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Op weg naar morgen
Een jaar lang jubileum is wel erg lang. Dus hoog tijd om ermee te stoppen. Wel laat

ik hier nog even de hoogtepunten de revue passeren: – acht jubileumtentoonstellingen
– onthulling gevelbord door wethouder Miranda de Vries – uitreiking fotojubileumboek – benoeming Piet Groeneveld tot erelid – de jubileumdoos – de jubileum Korrel –
uitstapje naar het Nederlands Fotomuseum en scheepswerf De Delft. En tot slot waren

Pagina 3:
Pagina 4:
Best moeilijk (Foto Individueel)
Pagina 6:
Evident nutteloos
Pagina 8:
Johan de Vos
Gerard van Soest,
Pagina 17:
FC’59 Delft / FC Zwijndrecht
Pagina 19:
Te zien
Coverfoto:
Franz Heuser

Een interessante foto kan je op

formeert aan ’de regels’. Ook de
belichting en het licht zijn factoren

Fotobond – de redacties van InBeeld en F+D Fotograﬁe – de directeur van het Nederlands

de foto op pagina achttien van

van belang. In de diepere lagen

Fotomuseum. Het heeft ons goed gedaan.

nummer 278 kreeg ik niet meer

van de foto ervaar je echter onheil

van mijn netvlies. Op de donkere

en een verborgen boodschap. Het

een goed idee om De Korrel in een nieuw jasje te steken. Het kan symbool staan voor

zwart-wit foto zien we rechts

werkstuk heeft de ideale combi-

een club die niet stil blijft staan bij het verleden, maar bereid is nieuwe wegen in te

onderaan in beeld een vrouw met

natie van esthetiek en inhoud en

slaan. Hierbij is het van wezenlijk belang om kennis te nemen van publicaties en foto-

gespannen gelaatsuitdrukking, die

dat zijn belangrijke ingrediënten

graﬁe buiten de club. Niet om na te volgen maar als ondersteuning bij het bepalen van

kennelijk van alles te maken heeft

om je aandacht langer dan een

je eigen koers en om je positie als (amateur)fotograaf kritisch te bezien.

met het raadselachtige bord met

paar seconden vast te houden.

In dit verband heeft het bestuur een goede keus gedaan met de eerste twee sprekers

de Duitse tekst ’schon wieder’.
De inhoud van deze mededeling, tezamen met het feit dat het in

verwijst eerstgenoemde naar het boekje ’Wilde Fotograﬁe’ van laatstgenoemde. En

het Duits is, vormt voor de beschouwer een onheilspellende laag in

inderdaad, zowel de inleiding als het boekje is verplichte kost. Het boekje (honderd en

de foto. Is het een felle aanklacht tegen sociaal onrecht van het episch

tien bladzijden in pocketformaat) is moeilijk verkrijgbaar. Johan de Vos zelf beschikt nog

theater van Bertolt Brecht? Of is het een voortzetting van het ’nie

maar over één exemplaar en antiquarisch is het al helemaal niet te koop.

wieder’, dat voor ons direct verbonden blijft met nazimisdadigers en

Wat blijkt nu? De bibliotheek van de club bezit óók een exemplaar. En wat is het mooie?

fascisme? Je krijgt immers de indruk te kijken naar een zwaar toneel-

Het boekje is afkomstig uit de bibliotheek van Robert Broere, de veel geroemde voor-

stuk of macabere cabaretscène, zeker door de theatrale belichting die

malige mentor van Fotoclub Zwijndrecht, die veel invloed heeft gehad op de denkbeel-

van boven af op het bord met de tekst schijnt. Navraag bij de maker,

den in de club.

Theo de Jong, leerde me dat de werkelijkheid vele malen banaler is

Mijn conclusie is dan ook dat we
hier niet kunnen spreken van een fotoclubfoto, maar zelfs van gewoon
een foto! ■

...............................

Nico van Sabben †

dan de verbeelding. Maar wellicht is dat de reden dat we fotografe-

Op 7 november j.l. is ons lid Nico van Sabben overleden.

ren? De werkelijkheid bevalt je niet altijd zo best, daarom creëren we

De club heeft op 16 november bij dit trieste feit stil gestaan.

onze eigen parallelle realiteit. Voor veel amateurfotografen is die

Letterlijk: staande werd twee minuten stilte in acht geno-

wereld altijd fraai, zonnig en eenduidig. Maar niet voor Theo, zijn

men.

wereld is altijd melancholisch, grijs en veelal verlaten. Daarom laten

Nico volgde de clubavonden trouw. Het lag hierbij niet in

zijn foto´s dikwijls een blijvende indruk na op de beschouwer. Een aan-

zijn karakter op de voorgrond te treden.

komend psycholoog zou een interessante afstudeerscriptie kunnen

Zijn belangstelling voor de fotograﬁe reikte echter verder

medewerking aan De Grove Korrel heeft verleend.

schrijven over dit fenomeen.

dan Fotoclub Zwijndrecht. Geregeld kon je hem samen

Wim Bierhaus, Rem Maters en Ruud van Wezel

boeit in meerdere lagen: allereerst in wat je ziet. Goed afgewerkt en

Pagina 14:
een ’beeldend’ kunstenaar

Tekst: Ruud van Wezel

meerdere manieren boeien, maar

van dit seizoen: Frido Troost en Johan de Vos. In de inleiding van ons fotojubileumboek
Fotoclubfoto?

Op deze plaats stond de afgelopen jaren een artikel over de coverfoto van de vorige Grove
Korrel. Dat is vanaf nu veranderd in een verhaal over een foto naar eigen keuze uit het vorige
nummer. Omdat de laatste editie het jubileumnummer was, is nu gekozen uit de Korrel van
mei.

daar de complimenten voor club en Korrel van: – de wethouder – de secretaris van de

Omdat met dit nummer het jubileumjaar deﬁnitief afgesloten is leek het de redactie

In dit nummer o.a.:

Fotoclubfoto?

