet kwalijk genomen
worden. Wat ze wel kwalijk te nemen is, is het feit dat men verzuimd had de eerste rijen van de zaal te reserveren voor de circa
vijfenveertig kandidaten. Het zit me nog steeds dwars dat ik
verzuimd heb Aza mijn stoel op rij twee aan te bieden, waardoor hij de beoordeling van zijn eigen werk miste. Aza, een
beetje laat, maar excuses daarvoor.
Maar vervolgens de jurering. Ik had me voorgesteld dat de
jury een aantal bijeenkomsten zou beleggen, ruimschoots voorafgaand aan de publieke bespreking, om tot een weloverwogen oordeel te komen over het al dan niet toekennen van
een titel die de gelukzaligen de rest van hun leven met zich
mee zouden dragen. Blijkt vervolgens dat de juryleden enige
uren voorafgaand aan de bespreking de ruim negenhonderd
foto’s voor het eerst hebben aanschouwd. Nota bene, terwijl de
bezoekers/belangstellenden in de auto zaten op weg naar de
Wilhelminakade was de jury bezig om tussen neus en lippen
even te oordelen over zo’n gewichtige titel (waar betrokkenen
hun overige leven op worden afgerekend). Hiermee is eigenlijk
het belangrijkste gezegd over de jurering.
Waren de foto’s dan zo slecht en zat de jury er dan altijd naast?
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Nee, natuurlijk niet. Er waren zeer zeker enige boeiende series
te zien. Maar er was geen bestendige lijn te ontdekken in het
commentaar. De jury sprak zichzelf herhaaldelijk tegen. De
bespreking ademde, althans in mijn ogen, de sfeer van toeval
en vooral willekeur, terwijl het voorkwam dat een jurybeslissing
leidde tot ’hoorbaar onbegrip’ onder de toehoorders. Een jurering is per definitie subjectief, want je hebt te maken met de
voorkeuren van de juryleden. De jury liet blijken dat een afzonderlijk jurylid in een enkel ’geval’ zijn mening met succes wat
zwaarder had aangezet. Zulke situaties leiden dan weer tot het
opbouwen van ’posities’ in volgende gevallen. Tenslotte willen
alle juryleden aan de beurt komen wat betreft de voorkeuren.
Zo gaat het altijd bij jureringen dat is ook niet te vermijden.
Voor een geslaagde jurering lijkt het me daarom een vereiste
dat na de eerste schifting een rustperiode wordt ingebouwd om
enige afstand te nemen alvorens weloverwogen definitieve
beslissingen te nemen. Maar de tijd schreed voort en de belangstellenden stroomden reeds binnen. Kortom tijdsdruk.
Ik hoorde bovendien dat iemand BMK-er was geworden die
voor de achtste keer meedeed. Ik wil niet beweren dat iemand
die voor de achtste keer rijexamen doet niet meer in aanmerking mag komen voor een rijbewijs, maar in zo’n geval vind ik

het predicaat CMK (Chauffeur Meester Klasse) enigszins overdreven. Jan Buitendijk kreeg voor zijn serie ’Sneeuw op het ijs’
de BMK titel. Een fraaie serie, mooi van tint en textuur. Wel een
beetje saai overigens, twintig foto’s die bij nader inzien toch
wel veel op elkaar lijken. Ik feliciteer hierbij Jan nogmaals met
zijn titel. Cees en Aza werden helaas afgewezen. De series van
Cees en Aza deden mijns inziens beslist niet onder voor de
foto’s van Jan. Nadrukkelijk wil ik hierbij stellen dat mijn kritiek
op de BMK-dag 2009 (wellicht is het beter om te spreken over
verwondering) niet gericht is op de BMK titel van Jan. Die indruk
wordt door dit zurige stukje wellicht gewekt, maar dat is geenszins de bedoeling. De missers van de jury waren mijns inziens
de BMK titel voor de series ’Uitlopers aardappel’ en ’Verlaten
camping’.
Het doet me goed dat er in de wandelgangen van de
Fotobond inmiddels nagedacht wordt over een aangepaste
opzet van de BMK. Wellicht is het een gedachte om jaarlijks de
beste inzendingen te honoreren met respectievelijk ’Goud’,
’Zilver’ of ’Brons’. Bijvoorbeeld vijf maal ’Goud’, tien maal ’Zilver’
en vijftien maal ’Brons’. Indien iemand hierbij met regelmaat
hoog scoort, zou een BMK titel verleend kunnen worden; een
titel die men levenslang mag dragen. ■

