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Voorwoord

Vijftig jaar De Grove Korrel
Zonder Fotoclub Zwijndrecht geen Grove Korrel. Zonder Grove Korrel geen Fotoclub Zwijndrecht.
De fotoclub bestaat vijftig jaar en dus bestaat ook de Korrel vijftig jaar!
Voor dit speciale extra dikke jubileumnummer heeft de redactie een aantal leden en enkele mensen
van buiten de vereniging gevraagd een verhaal te schrijven aan de hand van een paar vragen/aandachtspunten. Hieronder leest u wat dit heeft opgeleverd. De verhalen bieden een gevarieerde kijk op de
toekomstige ontwikkelingen in amateur-fotografie-land. De kans is aanwezig dat hier meningen verkondigd worden waar u het apert mee oneens bent. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd uw visie in
een volgende Korrel te geven.
Over één ding is men het wel eens. Het fenomeen fotoclub zal ook over vijfentwintig jaar bestaan.
Volgens bovenstaande stelling zal dit ook gelden voor onze Korrel.
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De doka en het rode potlood
Wilco Maarleveld - voorzitter Fotoclub Zwijndrecht
	Ik ben te gast bij Zomergasten en wordt geïnterviewd

een veel hoger rendement dan op de verpakking aangege-

door de voltallige redactie van De Grove Korrel. Vragen als:

ven stond en een partij vergrotingspapier van een oude

Bestaat over vijfentwintig jaar het fenomeen fotoclub nog?

buurman moest enkel iets langer belicht worden. En van de

Ben je dan nog lid? Wat verandert er de komende tien jaar in

vijfde bak werd te weinig gebruik gemaakt. Kortom we had-

de amateurfotografie? Hoe omschrijf je jouw fotografische

den… nee, we maakten het onszelf erg moeilijk. Het mocht

opvatting van de afgelopen tien jaar? En hoe gaat dat er de

immers niets kosten. Hierdoor waren de resultaten soms zeer

komende tien jaar uitzien? Is de digitale fotografie de uit-

teleurstellend en kon het enthousiasme om te fotograferen

komst voor de amateurfotografie?

afnemen. Natuurlijk wordt de kwaliteit van foto’s voor het

Zonder aarzelingen geef ik breeduit antwoord op de
vragen. Mijn antwoorden zijn zowel realistisch als visionair en

ter de camera, maar goede apparatuur werkt prettig en

zetten de redactie aan tot nog diepgaandere vragen. Hier-

voorkomt op het gebied van techniek een hoop tegenslag.

door komen we in tijd nood, waardoor de vraag over de

W i lco maarleveld

intrede doet, stapt de professionele wereld snel over en

antwoordspel wordt ondersteund met fraaie tv-fragmenten.

spoedig daarna volgt de amateur. Zeker de amateurappara-

Zoals stukjes interview met Magnum coryfeeën en fragmen-

tuur is nog niet je van het. Compact camera’s met weinig

ten uit lezingen van Hans Aarsman, foto’s van Ed van der

pixels, grote vertragingstijd en inkjetprinters die zwart-wit

Elsken, Theo Baart en Paul den Hollander. Een fragment uit

foto’s in een niet uit te bannen kleurzweem afdrukken en

een documentaire hoe in Duitsland een fototoestel gemaakt

veel kleurenfoto’s omtoveren tot een giftig kleurenpalet.

werd en verder momenten uit de bespreking van Foto Indi-

Werkelijk honderden euro’s worden er in die tijd uitgegeven

vidueel 2008 en de BMK 2009..., het zweet breekt me uit.

aan een nog niet volmaakte ontwikkeling. Vele doka’s worden

Kortademig en rechtop in bed realiseer ik me dat het slechts

het domein van strijkend Nederland en het afdrukken van

allemaal een droom was. Ik probeer mijn antwoorden te

foto’s kun je nu in de woonkamer combineren met tv kijken.

reconstrueren want ik ben er razend benieuwd naar. Ik loop

Pioniers waren het, maar digitaal wordt gezien als de verlos-

de vragen stuk voor stuk na maar de antwoorden komen niet

ser van alle ongemakken uit het verleden.

in te gaan op de niet gestelde laatste vraag.
Menig amateurfotograaf schermde met het idee dat foto-

|

D E G R O V E K O R R E L 279

Als eind jaren negentig van de vorige eeuw digitaal zijn

digitale fotografie achterwege moet blijven. Het vraag- en

meer boven. Wel zat ik nog op het puntje van mijn stoel om

4

grootste deel bepaald door de inbreng van de persoon ach-

De digitale ontwikkeling gaat gestaag en er komt een
tweede koopgolf als de eerste betaalbare amateur-reflex op
de markt komt. Samen met de nieuwe generatie inkjetprinters

graferen een dure hobby was. Dat uitte zich naar mijn mening

moet ook een krachtiger computer aangeschaft worden.

in verkeerde zuinigheid. Werd er nog wel wat geld gestoken

Een uitgave die richting de tweeduizend euro gaat. Het

in een mooie spiegelreflex, het kwalitatief goede standaard

pionieren wordt minder maar je krijgt kopzorgen over pro-

objectief werd direct vervangen door te goedkope 35-70 en

fielen, drivers, calibratie, histogrammen, geheugen, tiff, jpeg,

70-210 zoomlenzen. In de multifunctionele doka stond een

psd en raw. En tot overmaat van ramp crasht de computer.

duurdere strijkplank – stoomstrijkijzer combinatie dan ver-

De geschetste amateurfotograaf heeft in zijn leven nog nooit

groter. Het vergrotingsbord was van blik en schoof van links

zoveel geld besteed aan zijn hobby. En dat zal niet ophouden

naar rechts en de schakelklok had een nauwkeurigheid voor

ook. De digitale camera, computer, scherm en printer zitten

het schakelen van de tuinverlichting. De chemicaliën hadden

in een keten. Een niet meer te updaten driver van je camera
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(Vervolg)
of een nieuw besturingssysteem voor de computer dwingt

mooie permanente doka en trakteer jezelf op een aparte

je weer opnieuw te investeren. De markt is er blij mee, een

strijkkamer.

echte amateurfotograaf volgens mij niet. De geschiedenis zal

Dat niet alle nieuwe ontwikkelingen de verwachte voor-

zich herhalen. Digitale apparatuur van topkwaliteit is duur.

uitgang brengen blijkt uit het feit dat we aan spaarlampen en

De amateur haakt af en gaat weer spullen kopen aan de onder-

led verlichting maar niet kunnen wennen en dat de hulp-

kant van de markt. Dat zal weer tot teleurstellingen leiden

diensten het peperdure C2000 systeem weer vaarwel zeggen

en zo neemt het fotoplezier weer af.

en terugvallen op de vertrouwde walkietalkie. Sinds de zeven-

Er is nog een weg terug. Ga op zoek naar de en masse
gedumpte analoge apparatuur van topkwaliteit voor de prijs

entwintig jaar dat ik mag en ga stemmen, heb ik dat afgelopen
juni voor het eerst met het rode potlood gedaan! ■

van een appel en een ei. Ruim de zolder op en maak een

Overdenking
Martin Kleefkens - clublid
”Tja, wil je een stukje schrijven Martin?” Zo werd mij

M art i n kleefkens

stellen onze gedachten en gevoelens beter en makkelijker tot

onlangs gevraagd. Daar ga je natuurlijk wel even over

uitdrukking te brengen. Dus laten we gerust volop gebruik

nadenken. Ik realiseerde me al gauw, dat niet alleen alles

maken van bijvoorbeeld Adobe Photoshop CS of 6 (om te

al gefotografeerd is, maar ook al geschreven.

rijmen), maar - oké - wel zonder te overdrijven. Dat is dan

Om heel eerlijk te zijn vond ik dat te makkelijk, dus zocht

weer een onderwerp voor een ander om over te schrijven:

ik verder naar iets waarover ik dan toch nog kon schrijven.

wanneer is er overdreven en waarom?

En ja hoor, ik dacht: ”Joh, babbel een end weg, zoals je tegen-

	In diverse kunsten weet ik mensen die erg ver gingen in

woordig ook een end weg fotografeert”. Waarmee ik bedoel

hun manier van uitdrukken, dus waarom zouden fotografen

dat ik simpelweg fotografeer wat ik mooi vind en vooral dat

zich inhouden?

ik dat beeld naar mijn zin maak, al moet ik van knalgeel

	Ik raad derhalve iedereen aan ongeremd creatief en fan-

zachtgroen maken of een gedeelte van de foto zwart/wit en

tasierijk verder te gaan omdat alleen op dat keerpunt anders

de rest in kleur.

gefotografeerd gaat worden dan vroeger. Of dat ook betere

Daguerre moest het zien te klaren met een camera van

resultaten oplevert horen we wel van Fotoclub Zwijndrecht. ■

veertig bij vijftig centimeter op stellage en moest dan ook
nog samen daarmee onder een grote zwarte doek kruipen!
Er is sindsdien heel wat uitgevonden om ons in staat te

6
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Vooruitkijken is terugblikken
Frank Boots - voorzitter van de Fotobond
	In deze bijdrage is aan mij verzocht om vijfentwintig jaar
vooruit te kijken. Ik ben dan vijfentachtig jaar en hoe zal de

zitten in een stijgende lijn. Kunnen we deze doortrekken

fotografie er dan uitzien, bestaan er nog steeds fotoclubs,

gedurende de komende vijfentwintig jaar? Dat zou wat al te

fotografeer ik dan heel anders. Naast nieuwe ideeën is voor-

optimistisch zijn, de bomen groeien niet tot in de hemel,

uitkijken toch ook het doortrekken van een lijn, de lijn van

maar ik denk wel dat de fotoclub over vijfentwintig jaar zeker

verleden naar het nu. Vooruitkijken is dus ook terugkijken.

nog zal bestaan. Misschien anders dan nu. Ik denk dat we

	In de tachtiger jaren van de vorige eeuw heb ik bij Rijks-

heel anders zullen omgaan met beeld. Beeld wordt veel

waterstaat meegewerkt aan het maken van schetsen voor de

vluchtiger, het wordt meer de ervaring van het (gezamenlijk)

jaren 2015 en 2050. In 2015 zouden de deelnemers met

maken van de foto. De fotoclub zal de plaats zijn voor het

pensioen zijn en in 2050 zouden we met grote waarschijn-

meer blijvende beeld, zorgvuldig geprint en opgezet. De

lijkheid allemaal dood zijn. Leuke data dus. Nederland als het

plaats waar het beeld centraal staat en waar de mensen die

Friesland van Europa, grondstoffen, milieu en bevolkings-

gaan voor het fotografische beeld, samen hun fascinatie

druk waren belangrijke onderwerpen. Sommige punten staan

voor het beeld delen. In wezen zal er binnen fotoclubs niet

nog steeds op de agenda, andere zijn weggevallen. Veel is

zo veel veranderen. Het blijft gaan om ontmoetingen tussen

er gebleven, maar misschien nog meer is er veranderd.

mensen die met hun beelden iets van hunzelf willen laten

Zelf ben ik ook in de loop der jaren veranderd, ik kijk nu

Mijn eigen fotografie zal, denk ik, niet zo sterk wijzigen.

ingewikkeld maken, laten we het over de fotografie hebben.