Rem Maters

MEDEDELING
Dit is de laatste Korrel van onze hand. De redactie heeft zich
genoodzaakt gezien zijn werkzaamheden te moeten beëindigen.
Bij dezen bedanken wij iedereen die in de afgelopen jaren

Maar ik dwaal weer eens af, terug naar het meesterwerk. De foto

met zijn vrouw tegenkomen in de diverse fotomusea.
Nico is 26 jaar lid van Fotoclub Zwijndrecht geweest.

met een fraaie, spannende esthetiek, die zich eigenlijk nergens con2
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Datum: zondag 22 november 2009
Locatie: Cultureel Centrum De Witte - De Bilt
Bespreking: Foto Individueel
Tekst: Aza Teeuwen
De driekoppige jury van Foto Individueel bespreekt vijfentachtig

terin de foto. Weinig beeldelementen. Dat maakt het verschil: kiek

foto’s die het predicaat genomineerd meekregen, zijnde een selectie

of foto. En daarom dus genomineerd. Niet prijswinnend, dat nou ook

uit een kleine negenhonderd foto’s die we veertien dagen daarvoor

weer niet, maar toch.

hadden bekeken. Al die vijfentachtig foto’s zijn – wat een werk –

Toegegeven, ik had het best wel moeilijk. Je inhouden, positief

keurig gefotografeerd en op een dvd-tje gezet. De beamer als eigen-

benaderen, ook al zou je anders willen, het ligt niet zo in mijn aard.

tijdse uitvoering van het aloude dia-apparaat projecteert de beelden

Ik had het moeten weten, had nee moeten zeggen. Ik had gewoon

keurig op een scherm. Daar komt weer een nieuw plaatje en ik ben

in de zaal moeten zitten, al die fraaie en minder fraaie beelden van

aan de beurt om er iets zinnigs over te zeggen. Twee koeienkonten,

commentaar moeten voorzien, mompelend, alleen voor mijzelf, hoog-

een strookje gras en als afsluiting achterin mist, verder niets te zien.

uit verstaanbaar voor mijn naaste buren. Maar het is de ervaring

Dat wordt moeilijk, want die foto had ik nog nooit gezien. Nooit

waard. Met die ervaring op zak zou ik het graag nog een keer over-

gezien? Natuurlijk wel, veertien dagen daarvoor, tussen al die negen-

doen. Helaas, ik krijg geen herkansing, dat mag niet, hoor ik. Het

honderd andere. Maar totaal en dan ook helemaal weggezakt uit

zal menigeen opluchten, niet in het minst mijzelf, want ik schijn dan

mijn geheugen, zoals trouwens veel van die andere beelden die

ook nog mijn taal te moeten kuisen, iets wat ik nooit ga doen, ik

voorbijkwamen. Gek? Misschien. Verklaarbaar? Ook wel misschien.

praat graag zoals ik ben. Spijt? Een beetje, misschien. Maar die

Denk eens in: negenhonderd soms ook nog naar kiekjes neigende

ervaring, dat had ik toch niet willen missen. Niemand, geen criticus

foto’s die in enkele uren aan je voorbijtrekken. En dan dacht ik nog

of criticaster die me dat afneemt. ■

wel dat ik alle beelden van de vele foto’s die bij Fotoclub Zwijndrecht
op de bok komen wel ergens opberg. Niet dus, blijkbaar. Zeker nu niet.
Die koeien dus. Die konten. Ik zocht, stamelend zoals bij veel
andere beelden, naar de juiste woorden. Het werd een flauwekul

Petra van Rijswijk

verhaal. Het waren dan wel geen hele koeien, maar je kon de kop

2e prijs - Foto Individueel 2009

erbij denken, enzovoort. Onderwijl mij afvragend waarom nou toch
deze foto bij de genomineerden zat. Ik was daar toch medeschuldig

De redactie feliciteert

aan? Het antwoord kwam pas veel later, toen ik uitgeput op bed lag.

Petra met het behalen

Hebben jullie, beste lezers, dat nou ook? Dat pas ’s avonds laat,
op bed, dat adremme antwoord, of het juiste wat dan ook tot je

van deze prijs.
De originele foto is in

komt? Goed, het drong langzaam tot me door. Hoe dikwijls zien we

kleur te bewonderen in

niet foto’s waarop koeienkoppen en paardenhoofden (waarom eigen-

De Grove Korrel nr. 277

lijk, wat een dwaasheid) boven de mist uitsteken, de rest van het
beest weggezakt in een dichte mist. Leuk, maar zo gezien. Kiekjes.
En kijk, daar lag nou het verschil. Geen koeienkoppen, maar konten,
door de typische zwart-wit tekening toch duidelijk herkenbaar als

Jan Koorneef
’Met deze foto’s probeer ik wat van mijn persoonlijkheid en daarbij behorende stemmingen weer
te geven. Vaak zijn het momenten die op mijn netvlies blijven staan en die ik later in fotografische
beelden vastleg. Zodoende hebben de foto’s voor mij althans een onderlinge samenhang.

van afgelopen maart

Het zijn esthetisch gezien niet de mooiste foto’s, daarom vraag ik me wel telkens af of er iets over-

en op pagina 14 in ons

blijft voor de kijker en zit die beschouwer wel te wachten op mijn persoonlijke ontboezemingen.

jubileum-fotoboek

Toch en misschien daardoor vind ik het een inspirerende manier van fotografen.’