© bertien kraamer

© M irjam de jong
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ROMANTIEK VAN HET REIZEN
Op de omslag van het vorige nummer staat een donkere zwartwit foto, die een verhaal vertelt van verre landen en voorbije
tijden. Ga je mee op reis?
T ekst: R uud van wezel

In de donkere avond ontwaren we drie lantaarnpalen die een
spoorweg emplacement verlichten. In het licht van die lantaarns
staat een fiets en wat rommelige lading en in de verte komt een
donkere gestalte op ons toelopen. Het prachtige kunstlicht laat
de rails en de dwarsliggers van het emplacement fraai glimmen
want het heeft zojuist geregend. Maar als pièce de résistance
fungeert de nog nauwelijks zichtbare stoomlocomotief, die
hijgend en puffend binnen komt stomen. Een prachtige sfeertekening die ons wordt geschonken door een fotograaf met een
bijzondere fascinatie voor dit onderwerp. Ik bedoel natuurlijk
Ian Lawrence, die in het vorige nummer in zijn interview uitgebreid verhaalt over zijn fascinatie. Hij probeert foto´s te maken
van treinen met wat hij van meerwaarde vindt. Zijn interessantste foto´s vind ik niet de foto´s waarop hij zijn ’core business’ de
treinen fotografeert, maar de mensen eromheen in hun sociaalculturele context, zoals de stoker met de fles wodka of de Japanse
conducteur (op bladzijde tien en elf ). Maar dat is nu juist, volgens mij, wat Ian bedoelt met ’meerwaarde’. In zijn foto´s zijn de
treinen slechts de hardware en is het reizen ermee de software.
Ik begrijp zijn fascinatie maar al te goed, want ik word ook
gegrepen door treinen en trammetjes, echter dan niet zozeer
door de locomotieven maar door de rijtuigen. Vooral die oude
Pullman rijtuigen, die vertellen over de grandeur van verre treinreizen uit vroeger jaren. Zoals de Oriënt-express, waarvan de
(valse?) romantiek tot ons kwam via de verhalen van Agatha
Christie en James Bond films. Maar bovenal is voor mij de wereld
van treinen verbonden met stations. En dan bedoel ik niet van
die foute betonnen misbaksels uit de jaren vijftig, nee ik bedoel
de stations met van die grote glazen boogoverkappingen. Op die
stations hangt een sfeer van verlangen en weemoed over reizen
naar exotische bestemmingen. De treurigheid van afscheid voor
wellicht altijd, maar ook van vreugde over een veilige thuiskomst.
Deze fraaie stations zijn ondermeer Amsterdam Centraal, desnoods Holland Spoor, maar bovenal de kopstations zoals de
6
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Midden Statie in Antwerpen, het Gare du
Nord of het befaamde
station van Milaan. De
trein als venster op de
wereld en het station als
voorportaal daarvan.
Ian heeft trouwens ook
een fraaie website, kijk
eens op www.railwayphotography.net.
In het interview met hem staat een interessante opmerking
over fotografie en fotoclub. Het staat er verscholen en beleefd
geformuleerd, maar evenzogoed heel duidelijk: Ian vindt dat er
te veel nadruk wordt gelegd op ’kunst’ in de fotoclub. De aanhalingstekens om ’kunst’ vind ik opmerkelijk en tegelijkertijd
veelzeggend. Men probeert een foto naar ’kunst’ toe te praten
in zijn beleving. Het is een observatie die velen van ons kunnen
herkennen. Ian wil foto´s maken waar meer in ligt dan het vastleggen van een feit, hij vindt een verhaal nodig in zijn fotografie.
Daarover gaat het verhaal van Karel Maat ook op bladzijde dertien als hij schrijft over: ’uiterlijk versus inhoud’ en ’pretentieuze,
neutrale, onpersoonlijke braafheid tegenover geraakt worden
door je huidige leefwereld’. Ian neemt ons mee in zijn huidige
leefwereld van reizen en treinen. En is dat nu niet het mooiste
wat een fotograaf kan bereiken: de beschouwers van zijn foto´s
meenemen in zijn wereld van fascinaties en frustraties alsmede
van zijn fantasieën, dromen en nachtmerries? ■