Een mens kun je moeilijk veranderen, misschien kan hij zijn
opvattingen over wat ik mooi en boeiend vind in de foto-

en als je niet zeer vooruitstrevend was, deed je dat netjes op

grafie liggen redelijk vast. Mijn uitdaging ligt daarbinnen

barietpapier. Fotograferen met een telefoontje en de foto

vaak in simpele dingen: experimenteren met ander licht, met

meteen naar de hele wereld sturen was ondenkbaar. Als er al

een iets andere benadering van het onderwerp. Maar dat

mobiele telefoons waren, waren het naar de huidige maat-

alles past ook bij mij.
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Mijn fotografie blijft een ontmoeting: bij de opnamen een

met de fotoclubs, het aantal leden nam schrikbarend af.

ontmoeting tussen de fotograaf en de geportretteerde, bij

Voor een deel door de toen nieuwe technische speeltjes als

het bekijken van de foto tussen het beeld en de beschouwer.

de Commodore 64 en later de pc, maar zeker ook door een

De bekijker van de foto heeft als het ware een dubbeldate,

algemeen sterk verminderde interesse in het verenigings-

een ontmoeting met de geportretteerde én met de fotograaf.

leven. Terwijl het nu met het verenigingsleven in Nederland

|

gedrag wat aanpassen, maar echt veranderen? Nee, mijn

volledig onbekend. Je drukte je foto’s af in je donkere kamer

staven ijskasten. Internet was er nog niet. Het ging toen slecht

8

zien.

tegen veel zaken heel anders aan. Maar laten we het niet te
Digitale fotografie was vijfentwintig jaar geleden nog

frank boots

Het gaat nu goed met de fotoclubs en de Fotobond, we

Over vijfentwintig jaar samen weer terug te kijken op

niet veel beter gaat, zien we nu mede door de digitale foto-

de dan afgelopen vijfentwintig jaar lijkt me fantastisch. Dan

grafie wel een sterke aanwas van het aantal leden van foto-

uitleggen waarom onze voorspellingen van nu niet uitge-

clubs (de laatste jaren een netto groei van ongeveer vijf

komen zijn en waarom we toen in 2009 misschien toch gelijk

procent per jaar). Het gaat fantastisch met de fotografie, de

hadden. Kortom, op naar de volgende vijfentwintig jaar. We

fotoclubs en de Fotobond. Maar ik moet vooruitkijken.

kunnen er samen een geweldige tijd van maken. ■
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Vel en vlees
Een halve eeuw Fotoclub Zwijndrecht en een halve eeuw De Grove Korrel.
Gaan we door naar de honderd?
Ruud van Wezel - clublid en redactielid
Bestaat over vijftig jaar het fenomeen fotoclub nog wel

niet eens zo veel veranderd, daarom heb je er ook zo´n ver-

toekomst nog lid bent van een fotoclub? Dat leek me wel

trouwd gevoel bij. Maar dat is tegelijkertijd ook het probleem

een interessante vraag voor ons jubileumnummer ’vijftig jaar

van een fotoclub. De gehele maatschappij is volkomen

De Grove Korrel’. Centraal staat dan de vraag waarom een

veranderd, behalve de beleving van de amateurfotografie,

mens überhaupt lid is van een fotoclub. Ik werd in 1963 lid

uitgezonderd de techniek dan. We hebben de techniek van

van Fotoclub Schiebroek, voor mij is er dus altijd een fotoclub

de fotografie met elkaar flink zien veranderen sinds de digitale

in mijn leven geweest, zij het met een tussenpoos. Als foto-

revolutie. Het was een enerverende en fascinerende periode

grafie een passie is hoort daar een platform bij met gelijk-

en het was opvallend dat oudere fotografen de nieuwe

gestemden, een groep medefotografen aan wie je jouw foto´s

technieken snel en vakkundig omarmden. Tegelijkertijd valt

kunt tonen, van wie je kunt leren en vice versa. Maar behalve

het ook op dat de nieuwe mogelijkheden en inzichten die

die platformfunctie en kennisoverdracht is er ook het contact

de digitale fotografie biedt minder snel opgepakt worden.

met andere mensen. In de rubriek ’gehoord en gelezen’ in

Met andere woorden: met de nieuwe techniek wordt op de

onze Korrel stond ooit eens de quote: ’de sociale betekenis

oude voet verder gegaan, met de oude dogma’s, normen en

van menige fotoclub is veelal groter dan de creatieve’. Een

waarden. Maar misschien moet deze creatieve verandering

wat vileine omschrijving die gelukkig niet voor iedere foto-

wel komen van onze jongere leden, die ik hierbij van harte

club geldt.

daartoe oproep. Voorwaarde is dan wel dat de creatieve

Fotografie is communicatie en de omgang met andere
mensen is ook communicatie. Deze twee zaken in een fotoclub gecombineerd moeten dan wel leiden tot een hoogst

r u u d van wezel

10
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	In veel fotoclubs is in de afgelopen vijftig jaar eigenlijk

en denk je dat je, fysieke ongemakken daargelaten, in de

normen en waarden van twintig jaar geleden bij de fotobespreking enigszins worden losgelaten.
De verandering van mijn eigen fotografische opvatting

explosieve cocktail, zoals wij allen weten. In een fotoclub kun

in de afgelopen jaren, is het inzicht dat een fraaie buitenkant

je door goed te observeren onder meer onderscheiden: de

van je foto niet een einddoel op zich is, maar een goed mid-

lange tenen, het egootje, de dictator, het primadonna gedrag,

del om de inhoud van je foto beter toegankelijk te maken.

de querulant en de betweter. En juist wanneer je intensief

Echter, hiermee maak je het beslist niet gemakkelijker voor

met de fotoclub bezig bent, zoals het bestuur, de hangcom-

jezelf. Dit jubileumnummer van De Grove Korrel en vijftig jaar

missie, de redactie of de jubileumcommissie, geniet je nog

fotoclub vraagt ons om ook een blik in de toekomst te werpen:

al eens het voorrecht katalysator te zijn van de gewoontes

bestaan we over vijftig jaar nog steeds als fotoclub? In mijn

van bovengenoemde menstypes. En sommigen van ons ver-

glazen bol – daartoe gebruik ik een oude condensor – zie ik

vullen twee of drie van deze functies. Dit rechtvaardigt de

onze glorieuze vereniging zelfs wel honderd jaar worden.

stelling dat je op een fotoclub niet alleen leert fotograferen,

En ik hoop dat ik mezelf toesta om nog lang deel uit te maken

maar ook incasseren. Voor mij is het toch bovenal het bewijs

van deze energieverslindende gemeenschap. Driewerf hoera

dat het bruist en leeft binnen onze fotogemeenschap, want

dus voor vijftig jaar Fotoclub Zwijndrecht! Maar we weten

er wordt tenminste gecommuniceerd, zij het wel eens langs

allemaal wat er kan gaan gebeuren na je vijftigste verjaar-

elkaar heen.

dag: het vel gaat rekken en het vlees gaat krimpen. ■
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Memento mori
Cees Wiersma - voormalig club- en redactielid
Verantwoording
	In de uitnodiging tot het schrijven van een bijdrage aan

graaf zich van een camera moet bedienen. Zonder camera

dit jubileumnummer was sprake van een ’autonoom verhaal’.

geen foto. De tweede waarheid is dat hij op een punt moet

De beperking tot de maximale lengte van een A-viertje heb

staan vanwaar hij zijn foto wil maken. Ik zou niet staande

ik genegeerd om de autonomie geen geweld aan te doen.

durven houden dat er zoiets bestaat als het ideale standpunt,

Je kunt de pen van iemand die gedurende ruim eenentwin-

maar een weloverwogen keuze is van groot belang. Wel zou

tig jaar (hoofd)redacteurschap welgeteld 211 artikelen voor

ik willen verdedigen dat talloze standpunten ongeschikt zijn

De Grove Korrel heeft geschreven geen eer aandoen met

om die bepaalde foto te maken. Met de nadruk op die

een begrenzing van vijfhonderd woorden. Bovendien heb ik

bepaalde foto bedoel ik dat de fotograaf zich bij voorbaat al

duidelijk voor ogen aan welke eis de vorm en de essentie

een voorstelling moet maken van hetgeen hij tot uitdruk-

van mijn bijdrage moet voldoen. Er moet sprake zijn van een

king wil brengen. De Amerikaanse fotograaf Ansel Adams

concrete foto en een reflectie op die foto zodat er iets zicht-

heeft dat previsualisatie genoemd en dit betekent dat je van

baar kan worden van mijn opvattingen over fotografie. Op

tevoren weet wat je doet met het oog op het resultaat. Er

het zoveelste obligate verhaal over vorm en inhoud, bete-

zijn fotografen die er niet op uit zijn iets uit te drukken en

kenis en willekeur, passie en onverschilligheid zit niemand te

dus kunnen gaan staan waar hen dat het beste uitkomt.

wachten. Hoe waar en noodzakelijk dat ook is.

Een onjuist standpunt draagt bij aan willekeurigheid in een

Sinds mei 1999 hebben veel tijd, voldoende afstand tot
Fotoclub Zwijndrecht en zelf niet meer fotograferen vleugels

T heo de jong

De meest banale waarheid in de fotografie is dat de foto-

foto en willekeur is een zonde tegen geloofwaardigheid.
Mijn invalshoek bij het beschrijven van deze foto en haar

gegeven aan voortschrijdend inzicht in fotografie en foto-

gevolgen begint ermee dat de maker een verkeerd stand-

club. Toezending van alle Korrels sinds mei 1999 door

punt heeft ingenomen. Jammer, want het zou een kleine

onvervangbare mensen als Rem, Wim en Ruud stelt mij in

moeite zijn geweest dit te corrigeren: twee meter naar rechts

staat iets te schrijven over een foto die in tweeërlei opzicht

en nog meer door de knieën. Het zou de foto veel goed

een icoon is voor een van de meest herkenbare, productieve

hebben gedaan en zeker niet alleen in esthetisch opzicht.

en tot de verbeelding sprekende fotografen van Fotoclub

Want een derde waarheid in de fotografie is dat er geen

Zwijndrecht: Theo de Jong. Diepgang en nonchalance zijn

onderscheid gemaakt kan worden in vorm en inhoud, in

het handelsmerk van Theo en om beide eer aan te doen is

uiterlijk en innerlijk, in gestalte en betekenis. Vorm is inhoud,

mijn keus gevallen op de foto van de auto in de Amerikaanse

inhoud is vorm. In deze foto zit de vorm de inhoud een beetje

prairie die hierbij is afgebeeld.

in de weg. En in de fotografie is meestal een beetje hetzelfde
als behoorlijk veel.

De foto
Het is nauwelijks mogelijk over deze indrukwekkende

12
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Mijn uitvalshoek is het om over dit bezwaar heen te stappen omdat deze foto daar alle aanleiding toe geeft. Betekenis

foto een onbevangen inhoudelijk commentaar te schrijven.

toekennen aan een foto begint met er ontzettend nauw-

Het zou zich als een vanzelfsprekendheid aan je moeten

gezet naar te kijken en is gebaseerd op de wisselwerking

opdringen omdat de foto dat afdwingt. Maar die vanzelfspre-

tussen beeld en kijker. Die wisselwerking wordt op gang

kendheid wordt geweld aangedaan door een onvergeeflijke

gebracht door de foto, door de fotograaf dus, die iets wilde

vormfout.

uitdrukken. Want alle toegevoegde waarde is latent aanwe-
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(Vervolg)

zig, maar wordt pas manifest door de persoonlijkheid van de
beschouwer, is hoogst subjectief, heeft geen algemene gel-

werp waar de foto van Theo over gaat en die me naar aan-

digheid en is dus geheel voor eigen rekening. De verstaan-

leiding daarvan aan het filosoferen zet over de enige zeker-

baarheid, de overtuigingskracht en de mate van diepgang

heid in een mensenleven en tegelijk de onbedwingbare

van het oordeel zijn afhankelijk van kennis van technische

kracht die dit leven beheerst: de dood.

zaken, kijkervaring, ontvankelijkheid, taalvaardigheid en de

	In de koplampen van de auto kijken is aangekeken wor-

bereidheid van de beschouwer zich persoonlijk te betrekken

den door de dood: kalm, dwingend, bijna geruststellend,

in zijn oordeel.

maar ook dreigend en onontkoombaar. En alles wat de

Een foto bespreken en er een oordeel over vellen is een

mensen die hier woonden, werkten en leefden noodge-

autobiografische aangelegenheid. Alles wat een beschouwer

dwongen hebben moeten achterlaten spreekt en getuigt

over een beeld zegt is hijzelf. En vooral daarin schieten foto-

van verval, tijdelijkheid en eindigheid. De schoorsteen heeft

besprekingen tekort. Ze gaan de mist in van de omvangrijke

opgehouden te roken, de ramen zijn geblindeerd of inge-

fragmentering van het beeld. Ieder fotoclublid doet een duit

gooid en bieden geen uitzicht meer, het gereedschap is

in de zak van de vrijblijvende deconstructie van de foto: mooi

onbruikbaar en dus nutteloos geworden.

stukje daar, jammer van die tak linksonder, teveel reflectie

cees w i ersma

Dat brengt me op het voor mij allesoverheersende onder-

Merkwaardige paradox: het tweede ’leven’ van auto, huis

in het raam, te weinig kleur in het landschap… ad infinitum.