’Selection 2009’.

zijnde van koeien. En niet in de mist. Die mist zat pas helemaal ach4

|

D E G R O V E K O R R EL 28 0

D E G R OV E K ORREL 280

|

5

Evident nutteloos
De fotobesprekingen van ons eigen werk behoren hoogtepunten te zijn in ons
programma. Maar zijn ze dat ook? En wat kan er beter?
Tekst: Ruud van Wezel

De emeritus hoogleraar geschiedenis Maarten van Rossum heeft

inhoud bestaat zonder vorm, want inhoud zit altijd vastgebakken aan

in dezelfde categorie als postzegels verzamelen, poëzie, schrijven en

de vorm die we het willen geven met onze fotograﬁe. Daar staat

paardrijden. Naar zijn mening ’evident nutteloze activiteiten, die toch

echter tegenover dat er wel vorm kan bestaan zonder inhoud. Ver-

veel genoegen geven’. Aan dat rijtje zou ik willen toevoegen: èn foto-

volgens kun je jezelf dan de vraag stellen of de inhoud interessant is

graﬁe. Toegegeven, niet alle fotograﬁe is nutteloos, zoals de persfoto-

èn of de vorm interessant is. Indien je een foto hebt met alleen maar

graﬁe die ons dagelijks informeert over de wereld om ons heen. ’Een

vorm is de helft al afwezig om langdurig onze interesse te behouden.

goede persfoto zegt immers meer dan duizend woorden’, kon je al

Maar we moeten ons wel realiseren dat een foto nooit mooi ìs, echter

eens eerder lezen in De Grove Korrel. Ook de fotograﬁe als herinne-

hooguit mooi gevonden wordt. In onze fotoclub is de beleving van

ring aan hoogte- of dieptepunten in ons leven vervult een grote sociale

een foto bij de beschouwer dikwijls alleen op het esthetische vlak:

behoefte. Echter de amateurfotograﬁe met kunstzinnige pretenties,

via het oog en veel minder via het hart, op het gebied van inhoud of

zoals wij die beoefenen in fotoclub verband valt naar mijn bescheiden

ervaren. En juist daar wringt het in onze fotobespreking. Volgens mij

mening toch onder de ’evident nutteloze activiteiten, die toch veel

proberen we voornamelijk te voldoen aan de verwachtingen van

genoegen geven’. Dit komt het duidelijkst naar voren bij onze foto-

anderen en hanteren we oude fotograﬁsche clichés om aan de normen

bespreking. Als ervaren fotograaf en fotobeschouwer verlaat ik nog

van die anderen te voldoen. Bij de bespreking wordt er gerefereerd

al eens teleurgesteld en onbevredigd de zaal na zo´n bespreking, tot

aan de compositieregels zoals ze geëvolueerd zijn in vijftig jaar foto-

de kern geraken we met z´n allen nooit meer. In onze vijfde historische

club geschiedenis. Je komt dan terecht bij beschouwingen in de cate-

jubileumkrant zegt Ron Korn dat hij onze fotobesprekingen ’aanvan-

gorie wel of niet helemaal scherp, kleurzweem, scheve horizon en

kelijk hilarisch’ vond, een rake observatie waarin hij beslist niet de

bomen of paaltjes die niet op de goede plek staan. Als een interes-

enige zal zijn. Onze voormalige Grove Korrel redacteur Cees Wiersma

sante foto op het technische vlak niet helemaal perfect is , krijg je een

doet in ons jubileumnummer een poging om tot de kern van foto-

interessante niet perfecte foto. Maar als een foto nietszeggend maar

graﬁe te geraken: voor hem zijn er twee uitgangspunten voor zijn

wel perfect gedrukt, krijg je een perfect nietszeggende foto. Ik zou

fotograﬁe. Waarom heb ik dit gefotografeerd en - ben ik die foto?

dan aan de eerste de voorkeur geven, maar realiseer me wel dat een

Als deze twee zaken niet samenvallen wordt fotograﬁe inderdaad een

ieder die een deﬁnitie van een goede foto geeft vooral een deﬁnitie

’evident nutteloze activiteit, die toch veel genoegen geeft’ vat ik zijn

van zichzelf geeft. Terug naar de fotobespreking: het afgelopen jaar

betoog kort door de bocht maar even samen. Maar er zijn meer ijkpun-

heb ik diverse van onze clubleden horen zeggen dat zij tegenwoordig

eigenlijk alleen geïnteresseerd was in de mening van slechts vier of

fotoclub clichés. In de club zou dan een klimaat moeten heersen

ten voor een fotobespreking, zoals de theorie van de meerdere lagen:

bij de besprekingen hun mond maar hielden. Het relaas is dan veelal

vijf leden. De mening van de overigen deed er dus kennelijk niet toe.

waarin iedereen zijn menig wil zeggen en durft te zeggen, zonder

- de eerste laag is wat je ziet, hoe het er uit ziet, wat er is.

hetzelfde: als je onbevangen kritiek geeft, word je er lelijk op aan

Het meest vervelend vond ik te moeten horen dat sommigen dit

terughoudendheid en zonder aanzien des persoons. In mijn beleving

- de tweede laag is wat je ervaart, wat je voelt, wat je associeert.