© ian lawrence
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Voorstelling
T ekst: D I A N A D E B R U I j N

© L eo van den H ooven
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Hoofdloze plaatjes en een standaard scheve horizon. Daar
was mijn moeder goed in. Wanneer, bij toeval, er toch een gezicht
op haar foto’s terechtkwam had het een te bleke gelaatskleur
en alien-ogen. In mijn pubertijd riep ik dan ook vaak gemeen
lachend: ”Oma staat er gewéldig op, al haar goede kanten overbelicht.” Zelf wilde ma liever niet op de foto. ”Ik hou niet op
papier”, riep ze verontwaardigd als er een mik-en-klik-camera op
haar gericht werd. Op het moment dat iemand op het idee kwam
om haar gestalte in de lens te vangen was het ineens de hóógste
tijd om iets vreselijk nuttigs te gaan doen in de keuken. Kortom ik heb de fotogenen, als ze al bestaan, niet van moederskant.
Vader had zijn kwaliteiten in de kwantiteiten. Hij had namelijk veel, heel veel dozen vol dia’s van mijn kindertijd. Hij maakte
vooral vakantie en huis-tuin-en-keuken foto’s. En over al die dia’s
had hij een verhaal. Mijn jongere zusjes en ik hoorden die ingeraamde herinneringen graag aan. Alles was beter dan een saai
bezoek aan een ouwe tante, als moeder zoals vaak ’er even uit
wilde’ op een grauwe winterse zondagmiddag. We zeurden dan
bij pa of hij zijn dia’s wilde laten zien.
Als vader goede zin had, haalde hij een stapeltje dozen naar
beneden. Lichtgrijze dozen met een klepje. De voorzijden hadden een beschreven etiket. De codering van pa maakte het dia’s
kijken extra spannend. Er stond bijvoorbeeld Tr.’66, vak.’73 Gard.
of Allerlei ’75. Pa maakte er graag een soort raadsel van. Eigenlijk maakte ons de betekenis niks uit. Als we zelf maar voorkwamen in de voorstelling. Afbeeldingen van voor ons geboortejaar
werden geweigerd.
Voordat hij zijn verhalen aan mijn jongere zusjes en mij kwijt
kon, kostte het mijn vader een stief kwartiertje aan voorbereidend opstellen van zijn ondersteunend materiaal. De ingrediënten voor de middag werden door pa uit de trapkast gehaald.
In een verduisterde woonkamer zaten wij als kinderen dan al op
de bank te wachten. Het was echter nog lang niet klaar. Het
scherm werd behoedzaam uit een grijze foedraal gehaald en
met enig stuntwerk aan een haak gehangen. Het klaptafeltje
met twee formica blaadjes tussen salontafel en leunstoel gezet.
Secuur werd daarop de diaprojector geplaatst. Na het indrukken van het witte knopje produceerde het apparaat een zacht