en gereedschap in deze foto grijpen misschien wel tegen

Met chirurgische precisie wordt een foto uitwendig opera-

ieders wens in de gelegenheid om de mens, ons dus, te her-

tief ontleed en blijft de kijker buiten beeld en buiten schot.

inneren aan zijn overmoed en gedrag die er blijk van lijken

Ik vind dat gemakzuchtig, veilig en totaal oninteressant. Het

te geven dat hij het eeuwige leven zou hebben. Maar niets

gaat met zevenmijlslaarzen aan en oogkleppen op aan het

is minder waar, want er zijn in ons leven geen tekenen die

wezen van de foto voorbij, namelijk: welk appèl doet deze

erop zouden wijzen dat wij het laatste woord hebben. En

foto op mij, aan welke belangrijke gebeurtenis in mijn leven

ook daar legt deze foto op niet mis te verstane wijze getui-

herinnert hij me, wat is de evocatieve waarde en wat roept

genis van af.

hij dan bij me op, als dit beeld zeggingskracht heeft wat heeft

Memento mori.

het me dan te vertellen. Eveneens… ad infinitum. Maar wel
een proces van bewustwording door het toekennen van
betekenis en waarde aan die foto, maar ook en onvermijde-

|
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Voor mij zijn in de fotografie van meet af aan twee uit-

lijk aan jezelf. Dat proces durft, wil of kan bijna niemand aan

gangspunten van belang geweest:

en daarom blijven fotoclubs en hun leden in wedstrijden

- Waarom heb ik dit gefotografeerd?

jagen op prijzen en stickers of nog veel rampzaliger: het

- Ben ik die foto?

behalen van de felbegeerde titel in de amateurfotografen-

14

Een antwoord

Zonder deze vragen naar motief en identiteit is fotogra-

wereld: BMK. Bondsmeesterklasse, nota bene voor het leven,

fie een vrijblijvende aardigheid in plaats van een inspanning

is de absolute dood in de pot van de amateurfotografie die

die vorm en inhoud in een foto precies dat onvervreemd-

een beeld degradeert tot object en een middel tot het

baar eigene tonen dat samenvalt met de persoon die de

bereiken van het ere-schavot. Het woordgebruik is met opzet

fotograaf op dat moment is.

dubbelzinnig.

	Iedere fotograaf moet het hebben van de passieve eigen-
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schap dat hij kan kijken. Of hij ook het vermogen bezit iets

De vraag van de redactie of er na vijftig jaar nog foto-

te zien heeft alles te maken met het oog waarop hij iets

clubs zijn beantwoord ik met ja. De behoefte aan

doet: zijn visie. Omdat negentig procent van de foto’s in

gezelligheid, geborgenheid en zekerheid is groter dan die

amateur-fotoclubs niet met die intentie gemaakt worden

aan beschouwingen met enige diepgang en gesprekken

zijn deze clubs eerder gezelligheidsverenigingen dan keur-

met het mes binnen handbereik. Gebaande paden! Geen

slagerijen waar met behulp van het visuele en intellectuele

onbetreden wegen! Fotoclub Zwijndrecht zou er para-

fileermes iedere maandagavond weer een ontleedkundige

doxaal genoeg goed aan doen het bestek maar weer eens

les ten beste wordt gegeven die tegemoet komt aan een

van zolder te halen. ■

soort genoegen waarin groeiende kennis en toenemende
wijsheid kunnen voorzien.

Magie
Joke Maarleveld - clublid

Tijdens onze vakantie in Engeland hebben we St. Ives

Het plaatsje blijft wel voor altijd verbonden aan die groep

dat er in het verleden gewoond en gewerkt heeft. Het

mensen en een trekpleister voor belangstellenden.

plaatsje stikt van de galerietjes met vooral prints van bekend

Fotoclub Zwijndrecht was circa vijfentwintig jaar geleden

plaatselijk werk en er is zelfs een museum met de beroemde

ook zo’n plek. Het was een club met iets magisch. Er was een

naam TATE. (In Nederland kennen we ook van die plaatsen

groep mensen die fotografeerde, discussieerde en elkaar

zoals bijvoorbeeld Bergen, Domburg, Laren.)

inspireerde. Hun foto’s gingen over de grenzen van Zwijn-

Soms ontstaat er op een bepaalde plek in een bepaalde

J oke maarleveld

verhuist en er komt een dag dat de magie verleden tijd is.

bezocht. St. Ives dankt zijn roem aan een aantal kunstenaars

drecht en ze waren landelijk in het amateurfotografen circuit

tijd door omstandigheden, toeval en geluk iets magisch.

bekend. Maar zoals in voorgaand verhaal, ook hier gingen er

Een schilder vestigt zich in een dorp, een ander komt erbij en

mensen dood en er verhuisden mensen die cruciaal waren

nog één. Ze vormen een aantrekkingskracht op anderen en

voor de groep en de magie wordt langzaamaan verleden tijd.

er ontstaat een groep. Ze werken, ze discussiëren en inspire-

Zou het mogelijk kunnen zijn, dat er op dezelfde plaats

ren elkaar. Hun roem gaat over de grenzen van het dorp en

maar in een andere tijd een tweede groep met magie ont-

de plaats of groep wordt landelijk bekend. Op een gegeven

staat? Zo ja, dan blijf ik lid van Fotoclub Zwijndrecht. ■

moment overlijdt één van de kunstenaars en een ander

16
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Prikkebeen
Rem Maters - club- en redactielid
De fotoclub bestaat vijftig jaar en ik realiseer me ineens

rem maters

18
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mobiele stal fraai uitgelicht en kwam ook de met enorme

dat ik bijna de helft ervan heb meegemaakt. Nieuwe leden

paardenvijgen bestrooide vloer goed tot zijn recht. Al met

van ‘mijn jaar’ (1987) moesten al vrij snel in het seizoen

al niet echt een fraai beeld. Na de vertoning van de dia’s

enkele dia’s laten zien. Geen nieuwe, maar een keuze uit de

komt Cor Baars (de iets jongere leden verwijs ik naar de

‘vakantiedia’s’, zo’n stuk of vijf. Ik moet bekennen dat ik me

jubileumdoos met historische kranten) naar me toe: “Weet

geen beeld van die avond kan herinneren, dat wil zeggen

je, die foto met dat paard was vanavond eigenlijk de enige

op één na. Dit zegt iets over mijzelf en misschien ook wel

‘fóto’.” Ik begreep wat hij bedoelde en zei: “Ja, je gaat er bijna

over de getoonde beelden. Ik zou niet weten of ik de betref-

van janken.”

fende dia nog bezit. Wellicht komt hij na de grote opruim-

	Ik vind dat het belangrijkste: een foto moet je raken.

ronde hier op zolder nog eens boven water. De foto was

Dat vond ik toen en dat vind ik nog steeds. Het is zogezegd

genomen ergens op het platteland in Frankrijk. Waar anders?

het belangrijkste ingrediënt van mijn, zo u wilt, ‘fotografische

Bij het dorpje waar wij kampeerden was een circus neerge-

opvatting’. Daarnaast speelt er nog een belangrijk element

streken. Nou ja, circus … Dat woord stond in ieder geval op

mee in de wijze waarop ik naar foto’s kijk. Foto’s moeten

de affiches die her en der opgeplakt waren in de omgeving.

‘echt’ zijn. Dit lijkt wellicht een enorme open deur. Natuurlijk

		

zijn foto’s echt: ze beelden af wat er voor de lens staat. Maar

Voorafgaand aan de voorstelling mochten we de

levende have van het rondreizende gezelschap bekijken.

dat bedoel ik niet. Ik bedoel hetgeen dat gefotografeerd

Hier werd gretig gebruik van gemaakt door vooral de plaat-

wordt moet niet door de fotograaf geënsceneerd zijn. Ook

selijke toeristen, waaronder herinner ik me Pierre Janssen

moet hij niet te nadrukkelijk aanwezig zijn in de esthetiek

(de iets oudere kunstliefhebber onder u kan hem voor de

(kadrering, compositie, druk etc.) van zijn fotografie. Het mag

geest halen). Ik heb daar een foto genomen van een soort

van mij zo naturel mogelijk.

Pipi Langkous-paard in een vrachtwagen met oplegger. Het

	Ik zie de fotograaf eigenlijk als een soort Prikkebeen, die

dak van de aanhanger was van een of ander doorzichtig

met zijn camera stukjes uit het leven vangt. Stukjes die mij

materiaal gemaakt. Hierdoor werd het interieur van de

het leven intenser doen ervaren. ■
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Zou ik nog fotograferen als
ik kon schilderen...
Aza Teeuwen - clublid
Het was tijdens de workshop: ’fotografische remake van

downs wellicht, want ook dat is van alle tijden, maar verdwij-

een schilderij’, nu enkele jaren geleden, dat ik mij deze vraag

nen? We blijven toch ook in clubverband schaken, voetballen

stelde. Retorisch. Maar mét een antwoord. Want rondsnuffe-

en bingoën? En eens zal de jeugd toch wel eens verzadigd

lend op internet blijken er heel wat schilders ook te fotogra-

raken van computerspelletjes en zich op iets anders gaan richten?

feren. Breitner vanzelf. Maar ook anderen. En schilderende
fotografen. En onder beeldhouwers vind je dat ook. Het kan
dus best, én fotograferen én schilderen als twee creatieve
uitingen naast elkaar beoefenen.
Maar zou ik dan nog lid van een fotoclub blijven? Ja,

de eerstkomende jaren nou wel zoveel zullen veranderen.

de ene club leert kan je toepassen bij de andere.

Een portret blijft immers een portret, een landschap blijft
een landschap. Nou kan je natuurlijk wel zien of een foto

club’. Er zijn lieden die menen dat ’de fotoclub’ langzaam zal

gemaakt is anno nu of pak weg in 1930. Dan praten we plot-

verdwijnen. Maar waarom, hoe kom je aan zo’n mening, waar

seling over ’gedateerd’, daar zit dikwijls een behoorlijk deni-

leid je dat vanaf? Fotoclubs zijn van alle fotografische tijden.

grerend luchtje aan. Datzelfde zal in 2050 ook wel gebeuren

Zo gauw de fotografie een beetje vaste grond onder de

als onze foto’s bekeken worden. Maar gedateerd is niet syno-

voeten kreeg kwamen beoefenaars van die edele kunst bij

niem aan (grote) veranderingen. De fotograaf van dan zal

elkaar om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. In het

hetzelfde ondervinden als wij nu: alles is al eens gefotogra-

allereerste begin ging dat over techniek, die toen nog vrese-

feerd, maar nog niet door jou, dus doe je het nog maar een

lijk ingewikkeld was. Maar al gauw ging het ook over de inhoud.

keer. Alleen met een andere visie over het te fotograferen

tentoonstelling en in 1901 weer, en toen al werd gesproken
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zien van al die opkomende fotografen, ik wil met eigen ogen
zien wat er verandert of juist niet. Ik vraag mij af of de beelden

en nog springlevend! Al in 1894 organiseerde die club een

|

toriseerde rollator als het moet, maar ik kom. Ik wil de beelden

fotoclub, al was het alleen al om de wisselwerking: wat je bij

Kijk eens naar Daguerre in Groningen: opgericht in 1891

20

En al word ik honderd, ik ga naar de club. Met een gemo-

waarom niet. Misschien wel lid van een schildersclub én een

Maar laat ik me nou beperken tot het fenomeen ’foto-

aza tee u wen

Goed, mijn stelling is dus: de eerste paar honderd jaar
blijft ’de fotoclub’ springlevend !

onderwerp zal er ook wel iets veranderen in het beeld. Of dat
spectaculair zal zijn, ik betwijfel het, gezien de geschiedenis.
Overigens, al die beschouwingen en gespeculeer over

over kunstfotografie. Kunstfotografie ja, want fotografie is een

wat er komen staat te gebeuren heeft weinig of geen prak-

kunst en levert kunst op. Dan heb ik het natuurlijk niet over de

tisch nut voor nu, voor wat ik gedaan heb en nog zal willen

kiek, dat spreekt. En zou dan nu het fenomeen langzaamaan

doen. Wat ik de afgelopen jaren heb gedaan zal ik heus wel

de geest gaan geven? Kom nou, er is nog zoveel creatiefs te

blijven doen, al zal ik wel proberen er nog meer in te duiken.

ontdekken en door te geven, dat ik denk dat dat juist een

En dat zal wel voor de meesten, zo niet allemaal, gelden. Wat

stimulans zal zijn. De mogelijkheden van beeldbewerking op

ik de afgelopen tien of zelfs vijfentwintig jaar heb voorbij zien

de computer zijn legio. Bijvoorbeeld á la Bianca van der Werf.

komen, dat zal ik voorlopig wel blijven zien.