gekeken, langdurig genegeerd aan de bar of bij de zondagmorgen

gewoon beaamden. Het is een voor de overige commentaargevers

schort het nog al eens aan deze punten, zodat ik onze fotoavonden

- de derde laag is een soort psychologische onderlaag, wat je in je

excursie. Het is ons kent ons en het moet wel leuk blijven. Fotografen

een weinig inspirerende opmerking die de pluriformiteit van onze

soms ervaar als... inderdaad: evident nutteloos. ■

die van zich zelf vinden een zekere reputatie te hebben accepteren

fotoclub in gevaar brengt, zodat in mijn ogen hier nog enig missie-

van de zaal geen afwijkende meningen. Laatst hoorde ik zelfs een

werk te verrichten valt. Een goede fotobespreking begint en eindigt

clublid voor iedereen duidelijk hoorbaar zeggen dat hij (of zij) toch

natuurlijk met interessante foto´s en niet met van die eeuwig durende

onderbewustzijn ervaart.
De vraag bij onze fotobespreking zou dus niet moeten zijn of het
mooi is maar wat het betekent. En dan is er ook nog de alles over6

heersende vraag over vorm en inhoud. Het kan niet zo zijn dat er

ooit eens gezegd dat hij geschiedschrijving graag gerangschikt zag
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‘A thing of beauty is a joy forever’
erin; ze is iets weker, lichter en smaller in het losse en grof geweven

bleek onhoudbaar en uiteindelijk begon ik te genieten van de nieuwe

kleed. De dames lijken zich niet te hebben opgemaakt. Ik denk dat ze

chaos.”

naar zichzelf ruiken.”

Het werd een gedenkwaardige en zeer geanimeerde avond, waarvan hieronder een kort en schetsmatig verslag volgt.

’De club belicht’
Ongeveer tien jaar geleden, het zal ter gelegenheid van het veertig-

Johan de Vos
Het zal ongeveer vijftien jaar geleden zijn dat ik weer eens een dagje Antwerpen deed.
En zoals gebruikelijk bezocht ik ook het Provinciaal Fotomuseum op de Waalsekaai.
Tot zover niets bijzonders. Wel bijzonder was de tentoonstelling die ik daar trof: een
verzameling foto’s van verschillende makers, veelal anoniem.
Tekst: Rem Maters - Foto: Cees Veth

De beelden waren zeer divers, maar ook verrassend anders en

de Lidl had gekocht. Later had hij gemerkt dat zeker twee Belgische

Vos een avond bij ons verzorgd. Ik kon er niet bij zijn, ik moest werken.

topfotografen ook zo’n speeltje hadden aangeschaft. In ‘Nerveuze

Wel weet ik dat toen de fameuze uitspraak ’uw foto’s zijn gecodeerd’

Pixels’ kun je hier meer over lezen. Hij sprak zijn verbazing uit over

gedaan is. Vier jaar later konden wij hierover meer lezen in de inleiding

de waanzinnige hoeveelheid foto’s die op het internet te vinden zijn.

’Over de kwetsbaarheid van de amateurfotografie’. Hij schreef die bij

Hij noemde het voorbeeld van 294.890 tractoren op www.flickr.com.

onze publicatie ’De club belicht’, verschenen in het kader van Foto

Dit maakt de beelden in zijn bewoordingen lichter, minder gewichtig.

Biënnale Rotterdam 2003. Ook dit is een tekst die het herlezen waard

Hij filosofeerde over de Engelse zegswijze ‘a thing of beauty is a joy

is en ons van dienst kan zijn bij de fotobesprekingen. Twee citaten:

forever’. Hij was van mening dat een ‘ding’ geen schoonheid bezit

– “Het feit dat er over foto’s gepraat wordt, maakt de foto’s gewich-

en dat de eeuwigheid wel erg lang is (denk maar aan dat vogeltje dat

tiger, en wat er gezegd wordt zal zeker zijn invloed hebben op een

zijn snavel scherpte aan die rots). Nee, een schoonheidservaring is

volgende foto. Zo ontstaan foto’s uit de reactie op vorige foto’s, zo

een capaciteit van de beschouwer. Met de aanhaling: “Foto’s werken het

ontstaan er regels, zo ontstaat er een bepaalde esthetiek die eigen

vergeten in de hand” (Marguerite Duras) had de zaal het moeilijker.

is aan de fotoclubs in het algemeen, elke fotoclub in het bijzonder

Johan was er zelf trouwens ook nog niet uit, al vond hij het wel een

en Fotoclub Zwijndrecht hier en nu.”

uitdagende uitspraak.

– “Bij de fotoclub is de kijker vaak ook fotograaf. Via de foto is er de

Over kunst(fotografie) was hij kort: kunst is kunst als er kunst op

confrontatie. In ieder geval provoceert de foto een relatie tussen

staat. Hij noemde vierendertig punten die een geslaagde foto konden

mensen. Dat is een gecompliceerde gebeurtenis, zwanger van neven-

opleveren; dit maakte wel dat de pauze even uitgesteld moest worden.

verschijnselen. De fotoclub waar zoveel foto’s samenkomen en bij-

De powerpoint-presentatie na de pauze van een eindeloze serie

zondere aandacht krijgen is een broedplaats van gevoeligheden en

appels (geplukt van het internet) die bedoeld was om de aandacht van

nevenverschijnselen. Want kijken naar foto’s is kijken naar mensen

de spreker af te leiden was minder succesvol. “Kan dat ding nu uit!”

iets anders.”