dieselend geluid in het donker. Dan kwam het spannendste
moment. De eerste afbeelding werd zichtbaar. Hilariteit op de
bank, als de beelden te klein, helemaal scheef op het scherm of
op het plafond werden geprojecteerd. De projectortafel werd
dan voorzichtig naar een betere plek gemanoeuvreerd. En na de
start klonk altijd al weer snel vanuit het duister: ”Volgende dia...
oh..., eh..., een ogenblikje, dia-gnose: hij zit er verkeerd in, even
wachten hoor!” Gegiechel in het donker. Pa barstte dan uit: ”Licht
aan!” Na enig gestommel, wat gerammel aan een dialade volgde
het tweede commando: ”Licht uit”. Dezelfde dia werd geprojecteerd. Jammer, oma Limburg en tante Hanny stonden nu weer
gewoon rechtop.
Erger was als er een scheve dia tegen de hete lamp kwam.
Ik hoor pa nog binnensmonds tieren, toen er opeens verschroeide
gaten vielen in mijn kleuterkrullenhoofdje. Haastig zette hij het
apparaat uit om erger te voorkomen. Na een limonadepauze
peuterde hij mijn vervormde en afgekoelde hoofd uit de projector en konden we weer verder. Details op het scherm wees
hij aan met een zaklampje met een V-teken. Samen met ma kon
hij lang kwelen over de goede ouwe tijd, die toen eigenlijk nog
niet zo heel oud was: “Oh, ja! dat was daar” en “Ach, kijk nou!”
Wij begrepen nog niks van de ouderlijke sentimenten bij de
blote-billetjes-op-een-vachtje en ons eerste lachje, maar het
waren wel gezellige middagen.
De projector is nu al twintig jaar stuk en de diadozen staan
te verstoffen achter de ouwe pakken van pa. Bij een bezoek aan
mijn ouderlijk huis heb ik onlangs mijn vader voorgesteld om
een deel van de dia’s te digitaliseren. Pa was weinig enthousiast,
hij heeft geen digi-geest. Terug thuis zag ik mijn eigen plan
opeens in een ander licht. Ik kan het ook niet, wil het ook niet.
Alles op een CD zetten en ze dan op een laptop bekijken? Nee,
de dia’s van pa zijn voorbestemd om weer getoond te worden
op een groot scherm. Gewoon tijdens een ouderwets middagje
met dochters en kleinkinderen op de bank. Er is vast op Marktplaats nog wel een billige retro projector te koop. Dan gaan we
met Pinksteren lekker sentimenteel doen en lachen om ma in
een te korte bloemetjesjurk. Mét hoofd, ondersteboven. ■
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© F R A N Z HE U S E R

© ina korn

© jan huisman
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© karel van de werken

© joke maarleveld

© diana de bruijn
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Jan buitendijk-bmk’er
Jan Buitendijk heeft in dit jubileumjaar de BMK-titel behaald. Een
grote eer voor hem en ook een beetje voor de club. Jan woont op een
prachtige plek aan het Waaltje in Hendrik-Ido-Ambacht. Wat dit met
zijn fotografie te maken heeft, lees je in dit interview.
T ekst: rem maters

Jan, hoe lang woon je hier al?
”Ik ben hier geboren! Ik word achtenzestig, zo lang woon ik
hier nou. Deze kamer waar we nu zitten is nog van het oude huis.
Dat is verder helemaal afgebroken en daarvoor is een nieuw huis
in de plaats gekomen. Hierachter heeft een grote loods gestaan.
Daar is mijn vader vroeger begonnen met het bouwen van sleepvletten voor de roeiers die de trossen van de zeeschepen naar de
wal brachten in de havens. Later is de sluis bij Oostendam
dichtgegaan en is hij verderop aan de rivier verder gegaan. Het
bevalt mij hier prima. Ik zit hier lekker rustig langs het Waaltje.
Kun je verder iets over jezelf vertellen?
”Ik heb een technische opleiding gehad. Ik heb de werf van
mijn vader overgenomen en heb er altijd met plezier gewerkt.
De vlettenbouw is langzamerhand op de achtergrond geraakt.

14
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Later werd de hoofdwerkzaamheid het verlengen en de reparatie van binnenvaartschepen. De werf bestaat nog steeds.
Mijn zoon is er verder mee gegaan: de derde generatie. Ik ben
er vanochtend nog geweest. Op mijn zestigste ben ik gestopt
en daar heb ik geen spijt van gehad.
Wanneer ben je met fotograferen begonnen?
”Ik was eenentwintig jaar. Met een heel eenvoudig compact
cameraatje, een Olympus Pen. Ik ben hier in Ambacht op de
fotoclub ’Brandpunt’ terecht gekomen. Ik heb een avondje
meegemaakt en dat beviel me wel. Ik ben lid geworden en de
eerstvolgende keer hadden we een verplicht onderwerp: blauw/
geel. Ik naar Zwijndrecht, daar stonden de deuren van de Koninginnekerk open. Ik dacht: ’Weet je wat, ik ga daar eens kijken
binnen.’ Ze hadden mooi glas-in-lood. En in die ramen hadden