Samengestelde beelden van twee of meer foto’s. Maar de basis

Toch nog maar een schilderscursus volgen? Nou nee, dat

blijft gewoon een foto, of meer als je ze gaat combineren. In

zit er denk ik echt niet in. Wat die twee in ieder geval gemeen

die zin moet je zelfs meer gaan fotograferen! Met ups en

hebben: je kan het blijven doen, al word je honderd! ■
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Mijmeringen bij de vragen van
de redactie van De Grove Korrel
Harry Sikkenk - voorzitter Fotobond Afdeling 12
Bestaat over vijfentwintig jaar het fenomeen ‘fotoclub’
nog steeds in jouw gedachten en waarom denk je dat?
Al voordat Kodak in 1889 met de rolfilm kwam en de

fie er over tien jaar uit zal zien ben ik niet zomaar uitgedacht.

Vooral mensen uit de gegoede middenstand en met een

Wanneer je tien jaar terug kijkt en je dan realiseert wat er in

bovenmatige interesse in al die nieuwe technieken waren lid.

die jaren, alleen al in technisch opzicht, allemaal veranderd is,

Later, in de vijftigerjaren van de vorige eeuw, werd de foto-

dan worden de komende tien jaar weer heel spannend. De

club pas echt populair, veel nieuwe fotoclubs werden opge-

digitalisering van de fotografie gekoppeld aan de mogelijk-

richt. De verenigingen die zich specialiseerden in vooral de

heden van internet, ik verwacht dat deze ontwikkelingen

technische ontwikkelingen en daarbij ook de mogelijkheden

nog veel verder door zullen gaan. Het bewegende beeld zal

boden voor het zelf afdrukken, hebben het moeilijk gekregen.

steeds belangrijker worden, hoewel het volgens mij nooit

Een duidelijk voorbeeld hiervan is, mijn inziens, het verdwij-

de plaats van het stilstaande beeld over zal nemen. De geor-

nen van bijna alle bedrijfsfotoclubs. Deze werden door het

ganiseerde amateurfotografie zal zich aan deze nieuwe ont-

bedrijf ruimhartig gefaciliteerd met daarmee de verplichting

wikkelingen moeten aanpassen en er op een voortvarende

om alle geïnteresseerde personeelsleden toe te laten. Binnen

manier mee om moeten gaan. Een van de risico’s die de

onze regio bestaat alleen de RET fotoclub nog, fotoclubs

snelheid met het uitwisselen van beelden met zich mee kan

zoals Shell, Unilever, GEB, PTT, etc. zijn successievelijk opge-

brengen is dat de analyse van het beeld steeds oppervlak-

houden te bestaan. De fotoclubs die hun aandacht vooral

kiger wordt. Het gevaar bestaat dan ook dat er met die

op de creatieve ontwikkeling van haar leden hebben gericht

geringe diepgang er ook geen toekomst meer voor de foto-

floreren en kennen soms zelfs een ledenstop. Deze vereni-

clubs zal zijn.
Fotoclub Zwijndrecht heb kunnen volgen, is juist die aandacht

toenemen. De behoefte aan ondersteuning in de ontplooi-

voor persoonlijke, creatieve ontwikkeling altijd nadrukkelijk

ing van de eigen creativiteit zal altijd aanwezig zijn.

aanwezig. De uitdaging en ook de taak van het bestuur en

Stel dat je zelf gezond oud wordt, ben jij dan in de toe-

haar leden is ook om juist deze zeer waardevolle elementen

komst nog steeds lid van een fotoclub? En waarom denk je

te koesteren en onder de aandacht te blijven houden. Vooral

dat?

met die instelling kan Fotoclub Zwijndrecht nog een mooie

Voor mij persoonlijk, is die zoektocht naar creativiteit en
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toekomst tegemoet zien.
Hoe zou je jouw fotografische opvatting van de afgelo-

een belangrijk deel van mijn leven geworden. Het niet afla-

pen tien jaar omschrijven? En hoe gaat die er de komende

tende plezier dat ik in deze zoektocht heb, wil ik niet graag

tien jaar uitzien, denk je?

missen. Daarom zal ik altijd opzoek zijn en blijven naar ge-

|

Voor zover ik, op enige afstand, de ontwikkelingen bij

in het fotografisch beeld zal blijven en volgens mij nog verder

het ontwikkelen van een herkenbaar fotografisch handschrift

22

Over het antwoord op de vraag hoe de amateurfotogra-

amateurfotografie populair werd bestonden er al fotoclubs.

gingen zullen over vijftig jaar nog zeker bestaan. De interesse
harr y s i kkenk

Wat denk je dat er de komende tien jaar gaat veranderen
in de amateurfotografie wereld?

Dankzij de digitale mogelijkheden ben ik de afgelopen

sprekspartners. Dat kan een fotoclub zijn maar ook een goe-

jaren begonnen om foto’s in kleur af te werken. De beslissing

de gespreksgroep.

of ik een foto in kleur of zwart-wit af zal werken kan ik nu in
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alle rust thuis maken. Het afscheid van de natte doka is voor

De nieuwe ontwikkelingen gaan door en het oude komt niet

mij moeilijk, alle spullen staan er nog maar de onuitputte-

meer terug. Mijn doka zal ik nog niet weg doen maar of ik

lijke mogelijkheden bij de digitale doka winnen het iedere

hem ooit nog een keer zal gebruiken is eigenlijk een achter-

keer weer. Het plezier in het chemisch wonder van het zelf

haalde vraag.

afdrukken, de afzondering in een donkere ruimte, ik mis die

Hoe mijn zoektocht in het creatieve proces zal verlopen

zaken wel. Een print van de computer voelt anders aan, maar

weet ik niet maar misschien is het mogelijk dat ik dat over

het verschil is bij een goede presentatie niet meer te zien.

tien jaar dat nog eens kan laten zien. ■

’Grote Jager’
Diana de Bruijn - clublid
Aan het begin van de middag zit ik in de trein naar Amster-

D i ana de br u i jn

gingen van een fotograferende mens kijkt, dan is het alsof hij

kunstkatern bekijk ik een aankondiging van een fototentoon-

op de loer ligt. De fotograaf lijkt in zijn houding op een jager

stelling. Onderaan een portretfoto. Titel: Wirkmens Seppe.

uit oude verhalen. Verhalen uit de prehistorie. Alleen houdt

Sterk contrast, veel rimpels, mooi licht. Ik zucht van genoe-

de persoon met de camera niet het wild in de open vlakte in

gen. Ik ben fan van Vanfleteren en dit portret komt zeker in

de gaten, maar hij zoekt zijn weg in het culturele en sociale

mijn verzamelmapje. Op het laatste moment komt er een

veld. Hij wil – net als de Neanderthaler – zijn prooi niet alleen

oudere man binnen. Hij gaat op de bank tegenover me zitten.

vangen, maar ook snappen. Weet je: ik vind het jammer dat

Hij heeft dunnig, halflang, grijs haar en een vergroft gezicht.

er in de westerse samenleving zoveel digitale camera’s zijn

Hij zou zo de oudere broer van Seppe kunnen zijn.

verkocht. Het fotografisch jagen is veel te gemakkelijk gewor-

De trein zet zich in beweging. De man bij het raam zit

van een paar knoppen een gekozen product uitwerpen.

mijn camera uit mijn tas en speel een beetje met wat knop-

Gevolg: massaproductie. Jullie lachen om de Japanse toeris-

pen. Dat lijkt de man tot leven te brengen. Het is of er opeens

ten die echt overal een foto van maken, maar tegenwoordig

aan de touwtjes van een marionet getrokken wordt.

maakt iedereen toch minstens zeshonderd foto’s in de vakan-

hupje op zijn bank.“Goed merk”.
Na deze complimenten, begint hij zonder mijn reactie af
te wachten een monoloog, die nooit meer lijkt te stoppen.

|
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den. Camera’s zijn automaten geworden, die na het indrukken

roerloos recht en kijkt somber naar niets. Ik negeer hem, pak

“Fijne camera”, laat de man me weten en hij maakt een

24

“De fotografie, is scherp waarnemen. Als je naar de bewe-

dam. Ik heb in de kiosk een krant gekocht. Halverwege het

tie? Het analoge jagen was vele malen uitdagender. Je moest
vroeger nadenken voor je handelde. De fotoclub waar ik
begon zat vol fanatieke mannen, allen uitstekende jagers. We
trokken met echte mannen door polders en gewassen”.
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“Ik ben een vrouw”, durf ik in één van zijn adempauzes te

fotoforum. Hij vraagt me naar de meerwaarde van een foto-

te vervolgen, maar een paar seconden na mijn opmerking

club voor mij, boven een fotogroep op internet. Daar moet

valt het kwartje (alhoewel dat sinds de invoering van de euro

ik even over nadenken, maar ik kom tot de volgende con-

niet meer kan). Hij kijkt me nu geamuseerd aan.

clusie: het uitwisselen via internet is voor mij geen compleet

“Sorry”, verontschuldigt hij zich. “Ik ben fotojournalist.
Fotograferen en daarover vertellen is mijn leven”.
De man stelt zich voor als: ”David Grosvenor, mijn familienaam komt niet veel voor”.

Ongemerkt is de trein het station van de hoofdstad binstemming omroept. We staan op en pakken snel onze spullen
bij elkaar. De filosofische kant van de man komt nog even
naar boven als hij me, op weg naar de uitgang, nog een tegeltjeswijsheid doorgeeft:

“Ik begrijp het”, zeg ik en vertel hem mijn naam.

“Fotografie laat ons zien wat we niet mogen vergeten”.

Tussen Den Haag en Amsterdam hebben we vervolgens

Op het perron geven we elkaar een hand. Hij wenst me

een gezellig gesprek over fotografie. Ik vertel hem nu op mijn

veel fotoplezier bij de club, zwaait en verdwijnt dan tussen

beurt over mijn jubilerende fotoclub. Over de man/vrouw

de andere reizigers.

verhouding die is veranderd op de club. Dat er meer vrouwen

De ontmoeting met deze markante man laat me niet los

zijn dan voorheen. Dat er veel jongere mensen lid zijn gewor-

en enkele dagen later zoek ik op internet zijn achternaam op.

den. Ik vertel over mijn voorkeur voor zwartwit fotografie.

Het resultaat laat me glimlachen. ’Grosvenor’ betekent:

Als ik voorzichtig laat weten, dat dit misschien niet zo past bij

‘Grote Jager’ Als ik over tien jaar met (jonge? vrouwelijke?)

mijn leeftijd, vindt hij dat onzin.

clubgenoten ‘jagend’ door polders en gewassen trek, met als

“Er zijn onderwerpen, die in zwartwit meer expressie hebben. Dat zal altijd zo blijven. Dus doe vooral je eigen ding!”
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heb ik het dus prima naar mijn zin in Zwijndrecht.