Vervolgens kwam ook nog de nieuwe ‘president’ van Europa ter
sprake: Hendrik van Rompuy, met dat smalle nekje ‘waar alles doorheen moest’. En zo verliep de avond overgaand van het ene onder-

vooral ook boeiend. Bij iedere foto werd, indien bekend, de naam van

lende titel: ’Nogal onfatsoenlijk maar zeker verleidelijk’. De schrijver:

de maker vermeld en daarnaast ook indien bekend, het jaar van de

Johan de Vos, eveneens verzamelaar van de getoonde foto’s. Ik kocht

opname, of anders z.d. (zonder datum). Vervolgens een titel. Maar

het. Ik was er ondersteboven van. Ik gaf het veel mensen te lezen.

wat mij vooral intrigeerde was de korte zin die erop volgde. Twee

Ook nu ik het weer ter hand heb genomen, weet ik dat ik het moet

nogmaals opzoeken. Ditmaal komt hij ons iets vertellen over zijn

voorbeelden:

herlezen. Het boek bevat beschrijvingen van de getoonde foto’s. Het

laatste en nieuwste boek over foto’s en fotografie dat dit jaar is ver-

- Anoniem, twee vrouwen, z.d.: de bovenste vrouw heeft een ouder-

begint zo: “De bovenste vrouw heeft een ouderwets lichaam. Het lijkt

schenen: ’Nerveuze pixels’ (fotografie sinds 1999). Uit het voorwoord:

als warme broodjes over de toonbank en Johan aanvaardde met

stevig en uitvoerig. Haar kapsel heeft een wrong, de blik een duide-

“… Een mens gelooft en hoopt graag dat de essentiële dingen blijven

gezwinde spoed, door een stormachtige nacht, de terugreis naar

lijke richting, de hals is breed en een grof kledingstuk verbergt veel

bestaan, ook in de fotografie. Ik meende dat mijn ervaring en kennis

Sint-Niklaas. ■

van het lichaam dat ik graag had willen zien. De jongere vrouw past

van de fotografie een zekere eeuwigheidswaarde had. Deze theorie

wets lichaam
- Hans Aarsman, Cadzand, 1989: in de struiken boven de buizen staan
twee ﬁetsen
8

jarig bestaan van Fotoclub Zwijndrecht zijn geweest, heeft Johan de

en naar hetgeen mensen als schoonheid ervaren: elke dag weer
Bij de tentoonstelling bleek een boekje verkrijgbaar met de opval-

Johan begon zijn verhaal met het tevoorschijn halen van een
piepklein digitaal cameraatje dat hij nu wel durfde te bekennen bij

|
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En nu aan het eind van ons jubileumjaar komt Johan de Vos ons

werp naar het andere. Dit bracht Peter van Klinken tot de opmerking:
”Dit is allemaal wel leuk en aardig, maar wat moeten we ermee?”
Waarop Johan de Vos laconiek reageerde met: “Tja…?”
Tot slot: de meegebrachte exemplaren ‘Nerveuze Pixels’ gingen
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THEO DE JONG
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DIANA BOKJE

D E G R O VE K ORREL 280

|

11

BAR TH BAKKER

12
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RUUD VAN WEZEL
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“Deze maand exposeer ik
ook in Boekhandel Donner
in Rotterdam”

het converseren over analoge fotograﬁe, het werk van zijn vrouw en

Beneden in zijn werkruimte vertelt Gerard bevlogen verder over

over de verschillende manieren van waarnemen. Over de kunst van

zijn werk. Zijn werk voor de expositie in Zwijndrecht staat al ingelijst

anderen: bij het raam hangt een bijzonder glazen kunstwerk, gekre-

klaar. Hij trakteert me op een persoonlijke voorvertoning.

gen van een vriend. Gerard legt me uit dat hij eigenlijk weinig van
camera’s zelf weet, maar wel veel kan vertellen over ‘het pure kijken’.
Gerard verwondert zich na vele jaren fotograferen nog steeds over

van Rotterdam, moeten deels nog in hun raamwerk worden gezet.

blijven nodig voor een goede foto is zijn overtuiging. Die verwonde-

De vergrotingen liggen wel al klaar.

Gerard: “Ik bewerk nooit iets. In de doka maak ik alleen gebruik
van het hele negatief.”
Tussen zijn uitleg door vraagt Gerard of ik misschien kofﬁe wil.
“Graag, zwart alstublieft”, is mijn antwoord en hij gaat daarop
aan de slag met zelfgemalen kofﬁe en een cafetière.

een’beeldend’ kunstenaar
Tekst: Diana de Bruijn - Foto: ’Havengezicht’ - Gerard van Soest

“Ons kofﬁezetapparaat heeft de geest gegeven en nu proberen
we het zo maar eens een tijdje”, meldt hij me vanuit zijn keukentje.
Het eindresultaat wordt gepresenteerd in kleine witte kopjes.
“Vind je hem lekker?”, vraagt hij zacht. De kofﬁe is zoals het
hoort: sterk en uitgesproken smaakvol.
Aan de muur tegenover de eethoek, waar we zitten, hangt een

“Het is dus even druk met de voorbereidingen”.
Hij trekt dan lade na lade open en toont zijn werk van kloosters,
schepen, de haven, steden en water. De foto’s in passe-partout
liggen op thema gesorteerd.
Gerard: “Eigenlijk is het jammer dat de oudere foto’s een beetje
liggen te verstoffen, sommige laden gaan zelden open. Het is wel
leuk om ze af en toe voor bezoekers op te diepen.”
Net voor mijn vertrek vraagt Gerard me of ik niets heb genoteerd voor mijn artikeltje. Nee. Dat heb ik deze avond, tegen mijn
gewoonte in, niet gedaan. Normaal bevraag ik mensen met ‘Wie,
wat, waarom en hoe?’ en noteer verhalen en uitspraken. Vanavond
is mijn kladblok niet uit mijn tas geweest. Bij binnenkomst heb ik er

drieluik met zwanen. Ik vind de foto’s kenmerkend voor zijn werk

wel aan gedacht, maar het bezoek aan deze rustige vakman en zijn

wat ik tot nu toe gezien heb. Het is een ‘visuele stilte’. Als ik ze

analoge foto’s maken indruk. Een indruk die gewoon niet in een

huisnummer, waar ik moet zijn, schijnt fel Tl-licht van de beneden-

bewonder, legt hij uit, dat zijn vrouw en hij regelmatig wat nieuws

paar woorden en kreten op papier te vangen is.