ze ook blauw en geel zitten. Ik ging er onmiddellijk foto’s van
maken. Dat waren toen dia’s. Ik kwam daarmee toen als eerste
uit de bus. Daar stonden ze wel van te kijken. Ja, ikzelf ook
hoor! Via de Fotobond hebben we toen ook landelijk behoorlijk hoog aan de weg getimmerd. Wij hadden ook Rob Broere
als mentor. Die is toen wij over de kop gingen, naar Zwijndrecht
gegaan. Ik heb veel van hem geleerd. Hij kon goed praten. Ik
was inmiddels getrouwd en er kwamen een paar kinderen en
op de werf kreeg ik het drukker. Toen is heel het fotograferen
versloft. Toen ik met pensioen ging heb ik het weer opgepikt.
Wat betekent de fotografie voor jou?
”Een stuk ontspanning. Vandaar ook dat ik de eerste tijd
veel in de Biesbosch was. Lekker rustig. Stil. Daar hou ik dan van.
Ik ging er vroeg naartoe. Het is er gewoon mooi. Ik wilde dat
onderwerp tot de grond toe uitbuiten! Rob Broere zei ook: ’Je
moet het uitdiepen.’ Wat hij óók zei: ’Je moet nooit luisteren
naar een ander, je moet je eigen zin doen.’ Als een ander een
hoop kritiek heeft, gewoon doorgaan, anders kom je er niet.
Op de BMK zeggen ze dat ook.
Twee jaar geleden ben je aspirant-BMK’er geworden. Wat hield dit in?
”Ik had ingestuurd en ik heb het niet gehaald, maar ze zagen

er toch wel wat in. Zo viermaal per jaar kom je bij elkaar. Op
die bijeenkomsten hoor je hoe je in moet sturen. Twintig foto’s,
dat was alles wat ik wist. Kleurenopbouw is belangrijk. Er moet
een homogene lijn inzitten en je moet niet teveel met grote
contrasten van het één op het ander springen. Ze hadden mij
geadviseerd om verder met landschappen te gaan. Voor het
inleveren dit jaar had ik mijn serie landschappen nog niet af.
Het lukte niet echt en ik dacht ik sla een jaar over. Toen kwam de
winter. Ik had hier achter eerst foto’s van het ijs zonder sneeuw
gemaakt. De andere dag had een heel dun laagje sneeuw op
het ijs gebracht. En schaatsenderwijs zag ik al die kronkelsporen
van die kunstrijders met hun pirouettes. Ik vond dat erg mooi.
Ik ben snel terug naar huis gegaan om mijn toestel te halen. Ik
heb mijn schaatsen uitgedaan en heb een hele serie foto’s gemaakt. Weer thuisgekomen heb ik een paar afdrukjes in kleur
gemaakt, maar ik vond het niks, helemaal niks. De resultaten
vielen zwaar tegen. Toen heb ik de opnames omgezet in zwartwit en dat vond ik mooi. Op het laatste moment heb ik toen
besloten om toch nog mee te doen. Dat kon nog net. Ik heb veel
reacties gekregen en mailtjes van BMK-leden: “Gefeliciteerd, één
van de mooiste series!” En dan kom je op de club en hoor je:
“Nou van mij had je het niet gehad!” Ik zeg, het was één van de
betere series. Je kan toch niet altijd met halve benen en halve
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WAT IS ER TE ZIEN

Jan buitendijk-bmk’er

auto’s en halve dit en dat aan de gang blijven. Met die foto’s haal
je geen BMK-titel meer!”
De jury had nogal wat kritiek op het feit dat er veel vormstudies
ingeleverd waren. Was je niet verbaasd dat jouw serie geselecteerd werd?
”Toen één van de juryleden dat vertelde dacht ik, daar ga je.
Maar toen zei hij dat er een paar ijzersterke vormseries in zaten.
Daar konden ze niet omheen!”
Wat is je mening over het commentaar in de club over de fotografie
in het algemeen en op jouw fotografie in het bijzonder?
”Met het commentaar ben ik het niet altijd eens. Ze zitten
puur hun eigen mening te verkondigen. Je hoort, zo zie ik het
en zo moet het. Maar zo is het niet! Ieder mens brengt z’n eigen
foto’s mee, die hijzelf gemaakt heeft en mooi vindt en waar
hijzelf achter staat. Je hebt zoveel stromingen in de fotografie.
Als je allemaal hetzelfde doet, dan wordt het maar een saaie
boel. Van het commentaar neem ik het mijne mee.”
Aan het eind van het interview laat Jan een prachtig portret zien.
”Dit is mijn vader. Die heb ik van een klein fotootje van vroeger afgehaald. Ik heb het een beetje bewerkt; er zaten krassen