“Kijk voor de betekenis van mijn naam maar op Google”.
“Mijn moeder is Nederlandse, maar ik woon in Frankrijk.

|

anderen, directe feedback en bepaalde informatie. Voorlopig

nengereden. We schrikken op als de conducteur de eindbe-

Ik ben even hier voor een korte vakantie”, vertelt hij.
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verhaal. Ik mis daar persoonlijk contact, rechtstreeks leren van

Er twinkelen lichtjes in zijn ogen.
	Ik neem het mezelf voor.

peter hol

We hebben het over de verschillen tussen fotoclub en

poneren. De man lijkt aanvankelijk onverstoorbaar zijn verhaal

doel een aantal mooie zwart-wit foto’s, zal ik zeker aan deze
filosofische fotograaf terugdenken. ■
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’Vroeguh...’
Hans van Weelden - clublid
’Wat denk je dat er de komende tien jaar gaat veranderen
in de wereld van de amateurfotografie’ luidde één van de

beelden zijn anno 2009 vrijwel geheel vervangen door digi-

vragen van de redactie van De Grove Korrel. Ik was zeer ver-

tale beelden. Maar dat is het wel. De belangrijkste verande-

eerd dat men mij vroeg mijn visie op papier te zetten, maar

ringen in vijftig jaar betreffen hoofdzakelijk de aandacht voor

al vrij snel kwam ik tot de conclusie dat de redactie die vraag

het passe-partout en het opplakken. Fotoclub Zwijndrecht

beter aan Nikon, Canon of Sony had kunnen voorleggen.

legde in ’59-’69 de nadruk op studies inzake vorm en kleur en

Tenslotte zetten deze firma’s hun allernieuwste producten in

dat gebeurt in 2009 nog steeds. Eigenlijk is Fotoclub Zwijn-

een steeds rapper tempo op de markt en wij amateurs lopen

drecht een rots in de branding.

er als blinde lemmingen achteraan. Een camera met zes

bekendheid verkregen. Gerard van Soest, die eerder vorig

worden door een camera van minstens twaalf miljoen pixels.

seizoen onze beste foto’s besprak verwoordde het als volgt:

De pixel race zal nog wel even doorgaan totdat alle amateurs

”Ja-ah, zo doen ze dat bij Fotoclub Zwijndrecht”. Ligt het dan

een beeldkwaliteit kunnen leveren die het mogelijk maakt

in de lijn der verwachting dat er de volgende tien of pakweg

foto’s van tachtig bij honderdtwintig centimeter op de bok

vijfentwintig jaar wel veel zal veranderen? Het zou mij ver-

te zetten. En ons clubgebouw is toch al een beetje aan de

bazen. En hoor ik u zeggen, moet dat dan? Nee, natuurlijk niet,

krappe kant. Een goed alternatief voor ’de bok’ zou zijn om de

amateurs moeten gewoon blijven doen wat ze leuk vinden.

foto’s te tonen op groot formaat lcd-screen. Dat is niet visio-

Die vrijheid hebben we als amateur.

	Ik vrees dat er in toenemende mate infantiliserende gadgets op de camera’s zullen worden aangebracht. Er wordt
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Om die vraag te beantwoorden, grijp ik weer even terug
op de veranderingen in de techniek. Daar zal mijn generatie

wikkeling reeds lang geleden ingezet. Denk aan de camera’s

het volgens mij nog moeilijk genoeg mee krijgen. Twintig

met glimlachherkenning. Ik weet overigens niet wat de

jaar geleden waren we nota bene nog digibeten. We hebben

bedoeling van dit fenomeen is. Stelt de camera scherp op de

ons aardig weten in te werken op de PC en software materie

glimlach of wordt de foto pas genomen als er in voldoende

en we weten ons tot dusverre aardig te handhaven. Maar

mate sprake is van een soort glimlach. (Ik had hier een flauwe

hier liggen de gevaren op de loer, want het wordt steeds

grap over het fotograferen van mijn schoonmoeder tussen-

lastiger om alle ontwikkelingen in fotoland op de voet te

gevoegd, maar die heeft mijn echtgenote geschrapt. Flauw

blijven volgen.

Maar de technische ontwikkelingen hoeven uiteraard

|

Of ik, gesteld dat ik gezond blijf, over pakweg vijfentwintig jaar nog lid zal zijn van een fotoclub?

volledig ingespeeld op de luie amateur. Overigens is die ont-

eigenlijk.)
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Fotoclub Zwijndrecht heeft daarmee ook landelijke

miljoen pixels kan echt niet meer en moet toch vervangen

nair, dat zou nu reeds mogelijk zijn.

hans van weelden

gen niet veel, althans niet in fotografisch opzicht. De analoge

Bijna elke camera heeft inmiddels zijn eigen RAW formaat
met speciale software die je via internet dient op te sporen,

geen invloed te hebben op het begrip ’amateurfotograaf’.

te downloaden en te installeren. Om een goede print te

Hoe zal hij of zij veranderen. Laten we de vraag eens toespitsen

maken moet je een profiel downloaden, passend bij je papier

op de amateurs van Fotoclub Zwijndrecht.

en printer. Regelmatig moet je scherm en printer kalibreren

	Ik stel voor dat we de expositie van het decennium 1959/

om een betrouwbare print te kunnen produceren. Dat laatste

1969 als basis nemen. Wat is er de afgelopen vijftig jaar ver-

is zo ingewikkeld dat een gewone sterveling het nauwelijks

anderd bij Fotoclub Zwijndrecht? Ik ben geneigd om te zeg-

voor elkaar krijgt een dergelijke actie succesvol af te ronden.
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(Vervolg)

Als deze en soortgelijke ontwikkelingen zich in een steeds

Het is overigens de vraag of ik over vijfentwintig jaar nog

rapper tempo voortzetten, gaan er brokken vallen onder de

veel foto’s op de bok zal zetten. Ik heb me voorgenomen

ouderen.

tegen die tijd iets eerder op de clubavonden te verschijnen.

Jullie merken het ongetwijfeld. Sinds ik twee maanden

Vervolgens neem ik plaats op de eerste rij met het plan het

geleden met pensioen ben gegaan, ben ik gaan beseffen dat

hoogste woord te voeren over de getoonde foto’s, waarbij ik

mijn tienertijd nu echt voorbij is. Kortom, om enigszins aan-

menigmaal de vergelijking zal maken met ’vroeguh’ toen er

sluiting te houden bij de ontwikkelingen, blijf ik zeker lid van

nog echte foto’s gemaakt werden en toen je nog persoon-

een fotoclub en hopelijk is dat Fotoclub Zwijndrecht.

lijk op de ontspanknop moest drukken. ■

Over tien jaar
Wim Benschop - clublid
(Ridderkerk, juni 2009.)

bereikbaar zijn, dus dat verschijnsel zie ik nog wel even blijven.
Volgende punt: Ik oud en gezond nog lid van een foto-

Bij terugkomst van enkele dagen afwezigheid, vind ik
tussen de post op de deurmat ook een enveloppe van Foto-

ben al zo’n vierendertig jaar aangesloten bij een fotoclub. Ik

club Zwijndrecht, met daarop in het onmiskenbare hand-

zonder fotoclub? Ik denk het niet.

schrift van Rem mijn naam en adres. “Vast iets leuks” is mijn

30
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Dan een beroep op mijn glazen bol. Er flitst onmiddellijk

onmiddellijke gedachte. Na lezing van de inhoud blijkt leuk

een zin uit een zeer recente advertentie door me heen. Het

niet de juiste omschrijving. Interessant komt beter in de

gaat hier om de introductieadvertentie van een camera

buurt en een tikje serieus en toch ook wel een beetje vereerd,

bestemd voor de ’gevorderde amateur’. Hier volgt de tekst:

lees ik de, overigens zeer vriendelijk gestelde, opdracht.

’…de multimedia-professional voor creatieve ambitieuze

En... zoals het een beetje ondernemer betaamt, ik zwicht

fotografen. Experimenteren met stilstaand- en bewegend

voor de belofte van de tegenprestatie. Zo moeilijk is het nu

beeld, zonder compromissen op het gebied van fotografische

ook weer niet om even iets over de genoemde aandachts-

kwaliteit.’

punten op papier te zetten. Dacht ik.

w i m benschop

club? Uiteraard, ik fotografeer al vanaf mijn prille jeugd en

Moet ik hier dan uit afleiden dat de ’gevorderde (foto?)

Over vijfentwintig jaar nog fotoclubs?

amateur’ straks rondloopt met een spiegelreflexcamera uit-

Natuurlijk, zet twee Nederlanders met een gezamenlijke

gerust met een richtmicrofoon om tussen het maken van

belangstelling bij elkaar en je hebt een vereniging. Daarbij zijn

foto’s door ook nog even een filmpje te schieten? En betekent

er al fotoclubs zolang de fotografische technieken voor velen

dat dan ook dat het onderscheid tussen fotoamateur en
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(Vervolg)

amateurfilmer verdwijnt? Hoe zit dat dan met filmclubs?
Gaan die foto’s bespreken?
Een andere opkomende gedachte komt uit een artikeltje

jaar. Wat deed ik eigenlijk tien jaar geleden? Meer precies:
wat fotografeerde ik toen? Wat vond ik interessant in de foto’s

dat ik las over de besprekingsavonden op fotoclubs. Hierin

van anderen? Ik weet het echt niet, dat zou ik moeten op-

werd gesproken over fotoclubs die besprekingen houden

zoeken. Wat ik wel weet is hoe ik nu over fotografie denk.

over per beamer getoonde beelden. Veel handiger en goed-

Maar ja, daar wordt niet naar gevraagd. Verleden en toekomst,

koper dan eerst foto’s afdrukken en in een passe-partout

of misschien wel verleden versus toekomst, daar moet het

monteren. Zitten we straks als fotoclub (als dat woord dan

nu over gaan.

nog bestaat, wellicht spreken we over een vereniging van

franz he u ser

Tsja, mijn fotografische opvatting van de afgelopen tien

Zoals hierboven gezegd verwacht ik over tien jaar, mits,

multimedia-amateurs, ook wel afgekort tot CAM-club.

zoals mijn vader altijd zegt, ijs en weder dienende, nog steeds

Natuurlijk niet de cam van camera maar van ’Club van

te fotograferen, lid te zijn van een fotoclub en te kunnen

Amateurs in Multimedia’) wellicht allemaal met een beeld-

genieten van en mee te discussiëren over fotowerk, in welke

schermpje voor onze neus te genieten van de experimenten

vorm, bewegend of niet, dat dan wordt gepresenteerd.

met stilstaand- en bewegend beeld? En is dat dan verfoeilijk?

	In hoeverre mijn opvattingen dan zijn veranderd hangt

Welnee, we denken dan alleen nog aan een beeld op papier

ongetwijfeld af van de dan in gebruik zijnde technieken en

zoals we nu nog af en toe nostalgisch praten over de edele

mogelijkheden. Maar ook en vooral zal ik zijn beïnvloed door

procédés. Dan genieten we met volle teugen van de geneug-

de geldende gangbare opvattingen. Wie herinnert zich nu

ten van de technische en creatieve mogelijkheden van het

nog de hoog in de tijdschriften oplaaiende discussies over

moment. Prima,toch?

de eerste camera’s met automatische sluitertijd? Of wie wil

Rest nu alleen nog de laatste vraag/aandachtspunt. Een

nu nog gaan discussiëren of het gebruik van zoomlenzen

omschrijving van mijn fotografische opvatting van de laatste

wel of niet onder de ethische mores van de amateurfoto-

tien jaar? En dan die van de komende tien jaar? Nou ja, om

graaf hoort te vallen? Automatisch scherpstellen een issue?

daar nu snel een antwoord op te geven is wel erg lastig, daar

Of van wat recenter datum: het gebruik van Photoshop als

moet ik tijdens de voor de deur staande vakantie nog maar

beeldbewerkingsprogramma? Inmiddels allemaal doodge-

eens over gaan nadenken.

woon en vanzelfsprekend. Ik wil hier maar mee zeggen dat
ook individuele meningen zich meestal bevinden op de glij-

(Ridderkerk, juli 2009.)

dende schaal van de tijdgebonden en algemeen heersende
opinies.

Bij terugkomst na een geslaagde vakantie zie ik bij het
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Maar wat ik echt oprecht hoop is dat ik over tien jaar en

checken van mijn mail ook een mailtje van Rem: ’Om het

verder nog steeds nieuwsgierig ben naar beelden die me wat

komende jubileumnummer van De Grove Korrel tot een

vertellen, waar ik door geraakt wordt en die mij iets over de

succes te maken rekent de redactie ook op uw bijdrage’. Oei,

opvattingen van mijn medefotografen cq. multimedia-

toch wel wat dwingender. In de hele vakantie nooit meer aan

amateurs laten zien. Voor mij gaat fotografie daar nu over,

de brief van Rem gedacht. En nog steeds moet ik over mijn

ging het daar tien jaar geleden over en zal fotografie daar

opvattingen nadenken.

voor mij over blijven gaan. Ook over tien jaar. ■
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Hebben fotoclubs toekomst?
Karel Maat - redacteur ’F+D Fotografie’
Of over een aantal jaren een fotoclub nog zal bestaan
hangt niet uitsluitend af van fotografische ontwikkelingen,
maar tevens, of wellicht vooral, van maatschappelijke. Als de

|
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Digitale mensen, en nu bedoel ik echt digitale mensen,
dus mensen zonder analoog verleden, zijn vrijwel uitsluitend

minder sociaal, dus als hij zich blijft isoleren en verwijderen

gericht op wát er op de foto staat. Heeft het beeld zeggings-

van al zijn medemensen en nog vrijwel uitsluitend voor zich-

kracht, is het interessant, intrigerend, veelzeggend, heeft het

zelf leeft, zal een sociaal verschijnsel als een fotoclub zeker

een duidelijke boodschap, en vul maar verdere omschrijvin-

uitsterven. Ongeacht fotografische ontwikkelingen. Maar

gen in. Dáár gaat het om. Hóe alles er op staat is vrijwel

daarover wil ik niet filosoferen. Ik wil mij beperken tot de

geheel onbelangrijk. Technisch niet volmaakt? Niet van toe-

huidige fotografische ontwikkelingen. Met name de meest

passing. Een compositie waarop van alles aan te merken is?