woonwijk van Schiedam. Gerard van Soest, beeldend kunste-

verdieping naar buiten. Vanuit het portiek zie ik door het raam een

aan de wand hangen. Sommige mensen kijken hun hele leven

naar fotograﬁe woont vlakbij de rijksweg A4. Door de telefoon

werkruimte. Direct na het aanbellen zwaait de voordeur open. Een

tegen het zelfde schilderijtje aan.

had hij ingestemd met een vraaggesprek bij hem thuis. Gerard

kleine man met een grote donkeromrande bril en bescheiden stem

exposeert in december bij Fotoclub Zwijndrecht en ik ben erg

nodigt me vriendelijk uit binnen te komen. Even later sta ik op zijn

heffend. “Het is toch leuk om af en toe eens een ander uitzicht te

naar de kapstok. Na een afsluitend praatje op de deurmat bedank

nieuwsgierig naar zijn werk.

werkplek en laat die op me inwerken. Het is een ruim vertrek met

hebben vanaf je bank?”

ik hem voor zijn gastvrijheid en stap het donker weer in.

Vanavond zoek ik een plekje voor mijn auto in een oude

“Dat is toch niks?”, stelt hij, voor het eerst zijn stem licht ver-

Ik kan niets anders doen dan dit beamen, maar ik denk tegelij-

diverse ladekasten en verscheidene tafels. Op de grond staan grootNa het parkeren van mijn auto loop ik door de donkere buurt
haastig naar mijn bestemming. Ik wil niet te laat komen. Bij het
14

De foto’s voor zijn tweede expositie daar, opnieuw een serie

dingen in zijn omgeving. Die verwondering en het betere kijken
ring legt hij vast.

Gerard van Soest,

Gerard: “Deze maand exposeer ik ook in Boekhandel Donner in
Rotterdam”.

|
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formaat fotolijsten, keurig gerangschikt. Achterin een doka.
In de woonkamer op de bovenverdieping raken Gerard en ik aan

“Weet je nu dan genoeg, heb je dan alles onthouden?”, vraagt
hij me. Ik knik bevestigend. Gerard kijkt me een beetje wantrouwend aan, alsof hij het zich niet kan voorstellen en loopt dan mee

Binnen beleefde ik de zienswijze van een ‘beeldend’ kunstenaar.

kertijd aan mijn schilderij boven de tafel thuis. Dat hangt er al zestien

Buiten is het weer gewoon woensdagavond. De auto’s langs de

jaar.

stoep glimmen. Het regent. ■
D E G ROV E K ORREL 280

|

15

FC’59 DelftFC Zwijndrecht
Tekst: Aza Teeuwen

Terugblikken op wat wij op de diverse foto-avonden zoal te zien
kregen doen we allang niet meer in De Grove Korrel. Dat ging onder

krijgen. Veel waardering was dan ook zijn deel.
De volgende avond toog Zwijndrecht naar Delft. Theo, Wim, Joke,

de kop ’Wat Is Geweest’. Maar die vroeger vaste rubriek is er geweest,

Franz en Cees, in deze volgorde, lieten ze de Delftenaren genieten

zal dus wel aan de naam liggen. Het klonk ook redelijk oubollig nu ik

van hun foto’s, ieder zo’n vijfentwintig. Wij kennen de foto’s, het is

het zo terug zie. Maar vooruit, voor één keer maken we een uitzon-

echt niet nodig dat op te sommen. Het applaus voor al dat moois was

dering. Het is voor een goed doel. Twee vijftig-jarigen die elkaar

hartelijk en gemeend, hoe kan het ook anders.

opzoeken gebeurt niet elke dag, en zeker niet twee dagen achter
elkaar, toch? Het was trouwens wel een goede gedachte, voor her-

Tot slot: nogmaals bedankt Delft voor jullie ontvangst en graag
tot ziens! ■

haling vatbaar. Er zullen best nog wel andere clubs zijn die ook vijftig
jaar bestaan. De kop hierboven zou niet misstaan boven een verslag
van een voetbalwedstrijd. Maar het gaat over foto’s, een stuk rustiger
en vreedzamer, geen getackel. Elkaar in ere laten, dan blijft de vriendschap bestendig.
Delft begon. Op maandagavond 13 oktober waren zij bij ons te
gast. Vijf man/vrouw sterk. Drie van hen lieten foto’s zien. De aftrap
was voor Paul Mokveld. Hij liet ons in hoofdzaak zijn foto’s van
modellen zien. Nou is Fotoclub Zwijndrecht daar niet zo sterk in, dus
zag je de meesten van ons denken: het zal wel. Dat kwam natuurlijk
ook omdat het allemaal al gezien was, het was niet overtuigend en
weinig origineel. Het bleef een beetje stil.
Hoe anders was dat bij nummer twee, de nog jonge fotograaf Raúl
Neijhorst. Raúl had er voor gekozen zijn foto’s per beamer aan ons
te laten zien. Ook daarin is Fotoclub Zwijndrecht niet zo sterk, wij zien
MAR TIN KLEEFKENS

liever de foto’s op de bok. Maar wat een verrassing. Ook Raúl liet
modellen zien, maar zo heel anders en zo verfrissend, met bovendien
een leuke babbel, alles bij elkaar zo origineel dat zijn optreden voor
ons niet meer stuk kon. Ook bij de wat minder geslaagde opnamen
bleef je geboeid kijken. Je moet als – meestal vrouwelijk – model wel
erg lenig zijn voor de camera van Raúl. Ik zag de gekste standjes
voorbijkomen, maar dit terzijde.
Tot slot werk van Peter Willemse. Gedegen, dat is het woord dat
bij me opkomt. Uitgewogen ook. Prachtige korte series van meestal
vijf stuks met ook nog de serie van twintig waarmee Peter ooit de BMK
titel binnen haalde. Van zulk werk kan Zwijndrecht geen genoeg

16
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FOTO RAÚL NEIJHORST - FC’59 DELFT
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De Grove Korrel

te maken hebben en het bezoeken of bekijken waard zijn. Graag verwijzen wij je ook naar de links die vermeld staan op de website

51e jaargang, december 2009, nummer 280.