op en vouwen in. Op deze grootte is hij natuurlijk niet zo scherp
meer. Er stond geen datum op het fotootje, maar ik denk dat
hij hier een jaar of tien was. Hij lijkt misschien wat ouder met
die pet en die zware jas.” ■
Uit de bekroonde BMK-serie van Jan heeft de redactie negen foto’s
gekozen.
Jan heeft ook een serie ingezonden voor de landelijke werkgroep
natuurfotografen van de Fotobond. Onlangs is hem meegedeeld
dat hij tot deze groep (Camera Natura) is toegelaten.

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 de website van onze club
(www.fotoclubzwijndrecht.nl). Raadpleeg ook het
mededelingenbord en de affiches in de bar.
Nederlands Fotomuseum, rotterdam
Robert Frank: ‘Paris 1950’ (t/m 08.06.2009)
Voor het eerst te zien: het Parijs rond 1950 door de ogen
van de Zwitsers-Amerikaanse fotograaf Robert Frank.
De tentoonstelling wordt gecombineerd met ‘Tien jaar
Rotterdam’ van de Rotterdamse fotograaf Otto Snoek
– die al meer dan tien jaar zijn geboortestad fotografeert
– en een twintigtal foto’s van Ed van der Elsken die hij
in Parijs in de jaren 1950-1954 maakte, waaronder nooit
eerder gepubliceerde foto’s.
’Alles is ijdelheid’ (t/m 31.05.2009)
De daguerreotypie is de oudste vorm van fotografie
en biedt een loepzuiver en uniek beeld van 150 jaar
geleden. In ons land zijn nog slechts enkele honderden
daguerreotypieën te vinden, meestal in familiecollecties.
Deze tentoonstelling is een eerste overzicht van daguerreotypieën uit Nederlandse collecties, waarvan een
aantal mogelijk tot de allervroegste, gedocumenteerde
fotografische uitingen in Nederland behoort.
’Brazil Contemporary’ (30.05-27.09.2009)
Het museum presenteert de Braziliaanse beeldcultuur
van vandaag. Voorbeelden uit fotografie, video, design,
games, mode en tijdschriften laten zien hoe gemakkelijk
Brazilianen elitair met populair en kunstzinnig met
toegepast vermengen. Samen met Museum Boijmans
Van Beuningen en het NAI brengt het Fotomuseum de
rijke Braziliaanse cultuur naar de Maasstad.
Sarah Engelhard: ’Still wild’ (13.06-23.08.2009)
Engelhard fotografeert dode dieren die zij op straat
aantreft. Het gaat daarbij om verkeersslachtoffers: aangereden dieren als buizerds, eenden, hazen, muizen of
vossen. Met veel zorgvuldigheid en respect legt zij hen
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onder de middenformaat camera en maakt in realistische
kleuren uiterst gedetailleerde ‘portretten’.

wit foto’s, met thema’s als melancholie, onbevangenheid
van jeugd, wensen en dromen, tijd en erotiek.

Hans van der Meer: ’Uit werk Budapest’
(13.06-23.06.2009)
Van der Meer realiseerde sinds de jaren tachtig vele
fotoprojecten waarin zijn nuchtere, beschouwende en
soms wat ironiserende fotografische blik tot uitdrukking
komt. Deze tentoonstelling laat zien welke rode draad
er door zijn verschillende projecten loopt. Het omvat
onder andere Quirk of Faith, Werk, Amsterdams verkeer,
Hollandse/Europese Velden en Dieren.

museum Beelden aan Zee
Vincent Mentzel: ’Beelden voor de krant’
(t/m 21.06.2009)
Vincent Mentzel (1945) behoort tot de erkende meesters
van de Nederlandse fotografie. Zijn carrière omspant
ruim 40 jaar, waarin hij zich vooral toelegde op parlementaire, portret- en reisfotografie. Hij zag zijn foto’s in
toonaangevende buitenlandse kranten en tijdschriften
gepubliceerd. Mentzel is al decennia verbonden als
staffotograaf aan NRC Handelsblad.