‘dramatische’ en revolutionaire verandering sinds bijna twee

Stoort allerminst. Mijns inziens is de meest kenmerkende

eeuwen fotografie: de uitvinding van de digitale camera en

omschrijving van deze fotografische resultaten: de foto moet

alle digitale computer-mogelijkheden ná de opname.

‘vreemd’ zijn!

Reeds nu zien we een steeds groter wordende kloof: aan

En dat nu is de kloof: het hóe van de foto tegenover het

de ene kant de analoog grootgebrachte amateurfotografen,

wát. En mijn ervaring in veel fotoclubs al jaren is dat de ortho-

aan de andere kant de van den beginne af digitaal fotogra-

doxen hun poot hoe langer hoe stijver houden. Dat die ortho-

ferenden. Die kloof is in de meeste gevallen ook nog eens een

doxen hoe langer hoe meer die progressieven proberen te

generatiekloof: analoog = oud, digitaal = jong. En die kloof

beïnvloeden, te bekeren, in hun eigen keurslijf trachten te

wordt vermoedelijk alleen maar breder en dieper. Het is een

kneden, dat ze al die digitalen willen duidelijk maken dat er

evident misverstand te menen dat het verschil tussen ana-

maar één weg is: de behouden weg van amateurfotografie

loog en digitaal voornamelijk een technisch verschil is. Het

zoals die al honderd jaar geweest is, de weg zoals ‘het hoort’.
’Nu de vraag of fotoclubs toekomst hebben: ja, die kún-

grafie. Reeds nu is duidelijk dat analoog en digitaal twee

nen ze hebben, mits de oude garde de nieuwkomers volledig

verschillende werelden zijn. En deze continenten zouden in

vrij laat te fotograferen zoals zij dat willen en doen: impulsief,

de toekomst wel eens nog verder uit elkaar kunnen drijven.

niet beredenerend, niet componerend, maar alles schieten

Bij analoge mensen gaat het in de eerste plaats om de
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niet veranderd.

westerse mens nóg individueler wordt en derhalve nog

verschil heeft vooral betrekking op de inhoud van de foto-

karel maat

gaan bewerken, hun fotografische wezen is grosso modo

in de hen omringende wereld (en die omvat véél meer

vorm, het uiterlijk van elke foto. Niet wát er op staat, maar

mogelijkheden dan honderd jaar amateurfotografie er tot

hóe het er op staat. Bij analoge mensen zijn heel belangrijk

nu toe van voortgebracht heeft), alles dat hun aandacht trekt

de compositie en de techniek. Hetgeen op de foto staat moet

en waarover zij zich verbazen. Alleen in dat geval kunnen

aan allerlei algemeen aanvaarde ‘regels’ voldoen. De techniek

deze twee uitersten, veteranen en nieuwe lichtingen, niet

mag nergens tekortkomingen vertonen. Is een foto heel

alleen vreedzaam met elkaar omgaan, maar zullen zij hoe

goed gecomponeerd, is de techniek perfect, dan is de foto

langer hoe meer respect voor elkaar gaan krijgen, en inzien

zeer geslaagd. Wát er op staat is van wezenlijk ondergeschikt

dat beide soorten fotografie evenveel waarde hebben. Bij

belang. En hoewel steeds meer analoog opgevoede mensen

het vijfenzeventig jarig bestaan verneem ik graag hoe het

én digitaal zijn gaan fotograferen, én digitaal hun foto’s zijn

Zwijndrecht vergaan is. ■
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Bestaat het fenomeen fotoclub over
25/50 jaar nog?
Leo van den Hooven - clublid
Enerzijds is de algemene tendens toch dat de maatschap-

cipe nauwelijks gemist worden. Uitzonderingen daargelaten

minder snel aansluit bij een club of vereniging. Ik verwacht

natuurlijk. Techniek vind ik ook van groot belang bij de afdruk

niet dat daar (snel) verandering in komt. Anderzijds zie je wel

op papier en de presentatie. Het beeld kan nog zo fraai en/

dat het ledental van bijvoorbeeld Fotoclub Zwijndrecht min

of betekenisvol zijn, als de afdruk en de presentatie dat niet

of meer stabiel blijft. Daarbij is mijn inschatting wel dat men

ondersteunen, zal de foto aan kracht inboeten en dat is jam-

vaak lid wordt van Fotoclub Zwijndrecht omdat de digitale

mer. Mijn inziens moet altijd naar een optimaal beeld worden

fotografie zoveel (teveel) technische vragen oproept en men

gestreefd. Mensen die roepen dat je esthetiek aan een aap

daar zelf moeilijk de antwoorden op weet te vinden. Het aan-

kunt leren zou ik willen adviseren dat dan maar te doen, want

tal fotografen dat écht foto’s wil maken is mijn inziens in de

daar worden hun foto’s (nog) beter van.

minderheid.
Technische ondersteuning wordt bij Fotoclub Zwijndrecht

leo van den hooven

op zijn minst een ondersteunende functie en kunnen in prin-

pij steeds individualistischer is geworden en dat men zich

Wat verandert er in de komende tien jaar?
Voor de komende tien jaar verwacht ik dat de digitale ont-

slechts in zeer beperkte mate geboden, terwijl daar gelet op

wikkeling zich voortzet. Het is mijn inziens dan ook de vraag

het bovenstaande wel vraag naar is. Overigens ontbreekt

of er in de toekomst nog steeds naar afdrukken op papier

tegelijkertijd voldoende eigen inbreng van veel belangstel-

gekeken zal worden. Het zou mij niet verbazen als ooit toch

lenden. Men wil aan de hand genomen worden en alles op

tot digitale presentatie zal worden overgegaan. (Het is ove-

een presenteerblaadje voorgeschoteld krijgen. Dit laat niet

rigens wel te hopen dat niet de ’dia-avonden’ van vroeger

onverlet dat de werkelijk geïnteresseerden mijn inziens hun

daarmee nieuw leven wordt ingeblazen.) Wellicht worden

weg wel vinden binnen de club. Daarom denk ik toch dat er

foto’s dan op een groot beeldscherm getoond en besproken

ook in de toekomst plaats is voor een fotoclub.

en worden er daarna slechts afdrukken gemaakt van de

Ben ik in de toekomstnog lid van Fotoclub Zwijndrecht?
	Ik hoop en verwacht nog lang lid van Fotoclub Zwijndrecht
te blijven. Niet in de laatste plaats vanwege de sociale con-

foto’s die blijken echt waardevol te zijn, bijvoorbeeld voor
het inrichten van een expositie.
Mijn fotografische opvatting.

tacten. Verder vind ik het prettig, waar mogelijk, anderen te

	Ik verwacht dat mijn fotografische opvatting voor de

helpen bij hun fotografische problemen en -ontwikkeling.

komende tien jaar niet veel zal afwijken van die van nu en in

Dit houdt tegelijkertijd in, dat ik me moet verdiepen in de

het verleden. Voor mij blijven esthetiek en techniek van groot

opgeworpen problemen en daar leer ikzelf ook van. Ook het

belang en ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik daar op

gezamenlijk beoefenen van de fotografie is een belangrijke

termijn wezenlijk anders over ga denken. Je moet kunnen

factor.

zien dat er een fotograaf bezig is geweest en weloverwogen

Zoals bekend, hecht ik aan techniek en esthetiek. Waar
mogelijk blijf ik daarvoor aandacht vragen. Inhoud prima,

keuzes heeft gemaakt. Dat zijn mijn inziens absolute voorwaarden voor een foto. ■

graag zelfs, maar in mijn optiek hebben techniek en esthetiek
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State of the Art
Frans Jonkergouw - clublid
Noodzakelijke inleiding
Op 1 juni 2009 bereikte mij het verzoek tevens opdracht
van de redactie van De Grove Korrel een tekstbijdrage te

Antwoord op het verzoek
Het fenomeen ‘fotoclub’. Ik heb het idee dat fotoclubs
over vijfentwintig jaar niet meer bestaan, althans niet in de

leveren voor het jubileumnummer, dat de geschiedenis zal

vorm van aanwezigheid zoals ze nu bekend zijn. Immers foto-

ingaan als De Grove Korrel 279. Inmiddels is volgens de kalen-

graferen met de camera’s thans en in de toekomst in gebruik

der de zomer al een maand gevorderd en ik heb nog steeds

leidt naar massaliteit. En dan bedoel ik massaliteit als de hoe-

niks, niemendal. Geen luiheid of zelfs gebrek aan inspiratie

veelheid mensen die foto’s maakt om zich zaken en gebeur-

ligt ten grondslag aan deze leegte. Dagelijks houd ik mij

tenissen te herinneren en om de ongebreidelde hoeveelheid

bezig met hetgeen de redactie van De Grove Korrel heeft

afbeeldingen die geleverd wordt. Dat is een situatie die een

gemeend aan mij te kunnen vragen. En om het eerlijk en zo

fotoclub niet aan kan. Wat de fotoclub mogelijk kan redden is

bescheiden mogelijk te zeggen voelde ik mij gevleid met het

versmalling van de opdracht die fotoclubs zichzelf kunnen

verzoek.

geven: denk aan kunst, aan artisticiteit, aan ballotage.

Wat de redactie van De Grove Korrel niet kon weten, noch

Stel dat ik gezond zeer oud word…, wat een hypothe-

ikzelf, is dat iemand, ik dus, die een ongeluk overkomt als

tische gedachte. Nou ik blijf lid van Fotoclub Zwijndrecht,

een CVA mogelijk wel een deel van het brein buiten werking

niet van een willekeurige fotoclub, zolang ik geïnteresseerd

ervaart. Gebeurtenissen en dagelijkse zaken noteren in je

ben in de rijkdom van de fotografie (en dat ben ik), fysiek en

dagboek is één ding, maar iets bedenken en dat leesbaar

mentaal het lidmaatschap aankan, en het bestuur geen

noteren is een heel andere opgaaf. En zo kan het gebeuren,

maatregelen neemt leden te weren, die niet op de bok komen.

dat ik in fraaie bewoordingen fotografische zaken door het

Stel dat ik weet wat in de komende tien jaar zal gebeu-

brein jaag; erin slaag gedachten op dicteersnelheid aan mij-

ren…, wat verandert in de amateurfotografie-wereld?

zelf te vertellen, maar geen kans zie die prachtige zinnen in

My goodness gracious me, wat een vraag! Massaliteit, snel-

handschrift te noteren of via het toetsenbord aan de PC toe

heid en vergankelijkheid. Dat is wat er te wachten staat en

te vertrouwen.

daarom geen fotoclub meer in de huidige vorm; zie boven.