De Grove Korrel is een uitgave van Fotoclub Zwijndrecht (opge-

TERDAM. Sinds 2003 organiseert de Fotoacademie ’The Photo Academy Award’ een internationale fotocompetitie voor laatstejaars

6165495. E-mail: redactie@fotoclub-zwijndrecht.nl

studenten en afgestudeerde fotografen van alle Nederlandse en Vlaamse academies. Maar liefst 175 studenten met 2113 ingezon-

Redactieteam: Wim Bierhaus, Rem Maters en Ruud van Wezel

den foto’s hebben dit jaar hieraan deelgenomen. Vanaf 08.01 t/m 07.02 siert het werk de muren van de Fotogalerie Rotterdam aan

Tekstbijdrage: Diana de Bruijn, Aza Teeuwen

Gerda Taro nog niet heeft gezien of nog een keer wilt zien kan daarvoor nog t/m 03.01 terrecht in het Nederlands Fotomuseum.
+++++ Ook is in het Fotomuseum nog t/m 17.01 het werk te zien van de Nederlandse kunstenaar Shinkichi Tajiri. In november 2011

Secretariaat: Cees van Meerten, Weteringsingel 130, 3342 AL
H.I. Ambacht. Tel.: (078) 6817615.
E-mail: secretariaat@fotoclub-zwijndrecht.nl
Contributie: De contributie bedraagt € 120,00 p.p. per jaar.

is het vijftig jaar geleden dat de in Berlijnse muur werd gebouwd. Tajiri fotografeerde de Muur eind jaren zestig uitgebreid en

Bank: ING - rekeningnummer: 349456

bracht verschillende fotoboeken uit met deze foto’s. +++++ In hetzelfde museum is van 09.01 t/m 07.03 een aangrijpende journalis-

Adres: Clubgebouw/Fotogalerie: Rotterdamseweg 126 (hoek

tieke slideshow te zien van de Franse fotograaf Olivier Jobard. Jobard reisde enkele jaren geleden mee met Kingsley, een Noord

Koninginneweg), 3332 AL Zwijndrecht.

Afrikaanse jongen die vanuit Marokko een gevaarlijke reis per boot naar het Spaanse vasteland maakte in de hoop illegaal Europa

Internet: www.fotoclubzwijndrecht.nl

binnen te komen. +++++ Verder hangt er van 09.01 t/m 28.03 in het Nederlands Fotomuseum fotowerk van Nicholas Nixon: ’The

Vaste clubavond: Elke maandagavond van september t/m mei.

Brown Sisters’. Nixon maakte één keer per jaar een opname van de vier zusjes. Alleen van de gezichten met een deel van hun lichaam en altijd in dezelfde volgorde. Gefotografeerd op groot formaat en afgedrukt in zwartwit. +++++ In een nieuwe tentoonstel-

De aanvangstijd is 20:00 uur. Open vanaf 19:30 uur.
Fotogalerie: De Fotogalerie is voor publiek elke zaterdag in
de maanden september tot en met mei geopend van 11:00 tot

lingreeks over nieuwe en recente ontwikkelingen in de Nederlandse fotografie presenteert het Nederlands Fotomuseum van 16.01

16:00 uur. De toegang is gratis.

t/m 24.05 ’Quickscan #1’. De nadruk ligt op nieuwe perspectieven, fotografische denkwijzen en omgangsvormen. Quickscan brengt

Vormgeving en productie: Wim Bierhaus, tel. (010) 5199021

een prikkelende momentopname van de fotografie in ons land, daagt de bezoeker uit zich een mening te vormen en zet aan tot

Printwerk: Creative Colors bv, Zoetermeer

reflectie en discussie. +++++ DELFT. Zoals we allemaal weten viert ook fotoclub FC‘59 Delft dit jaar (2009) haar 50-jarig bestaan met

Aanlevering beeldmateriaal: Foto’s voor de Korrel kunnen in

maar liefst een drietal exposities. Eén daarvan hebben we onlangs op een gezamenlijke fotoexcursie op 6 september j.l. kunnen

JPEG/JPG formaat (kwaliteit: maximaal) op cd-rom, USB-stick of

aanschouwen: de buitententoonstelling ’Rondom de Oude Kerk’ in Delft. Voor de derde expositie hebben zo’n 35 leden van vrijdagmiddag 29 mei 12:00 uur t/m zaterdagmiddag 30 mei 12:00 uur door Delft gelopen en foto’s gemaakt van wat er in de stad zoal in
24-uur tijd plaatsvindt. Deze expositie is nog t/m 15.01 te bekijken. +++++ DEN HAAG. Iedereen die de tentoonstelling nog niet
heeft gezien van Sally Mann in het Fotomuseum Den Haag zouden wij willen aanraden om dit alsnog te doen. Het museum exposeert t/m 10.01 haar vijf bekendste fotoseries: ’The Family and The Land’. Foto’s van Mann ademen sfeer; of het nu de portretten
van haar opgroeiende kinderen zijn, de natuur om haar heen of de dood en vergankelijkheid die ze op bijzondere wijze in beeld

per e-mail (niet comprimeren) worden aangeleverd. (TIFF mag ook.
Het bestand wordt dan alleen groter).
Afbeeldingsgrootte: 200 mm lange zijde - resolutie: 300 ppi.
De fotorechten blijven bij de fotograaf.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

brengt. Door het gebruik van antieke camera’s en 19e-eeuwse fotografische processen krijgt haar werk een tastbare authenticiteit.