Kunsthal, rotterdam
Martin Roemers: ’Ode aan de Trabant’
(t/m 07.06.2009)
Twintig jaar na de val van de Berlijnse muur brengt de
Kunsthal met een fototentoonstelling een ode aan deze
‘legende op wielen’. De zwartwit foto’s laten de productie van de allerlaatste Trabant zien.
Fotomuseum Den Haag
Paolo Ventura en Jasper de Beijer:
’Fabulous Fictions’ (t/m 30.08.2009)
Zowel Ventura als de Beijer spelen in hun foto’s met echtheid. Een foto immers verbeeldt wat er voor de lens is te
zien. Maar wat gebeurt er als dat niet de werkelijkheid is,
maar een geconstrueerde versie daarvan? Fabulous Fictions
laat zien dat in de fotografie niets is wat het lijkt. Geïnspireerd door het verleden creëren beide kunstenaars met
aandacht voor detail en ongekend vakmanschap hun eigen
universum met zelfgemaakte decors en rekwisieten die
op zich al bijna kunstwerken zijn.
Galerie ’t Fotokabinet, Den Haag
Begin vorig jaar opende aan de Maziestraat 2 (Noordeinde), – het beroemde Haagse kunstgebied – galerie
’t Fotokabinet haar deuren. Zij toont een selectie van
vintage en hedendaagse fotokunst met het oeuvre van
internationale meesterfotografen.
(www.fotokabinet.nl)
Lukas Roels: ’Angels of Time’ - (10.05-21.06.2009)
In het post-Dutroux tijdperk is de combinatie van kinderen en naakt in België een heikel onderwerp.
Voor ’Angels of Time’ heeft Roels kinderen op verschillende leeftijden gefotografeerd. Prachtige sobere zwart-

FotoFestival Naarden 2009
(16.05-15.06.2009)
Om de twee jaar is er in Naarden een FotoFestival. Elk
jaar trekt het evenement tienduizenden fotoliefhebbers.
Het festival toont dit jaar het werk van jonge talentvolle
fotografen uit Nederland, waarvan het werk nog niet
geëxposeerd is. Het FotoFestival richt zich vooral op
verhalende en vernieuwende fotografie en geeft
daarvan een actuele stand van zaken. Ook wordt dit jaar
op het festival veel aandacht besteed aan paparazzifotografie.
FOTOMUSEUM PROVINCIE ANTWERPEN
’Fotografie in België tijdens het Interbellum’
(t/m 13.09.2009)
Het Interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, duurde slechts kort maar was een tijd van ingrijpende maatschappelijke vernieuwingen. De ontwikkelingen binnen de fotografie vormen daarvan een
afspiegeling.
Erwin Olaf: ‘EyeCandy 1984-2009’ (t/m 07.06.2009)
De tentoonstelling EyeCandy is een rollercoaster door het
oeuvre van Erwin Olaf. Het traject begint in 1984, het
jaar waarin zijn foto´s van naakte bodybuilders verwijderd worden van een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam wegens te aanstootgevend. EyeCandy
werpt een blik op het omvangrijke oeuvre van deze
fotograaf, die zijn carrière startte als journalistieke fotograaf en bijna dertig jaar later een autoriteit is binnen
het wereldwijde kunstcircuit én de reclamewereld.
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“Sommige foto´s zijn net krasloten. Je ziet pas veel later wat het
precies inhoudt”. (Joke Maarleveld)
“Hoe ouder de foto, hoe jonger wij er uitzien”. (Johan Anthierens)
“Mijn kikies brengt vertroosting als die toekomst mij komt zoeken”.
(Zuid-Afrikaans gedicht)
Wilco: “Er is aan een suppoost een voordeursleutel uitgeleend, maar
die sleutel is nu zoek”. Piet: “Dan is nou waarschijnlijk ook die suppoost zoek”.
“Hou een fototoestel in de hand en niemand vraagt je nog de weg”.
(Johan Anthierens)