Uitvoering

ik heb er geen weten te realiseren. Mijn fotoclub heeft mij

Mijn fotografische opvattingen van de laatste tien jaar…,

frans jonkergo u w

En dan ter zake! In De Grove Korrel hoort bij fotografie

niet de middelen, de redenen aangereikt fotografische opvat-

passende tekst te worden gedrukt. Onder de heersende om-

tingen te ontwikkelen. Daarover kan een boom worden

standigheden maak ik gebruik van de aandachtspunten

opgezet, want de stelling bevat kritiek en zulks behoeft een

aangereikt door de redactie. En ik doe dat bovendien in de

weerwoord; of uitleg. Als waardering en kwaliteitsbewustzijn

volgorde door de redactie gebezigd. Ik hoop nu maar dat

onder het hoofdstuk fotografische opvattingen mogen val-

anderen die een bijdrage leveren tenminste van de volgorde

len, ben ik heel gelukkig met mijn Fotoclub Zwijndrecht. ■

afwijken, liever initiatiefrijk preluderen op de redactiepunten;
anders is het risico groot dat er gelijkvormige documenten
worden geleverd.
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Wie schrijft, die blijft
Ger Sterk - clublid

Mensen vormen een club en in bepaald opzicht vormt
een club mensen. Dit gaat zeker op voor Fotoclub Zwijndrecht.
Al een halve eeuw inmiddels. We kunnen niet in de toekomst

dat af en toe zou lukken, ben ik een tevreden mens.
Met de opkomst van de digitale fotografie zijn steeds

kijken en een uitspraak doen over de stand van zaken op 7

meer mensen gaan fotograferen, wat tot uiting komt in een

september 2059 heeft dan ook een beetje weg van koffie-

groeiend ledental van de fotoclubs. Met meer leden komt er

dikkijkerij.

een grotere diversiteit aan opvattingen binnen over wat iets

Toch zijn er wel redenen aan te voeren waarom het feno-

tot een goede foto of een mooie verzameling foto’s maakt.

meen fotoclub de komende vijftig jaar een redelijke kans lijkt

Op de fotoclub kan daarover net zo’n verhitte discussie ont-

te maken tot aan genoemd tijdstip te overleven. De impuls

staan als daarbuiten. Denk maar aan de foto’s die Ria van Dijk

om iets te willen afbeelden is immers in eerste aanleg bij

ieder jaar, al sinds 1936, van zichzelf maakte, schietend op de

iedereen aanwezig. Geef een kind maar eens een potlood en

kermis in Tilburg. Gaat het om de beelden of om het verhaal?

een velletje papier. Denk maar eens aan de grotschilderingen

Haar kiekjes hangen nu in het Stedelijk Museum in Amster-

van onze verre voorouders uit de prehistorie. Net als de leden

dam. Ook de visie van professionele fotografen zal zijn weer-

van een fotoclub zullen ze ongetwijfeld naar elkaars afbeel-

slag hebben op de manier waarop amateurs hun hobby uit-

dingen gekeken hebben. Hoewel we het nooit echt zullen

oefenen. Naarmate de techniek voortschrijdt en de camera’s

weten, mogen we toch ook wel veronderstellen dat ze op de

en printers alsmaar slimmer worden, hoeft de fotograaf zich

een of andere manier hun bewondering tot uitdrukking

– in de geest van Fotoclub Zwijndrecht – alleen maar op het

hebben kunnen brengen en elkaar hebben geïnspireerd. In

‘creëren’ van een beeld te concentreren. Het maken van de

dit opzicht is niets menselijks mij vreemd en als me nog

perfecte afdruk wordt geleidelijk door de techniek overge-

voldoende gezonde jaren gegeven zijn, is dat reden genoeg

nomen.

om mijn lidmaatschap van Fotoclub Zwijndrecht niet voorger sterk

bij kunt verzinnen en die op je netvlies blijven hangen. Als me

Nog tot in lengte van dagen zal er over foto’s gesproken

tijdig op te geven. Daar beleef ik plezier aan de creaties van

en geschreven worden. Wat het laatste betreft, is ‘De Grove

anderen waardoor ik nog wel eens word gestimuleerd

Korrel’ – kritische geluiden ten spijt – iets waar Fotoclub

pogingen te blijven doen iets op eigen wijze uit te beelden.

Zwijndrecht trots op kan zijn. Ga er maar eens aan staan om

De gedreven amateurs onder ons, noem ze maar de per-

jaar in jaar uit een fraai verenigingsblad met vaak goede

fectionisten, zullen ook in de komende jaren ertoe bijdragen

artikelen te produceren. Vergeet niet dat de titel boven dit

dat het een paar jaar geleden ingezette kwaliteitsoffensief

artikeltje suggereert dat de schrijvende mens met het achter-

wordt voortgezet. Ondanks veranderende opvattingen, de

laten van zijn geschriften aan de vergetelheid ontsnapt.

roep om meer documentaire fotografie, zal bij de leden van

Fotoclub Zwijndrecht leeft ook na het ophouden van haar

Fotoclub Zwijndrecht de esthetiek een rol van betekenis

bestaan in haar verenigingsblad voort. In wezen geldt dit

blijven spelen. Natuurlijk is mijn manier van fotograferen

ook voor de fotograferende mens. De letterlijke betekenis van

hierdoor in zekere mate beïnvloed. Ik zou er wel een beetje

het woord fotografie is immers ‘schrijven met licht’. ■

los van willen komen, foto’s willen maken waar je een verhaal

40

|

D E G R O V E K O R R E L 279

DE GROVE KORREL 279

|

41

Digitaal. Why not.
Wim Bierhaus - club- en redactielid
Een beeld schetsen van hoe de wereld er over pakweg
vijfentwintig of vijftig jaar uitziet kan niemand, denk ik. Of

Fotografie zal zeker blijven bestaan. Zowel digitaal als

dat je nu Barack Obama heet of Maarten van Rossum, het is

analoog. De traditionele film zal niet helemaal verdwijnen

en blijft koffiedik kijken. Zelfs de huidige kredietcrisis heeft

en er zullen genoeg fotografen en kunstenaars zijn die

ook niemand weten te voorspellen, die was er ineens.

afdrukken blijven maken op het aloude vertrouwde ’bariet-

	Innovaties en verbeteringen op technisch en electronisch

papier.’ Kijk maar naar andere oudere afdrukprocedés, zoals

vlak zullen de komende jaren ongetwijfeld doorgaan. Zo ook

gomdrukken. Ook deze technieken worden nog steeds

op het gebied van de ontwikkelingen in de fotografie. Van

beoefend.

de digitale camera, die zijn intrede deed eind vorige eeuw,

Wat wel een ontwikkeling is die de komende tijd belang-

volgen de modellen elkaar in rap tempo op. Het einde van

rijker zal worden, is de wereld van het bewegende beeld.

het tijdperk ’film’ werd aangekondigd en ’digitaal’ was de

Betaalbare apparatuur en software zijn nu al in voldoende

toekomst. En dat hebben we geweten. De conventionele

mate beschikbaar. Hiermee kunnen op eenvoudige wijze

fotografie heeft een ontwikkeling doorgemaakt van meer

presentaties en animaties gemaakt worden. Ik denk dat er

dan 150 jaar. Dit tijdperk mondde uit in de beschikbaarheid

voor fotoclubs nu en in de toekomst genoeg mogelijkheden

van uitstekende analoge camera’s, uitmuntende films en

liggen om op vele nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

perfecte fotopapiersoorten. Met deze producten konden

Maar waar het uiteindelijk allemaal om draait is toch wel

velen van ons uit de voeten. De schitterendste eindresultaten

’het beeld’. Met het nieuwe digitaal werken hebben wij een

passeerden de ’bok’. Van dat alles moesten we op een gege-

middel erbij gekregen om onze creativiteit te verrijken. Je

ven moment afscheid nemen en overstappen naar iets dat

ziet het links en rechts gebeuren. Vele (nieuwe) kunstenaars

alleen maar met enen en nullen kon werken. Geen zilver-

en fotografen die hun ’eigen’ beelden op de computer met

korrels meer – waar mee we de mooiste en diepste zwarten

behulp van één van de vele digitale beeldbewerkingspro-

en grijzen konden maken. We moesten ons deze nieuwe

gramma’s – dus niet alleen Photoshop – maken, bewerken

vorm van fotografie weer eigen maken. Boekenplanken staan

of samenstellen. Why not! Een wereld aan mogelijkheden

vol met boeken over digitale fotografie. Over dit fenomeen

ligt voor ons open. En wie weet wat wij de komende tijd nog

zijn intussen meer boeken verschenen dan in het tijdperk

te zien zullen krijgen. De tijd zal het leren.

van de analoge fotografie.
Een groep fotografen, vooral de ouderen, had in het

w i m b i erha u s

betreft het aantal leden, te danken heeft aan dit fenomeen.

Vijf jaar geleden zag ik voor het eerst werk van Desiree
Dolron in het Fotomuseum Den Haag. Serene mystieke

begin niets met deze ’nieuwe fotografie’ en stelde de aan-

beelden. Beelden die nog op mijn netvlies staan. Beelden die

schaf zolang mogelijk uit. Anderen gingen gelijk ’digitaal’ en

mij raakten. Het licht. De uitdrukkingen. Alles op de goede

zochten een fotoclub op om zich te verdiepen in dit process.

plek. Beelden die subtiel digitaal zijn bewerkt en afgedrukt

De eerste ’prints’ – vooral in zwartwit – zagen er dan ook niet

op groot formaat. Beelden waarvan ik dacht: zo kan het dus

uit en waren absoluut niet te vergelijken met afdrukken uit de

ook. (www.desireedolron.com) 			

’natte doka’. Het was en bleef een tijdlang getob. Maar einde-

Fotografie is geen kunst maar het is wel mooi dat kunst

lijk werden camera’s, software, fotoprinters, papiersoorten

ook fotografie kan zijn. Zou het eigenlijk niet zo moeten zijn? ■

beter en worden er tegenwoordig prachtige resultaten
bereikt. Ik denk dan ook dat menig fotoclub zijn succes, wat
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Overpeinzingen bij vijftig jaar
Fotoclub Zwijndrecht
Peter van Klinken - clublid
	In dit jubileumjaar waarin onze fotoclub vijftig jaar bestaat

Even wat anders aan je hoofd dan die drukke baan (heb ik

tijdloos fotowerk uit het verleden, dat overigens ook nu nog

niet meer) of die zorgen (zelden gelukkig) is een welkome

aanspreekt, tot en met werk uit het laatste decennium. En

afwisseling op de waan van alledag. Met andere mensen eens

natuurlijk niet te vergeten de uitgave van vijf jubileumkran-

over iets anders praten, kan heel verfrissend werken. Ook

ten in cadeauverpakking met elk tien jaar clubgeschiedenis,

daarom kom ik graag op de club. Ik voel me er thuis en als ik

waardoor een ieder kennis heeft kunnen nemen van wat er

gezond blijf zal ik zolang dat kan blijven komen. Het is, hoe

zoal heeft plaatsgevonden in die afgelopen vijftig jaar. Een

zal ik het zeggen, een creatief ‘stukje familie’ met een interes-

origineel initiatief van onze innovatieve jubileumcommissie,

sante hobby geworden.

waarvoor een compliment zeker op zijn plaats is!
Maar hoewel het soms nuttig kan zijn terug te blikken is
het misschien interessanter onze blik naar de toekomst te
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Tot op zekere hoogte geloof ik van wel. Op een enkele
enthousiasteling na met zeeën van vrije tijd, die ergens in een

onze koers voor die toekomst uit te zetten. Immers het ver-

achteraf-dokaatje bij een vergeten fotoclub voor een beperkt

leden leert helaas maar al te vaak dat er geen lessen voor de

publiek zwetend zijn bariet op glas tegen krullen probeert

toekomst uit getrokken werden.

gladgedroogd te krijgen, zal binnen een paar jaar vrijwel
iedereen digitaal werken, ook de verstokte amateurfotograaf.

het fenomeen ‘fotoclub’ en Fotoclub Zwijndrecht in het bij-

Zeker nu er steeds meer geavanceerde printers en papier op

zonder überhaupt nog wel bestaat over pakweg vijfentwintig

de markt komen die binnen enkele minuten naast prachtige

jaar. Ik ben daar vast van overtuigd, omdat er bij mensen

kleuren ook professionele zwart-wit drukken leveren die vrij-

met een gemeenschappelijke interesse altijd de behoefte zal

wel niet meer van bariet zijn te onderscheiden. Aan de ene

bestaan om met anderen ervaringen te delen of om gewoon

kant zal die voortschrijdende techniek en de alsmaar intel-

lekker over je hobby te kunnen praten. Daarnaast is het

ligenter(?) wordende camera’s het ons steeds eenvoudiger(?)

bijzonder prettig om op clubavonden direct antwoord op

maken, maar aan de andere kant zal onze hobby steeds

doelgerichte vragen te krijgen. Niet alleen maar van één

meer technisch inzicht gaan vergen. Computers met printers

persoon, maar ook van anderen die met wellicht dezelfde

en overige randapparatuur, met ingewikkelde software zullen

apparatuur werken, of juist die specifieke kennis bezitten,

noodgedwongen meer en meer onze aandacht gaan opeisen,

waardoor je de voor jou meest geschikte oplossing kunt

met alle vragen en ergernissen van dien.