EXPOSITIES

+++++ ’Fotografie! Een Bijzondere Collectie van de Universiteit Leiden’ De allereerste afbeelding (1545) van het camera-obscura-

FOTOGALERIE ZWIJNDRECHT

principe, de originele camera van schilder George Hendrik Breitner, daguerreotypieën van meer dan 150 jaar oud. De fotografische

2 t/m 30 januari: René van Rijswijk

collectie van de Universiteit Leiden is in vele opzichten uniek. Niet alleen is het de oudste én grootste museale fotocollectie van

6 t/m 27 februari: Theo de Jong - ’USA’

het land, de zorgvuldig samengestelde verzameling geeft ook een compleet overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de

6 t/m 27 maart: Cees van Meerten

fotografie. Ook het werk van hedendaagse fotografen en klassiekers als Alfred Stieglitz en Diane Arbus ontbreken niet. In het

3 t/m 24 april: Bertien & Joke - ’ZieZoo’

Fotomuseum Den Haag is van 23.01 t/m 18.04 deze bijzondere collectie te zien. +++++ Antwerpen. Van 22.01 t/m 17.05 staat het

1 t/m 29 mei: ’Les Femmes’ - diverse leden van fZ.

FotoMuseum volledig in het teken van Congo dat zijn 50 jaar onafhankelijkheid viert. Met o.a. werk van Carl De Keyzer.
|
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Redactieadres: Stevensweg 20, 3319 AK Dordrecht. Tel.: (078)

G

november, 1 februari en 1 april bij de redactie binnen zijn.

foto’s en een diavoorstelling laten een samenleving zien waar armoede, angst, eenzaamheid en geweld overheersen. +++++ ROT-

O

Kopij voor deze nummers moet respectievelijk 1 augustus, 1

fotograaf Jacob Holdt presenteert de Kusthal (t/m 10.01) een tijdsbeeld van de jaren zeventig in de Verenigde Staten. Ruim tachtig

de Conradstraat 20. Beslist de moeite waard om te gaan kijken!!! +++++ ROTTERDAM. Wie de tentoonstelling van Robert Capa/

18

en verschijnt in de maanden: september, december, maart en mei.
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R

tenburg 80 en van 16.02 t/m 29.03 in de Centrale Bibliotheek op de Groenmarkt. +++++ ROTTERDAM. Met de foto’s van de Deense

richt op 7 sept. 1959 en koninklijk goedgekeurd op 30 juni 1971)

P

DORDRECHT. Leden van de Dordtse Amateur Fotografenclub/DAF exposeren werk t/m 14.02 in Activiteitencentrum Overweg, Prat-

A

van onze club (www.fotoclubzwijndrecht.nl). Raadpleeg ook het mededelingenbord en de afﬁches in de bar.

2009-2010

A
Op deze pagina vind je een kleine selectie van lopende en komende tentoonstellingen, exposities of evenementen die met fotograﬁe

M

COLOFON

M

Te zien

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 (o.l.v. Rem Maters)
Instructieavond-1**
NIEUWERK-2 (o.l.v. Ruud van Wezel)
Bezoek fotoclub-1: FC59 uit Delft
NIEUWERK-3 (o.l.v. Henk Ras)
Thema avond-1
NIEUWERK-4 (o.l.v. Joke Maarleveld)
Retrospectief: Franz Heuser
NIEUWERK-5 (o.l.v. Wim Benschop)
Spreker-2: Johan de Vos
Instructieavond-2**
NIEUWERK-6 (o.l.v. Theo de Jong)
Werk uit de instructiegroep-1
Praatavond
Thema avond-2
NIEUWERK-7 (o.l.v. René van Rijswijk)
Bezoek fotoclub-2:*
NIEUWERK-8 (o.l.v. Wilco Maarleveld)
Instructieavond-3**
NIEUWERK-9 (o.l.v. Ruud van Wezel)
Spreker-3:*
NIEUWERK-10 (o.l.v. Wim Benschop)
Thema avond-3
NIEUWERK-11 (o.l.v. Rudi Kleingeld)
*
Bezoek fotoclub-3:
NIEUWERK-12 (o.l.v. Rem Maters)
Instructieavond-4**
Tweede paasdag, geen clubavond
Werk uit de instructiegroep-2
NIEUWERK-13 (o.l.v. Hesdy Linger)
Thema avond-4
NIEUWERK-14 (o.l.v. Henk Ras)
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

02.01
16.05

Nieuwjaarsreceptie
Eindejaarsexcursie

* Nog niet bekend.
** Deelname Workshops beperkt en bij inschrijving vooraf.
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280

280
Voor degenen die de eigenaardige gewoonte hebben
De Korrel van achteren naar voren door te nemen volgt
hier een korte leeswijzer.

Naast het programma en colofon (helaas geen quotes meer)
tref je een selectie van expo’s uit de regio aan: alsof je een
emmer leeggooit! Daarna een verslag van de ontmoeting
FC’59 Delft – FC Zwijndrecht (1-1).
Diana de Bruijn was op bezoek bij Gerard van Soest en Johan
de Vos bij ons, met ’Nerveuze Pixels’.
Ruud van Wezel ervaart de foto-avonden soms als ‘evident
nutteloos’ en Aza Teeuwen vond de bespreking van Foto
Individueel ‘best moeilijk’.
Ruud bespreekt ‘schon wieder’ een foto en ongemerkt ben
je beland bij het voorwoord dat nu eigenlijk de epiloog is
geworden. Maar keer je de bladzijde om dan zie je toch de
voorpagina van De Grove Korrel 280.
t’ Is een wonder!