© T heo D e jong

“Een foto is een verzameling feiten gezien vanaf een bepaald punt
en op een bepaald moment. Is die combinatie van die feiten interessant, dan is die foto interessant”. (Hans Aarsman)
Wilco: “ Er zijn ook mensen die speciaal voor mij een foto maken”.
Peter: “Dan mag je wel eens meer contributie betalen”.
“Leermeesters wantrouw ik, tenzij ze dood zijn”. (Wim Helsen)
“Als je je eigen niet kietelt, dan heb je nooit lol”. (Piet Groeneveld)
”Digitaal is een soort toverwoord, alsof daar alle problemen mee
zijn opgelost. Ik ben een groot tegenstander van geautomatiseerde
technieken. Er wordt heel makkelijk aangenomen dat die beter en
goedkoper zijn, terwijl dat niet zo is.”
”Digitale fotografie is als rijden met een TomTom: je wordt afhankelijk van het apparaat en weet helemaal niet meer wat je doet. Je
hoeft bij digitaal zo weinig na te denken. Je schiet maar raak en
bent helemaal niet meer geconcentreerd bezig.” (Bert Teunissen)
Opgeschreven door Ruud van Wezel.
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“Als het goed gaat in de maatschappij moet een kunstenaar ontregelen en vragen stellen, als het slecht gaat moet een kunstenaar
troost en verstrooiing bieden”. (Freek de Jonge)

og

“Wees scherp in uw blik, maar zacht in uw oordeel”. (Tolstoi)

r

“Mensen vragen je oordeel, maar willen alleen lof”. (S.Maughan)

P

Gehoord & Gelezen

07.09
Openingsspreker: Frido Troost
14		
Introductie seizoen
21		
NIEUWERK-1
28		
Instructieavond-1**
05.10
NIEUWERK-2
12		
Bezoek fotoclub-1:*
19		
NIEUWERK-3
26		
Thema avond-1
02.11
NIEUWERK-4
09		Retrospectief:*
16		
NIEUWERK-5
23		
Spreker-2:*
30		
Instructieavond-2**
07.12
NIEUWERK-6			
14		
Werk uit de instructiegroep-1
21		
Praatavond
28		
Thema avond-2
04.01
NIEUWERK-7
11		
Bezoek fotoclub-2:*
18		
NIEUWERK-8
25
Instructieavond-3**
01.02
NIEUWERK-9
08		
Spreker-3:*
15		
NIEUWERK-10
22		
Thema avond-3
01.03
NIEUWERK-11
08		
(Nog nader in te vullen)		
15
Bezoek fotoclub-3:
22
NIEUWERK-12
29		
Instructieavond-4**
05.04
Tweede paasdag, geen clubavond
12		
Werk uit de instructiegroep-2
19		
NIEUWERK-13
26		
Thema avond-4
03.05
NIEUWERK-14
10		
Algemene ledenvergadering		
17		
Jaaroverzicht: De vijf beste foto’s van dit		
		
seizoen nogmaals op de bok maar dan
		
besproken door een gastspreker.
Sluiting fotoseizoen 2009/2010
Zaterdag 5 september: opening jubileumexpositie
Zaterdag 10 oktober : jubileumexcursie
Zondag (*) november : bespreking Foto Individueel
Zaterdag 2 januari
: nieuwjaarsreceptie
Zondag (*) mei
: eindejaarsexcursie
* Nog niet bekend.
** Deelname Workshops beperkt. Deelname bij vooraf inschrijving.
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In deze Korrel allereerst een overzicht van wat het jubileum
tot dusver gebracht heeft en wat het straks nog brengen zal.
Daarnaast laat Hans van Weelden zijn licht schijnen op het
BMK-gebeuren, zet de coverfoto van de vorige Korrel Ruud van
Wezel aan tot een romantische bespiegeling, vertelt Diana de
Bruijn over de dia-avondjes vroeger bij haar thuis en wordt
Jan Buitendijk geïnterviewd naar aanleiding van zijn BMK-titel.
Mocht dat niet genoeg zijn, dan zijn daar nog de rubrieken:
‘wat is er te zien’, ‘gehoord en gelezen’ en ‘programma’ (20092010). En tussen al deze woorden veel beelden, zowel in zwartwit als in kleur.