kiezen. Natuurlijk, je kunt cursussen volgen, enthousiast raken

44

Maar wat nu dan met onze fotografie in de komende
jaren, blijven we het doen zoals we het tot nu toe deden?

richten, om aan de hand van binnen de club levende ideeën

Je zou je bijvoorbeeld allereerst eens kunnen afvragen of

peter van K l i nken

Daarnaast vervult een (foto)club ook een sociale functie.

werd al uitvoerig teruggeblikt. Onder andere met fraai en

Zie hier alweer één van de redenen die het voortbestaan

door fotoboeken, tentoonstellingen of via Internet. Dat zal

van bijvoorbeeld fotoclubs rechtvaardigen. Fotoclubs die

zeker blijven, maar echt geïnspireerd raak ik door regelmatig

niet meer alleen bemand zullen zijn met enkele nog vaag

werk van anderen te zien, foto’s op de hand te bekijken, het

naar stopbad en fixeer ruikende heren, maar deels ook met

verhaal en de techniek achter de foto te horen of er met de

een geheel andere generatie, een generatie die met compu-

camera samen met anderen op uit te trekken.

ters opgroeide en die daarnaast iets over de basisbegrippen
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(Vervolg)

van de fotografie wil leren. Maar ook fotoclubs met gelukkig
nog sommige van diezelfde ervaren mannen en vrouwen
binnen hun gelederen die zich op latere leeftijd ook nog het
digitale gedoe eigen wisten te maken!
En gaan we dan nu in de toekomst met z’n allen op zo’n
groot digitaal scherm naar foto’s zitten kijken, en gaan we
zo ook onze maandelijkse exposities verzorgen? Op termijn

- commentaar te geven op dat slecht gesneden passepartout, of
- het voor in de zaal bij je eigen werk op de bok uitleg te
geven (!), in plaats van tot op zekere hoogte anoniem achter
in de zaal te zitten en op zijn ergst weg te dommelen bij
flatscreen en gedempt licht, of nou ja roept u maar.
Nee, van mij mag de bok honderd worden bij de club.

denk ik helaas van wel, maar ik hoop oprecht van niet, omdat

Maar hoe zit het nu eigenlijk met mijn eigen opvattingen

zeker ik niet zou kunnen zonder:

over de fotografie; zal die in de komende jaren veranderen

- de spanning van de volgende verassing die uit de foto-

ten opzichte van de voorgaande jaren? Alhoewel ik dat van

map gaat komen, of

ganser harte hoop denk ik van niet. Ik was altijd al een gele-

- het op de hand bekijken van een foto, of

genheidsfotograaf zonder vast onderwerp met zo af en toe

- het naast elkaar op de bok kunnen zetten/bekijken/

een lucky shot. Soms actief en dan weer maanden niet.Maar

beoordelen van meerdere foto’s of een serie, of
- het beoordelen van de druktechniek en/of onderlingekleur verschillen, of

dat zou zo maar kunnen veranderen, ik laat me graag inspireren door nieuwe dingen. En daar kijk ik reikhalzend naar
uit in de komende jaren. ■

Droom- en doemdenken
Kees Veth - clublid
Of het fenomeen fotoclub blijft bestaan, is moeilijk te
beantwoorden, en wel hierom:
De nieuwe media zijn voor veel mensen, waaronder veel
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gezet plan, loop ik er tegen aan. Bij het zien van fotowerk,
laat ik mij leiden, door kennis van foto- grafie en vooral kunst

te zijn, en dingen als beelden, uit te wisselen. Of gezelligheids-

in het bijzonder. Alleen bij brede oriëntatie is het beoordelen

verenigingen als fotoclubs dan nog betaansgrond hebben?

verantwoord te doen. Maar ik laat me vooral graag verrassen

niets meer te ervaren is. Aangezien de mensheid al duizenden

46

opvalt wil ik verbeelden cq vastleggen. Dus zonder voorop-

jeugd en ook ministers, de manier om met elkaar in contact

Stel dat ik oud zou worden, ik blijf lid, totdat er voor mij

K ees veth

Mijn fotografische opvatting is tweeledig : dat wat mij

door het onbekende en eigenwijze van de fotograaf.
Hoe mijn fotografische opvatting zich de komende jaren

jaren beelden maakt, zal dat wel zo blijven; de technieken

zal ontwikkelen is niet te zeggen. Belangrijk is of ik nog foto-

veranderen, en het aan elkaar tonen van foto’s gaat ook via

grafeer, ’want alles is al gedaan’. Desondanks neem ik nog

die technieken. We hoeven er de deur niet meer voor uit,

altijd de camera mee.

Fotoblog FCZ als recent voorbeeld.

Leve het toekomstdenken. ■
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De Praatavond
Rudi Kleingeld - clublid
Traditiegetrouw staat in het programma de jaarlijkse
praatavond gepland. Samen met veertig anderen hoop ik

brachten.

weer een boeiende avond te hebben. We zijn verenigd door

Voorafgaand aan de opening van de praatavond draait

dezelfde hobby, zeg maar passie. Dat leidt tot het uitwisselen

‘Nieuwerk’ voorbij op de drie vaste, verspreid in de zaal opge-

van ideeën, gedachten en ervaringen over èn naar aanleiding

hangen, plasmaschermen. Op 2 januari zal het tien jaar

van de fotografie. Het verenigingsleven is meer dan alleen

geleden zijn, dat de historische, zwart beklede, bok verwijderd

het bespreken van elkaars foto’s. Aan een avond, zoals deze,

is. Voor de oude garde een pijnlijke operatie.

waarop het bespreken van elkaars foto’s niet centraal staat,

Ook het projectiescherm verdween. Niet wegens gebrek

neem ik nog steeds graag deel. Ook vanavond kan je geïnspi-

aan lang-van-lijf-leden. Nee, de beamer had de strijd met het

reerd naar huis gaan.

LCD-scherm definitief verloren en het begrip dia(positief )

Het aantal leden ligt vrij constant rond de zestig, nadat
zich een aantal jaren geleden een vijftiental had afgesplitst.
Ergernis over de – naar hun oordeel – oppervlakkigheid van
het veelal getoonde werk deed hen besluiten een eigen fotokring op te richten. De verdieping die zij zochten, lag in het
maken en lezen van maatschappelijk geëngageerde foto’s
met een tweede en liefst nog een derde laag. Voor mij is dat

kwam de vele jonge, nieuwe leden slechts vaag bekend voor.
Waarover praten we deze avond?
- Over het succes van de gedachtenwisseling over beeldtaal
met verschillende kunstenaars.
- Over de flop van de verplaatsing van de excursie van de
zondagochtend naar de zaterdagmiddag.
Over het idee van het bestuur om de tentoonstelling met

nog steeds niet noodzakelijk. Het fotografisch vastleggen

ingelijste foto’s te vervangen door een doorlopende presen-

en vormgeven, bij voorkeur in zwartwit, van onderwerpen en

tatie op ongeveer tien plasmaschermen. Zo zouden veel

situaties waarin schoonheid ontstaat door een spel van licht,

meer foto’s, op een bij de dynamische tijd passende manier,

lijnen en vormen, is voor mij nog elke dag voldoende om volop

getoond kunnen worden. De hangcommissie zal een vurig

van te genieten.

pleidooi voeren voor behoud van de klassieke expositie.

Aan de mix van ‘duurzame leden’ veranderde eigenlijk
r u d i kle i ngeld

aantal vrouwelijke leden en de inhoudelijke verrijking die zij

Deze vorm biedt gelegenheid tot het in alle rust beschouwen

weinig. Leden die genieten van de technische mogelijkheden

van foto’s. Minder is meer! Wel staat men open voor inciden-

en daar graag over praten, naast mensen die bij voorkeur

teel een ‘experimentele’ expositie.

een boom opzetten over de inhoud van foto’s. Leden die een

Over de voorbereiding van de viering van het vijfen-

voorkeur hebben voor het fotograferen en het printen als

zeventig-jarig bestaan van de fotoclub met als hoogtepunt

een noodzakelijk kwaad zien, naast leden die de grootste

een tentoonstelling in de Foto Art Gallery. En natuurlijk over

voldoening vinden in het maken van een perfecte afdruk, in

de uitgave van een boek met DVD (inmiddels van het type

casu print. Of leden, zoals ik, die aan beide activiteiten veel

UV-ray). ■

plezier beleven. Opvallend was wel de grote groei van het
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Seriematig en beperkt
Jan Huisman - clublid
Het fenomeen ‘fotoclub’, zoals wij dat nu kennen, zal

amateurfotografie? Net zoals de afgelopen tien jaar zie ik

denk ik over een aantal jaren nog wel bestaan. Mensen met

niet veel veranderen. Ja, zeker de techniek is veranderd van

een gemeenschappelijke interesse zullen behoefte hebben

analoog naar digitaal, maar fotografisch kun je niet spreken

met elkaar te communiceren. Of het op dezelfde manier

van een revolutie. Wat wel verandert, denk ik, is de manier

gaat, zoals wij dit nu kennen, betwijfel ik. Ik denk dat

van presenteren van de foto’s. De beamer of iets dergelijks

moderne communicatiemiddelen een belangrijke rol zullen

en het internet zullen meer en meer een grotere rol gaan

gaan spelen.

spelen.

Stel ik mijzelf de vraag, wanneer ik gezond zeer oud

Hoe mijn fotografische ontwikkeling van de laatste tien

word, ben ik dan nog lid van een fotoclub? Een feit is dat

jaar is geweest kan ik omschrijven als een voorkeur voor

bij veel mensen, bij het ouder worden, de creativiteit ver-

kleur en het fotograferen van veel verschillende onderwer-

mindert.

pen. Compositie en techniek zijn nog steeds belangrijke

En hoe is dan de communicatie met de ‘jongere’ leden?

elementen van mijn fotowerk. De komende jaren hoop ik

Vind je dan het gepresenteerde fotowerk nog wel interessant

met seriematig werk en een beperkt aantal onderwerpen

genoeg om erover te discussiëren?

mij fotografisch bezig te houden. ■

Wat er de komende tien jaar gaat veranderen in de

jan h u i sman
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COLOFON

m i rjam de jong
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rogramma

September:
– Jubileum expositie ’Selection 2009’ met werk van leden
Oktober:
– Gerrit Joppe - erelid († 2008)
November:
– Piet Groeneveld - erelid
December:
– Gerard van Soest - Beeldend kunstenaar fotografie

P

EXPOSI TI ES FOTOGAL ERI E Z WI JN D RECHT

07.09
14		
21		
28		
05.10
12		
19		
26		
02.11
09		
16		
23		
30		
07.12
14		
21		
28		
04.01
11		
18		
25
01.02
08		
15		
22		
01.03
08		
15
22
29		
05.04
12		
19		
26		
03.05
10		
17		
		
		

Openingsspreker: Frido Troost
Introductie seizoen
NIEUWERK-1
Instructieavond-1**
NIEUWERK-2
Bezoek fotoclub-1:*
NIEUWERK-3
Thema avond-1
NIEUWERK-4
Retrospectief:*
NIEUWERK-5
Spreker-2: Johan de Vos
Instructieavond-2**
NIEUWERK-6
Werk uit de instructiegroep-1
Praatavond
Thema avond-2
NIEUWERK-7
Bezoek fotoclub-2:*
NIEUWERK-8
Instructieavond-3**
NIEUWERK-9
Spreker-3:*
NIEUWERK-10
Thema avond-3
NIEUWERK-11
*
Bezoek fotoclub-3:
NIEUWERK-12
Instructieavond-4**
Tweede paasdag, geen clubavond
Werk uit de instructiegroep-2
NIEUWERK-13
Thema avond-4
NIEUWERK-14
Algemene ledenvergadering
Jaaroverzicht: De vijf beste foto’s van
dit seizoen nogmaals op de bok maar
dan besproken door een gastspreker.
Afsluiting fotoseizoen 2009/2010

10.10
(*).11
02.01
(*).05

Jubileumexcursie
Bespreking Foto Individueel
Nieuwjaarsreceptie
Eindejaarsexcursie

* Nog niet bekend.
** Deelname Workshops beperkt en bij inschrijving vooraf.
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