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Voorwoord

Preventief Onderhoud

TEKST: MARTIN GEUZE

TEKST: WILCO MAARLEVELD

In december 2009 verscheen de laatste Grove Korrel van de hand van de
voormalige redactie. Door het vertrek van het voltallige team dreigde een
groot deel van de expertise die in vijftig jaar is opgebouwd verloren te gaan.
In het jubileumnummer stond het in het voorwoord nog zo mooi
beschreven: “ Zonder Fotoclub Zwijndrecht geen Grove Korrel. Zonder Grove
Korrel geen Fotoclub Zwijndrecht”. Dat laatste is in de praktijk niet helemaal
uitgekomen, ook zonder Korrel bloeit de club als nooit te voren. Toch hoort
de Grove Korrel bij onze club en de vorige redactie heeft er voor gezorgd
dat we trots kunnen zijn op onze kwartaaluitgave. Zowel in de technische
uitvoering maar ook in de inhoud staat de Korrel voor een begrip, passend
bij Fotoclub Zwijndrecht: Kwaliteit! Deze traditie voort te zetten mag je best
een uitdaging noemen.

Als kersverse voorzitter schreef ik in de Korrel van september
2003 iets met de volgende strekking. “Fotoclub Zwijndrecht is
uniek. We hebben echt iets om trots op te zijn. Mijn aantreden
leidt dan ook niet tot een koerswijziging, maar eerder tot
preventief onderhoud.”

Dat daar ook persoonlijke consequenties aan verbonden zijn is
pijnlijk en een gemis voor de club. Ik wens de nieuwe redactie
veel succes toe en doe een oproep aan alle leden om samen met
de redactie weer mooie Korrels te maken.

Het was de tijd dat De Grove Korrel regelmatig verscheen en we
nog van de veronderstelling uit gingen dat we op termijn ons
clubgebouw zouden moet opofferen voor een busbaan over de
Koninginneweg en ik liet nog wel eens een foto zien.
En nu hebben we het ruim een jaar lang zonder Grove
Korrel moeten stellen, is er elke clubavond weer een mededeling over het te vervangen dak en zijn er al helemaal geen
foto’s meer van mijn hand. Preventief onderhoud loopt dus
soms letterlijk en figuurlijk anders dan gedacht.

Ontwikkelbakken uit de doka
doen al weer enige tijd dienst als
reservoirs voor het opvangen van
regenwater onder ons dak.
Met noodreparaties komen we
niet meer weg, het dak moet
vervangen worden. De dakcommissie is al geruime tijd bezig met
de voorbereidingen.
Het moet gefinancierd, gecoördineerd, gepland, berekend en
© WILCO MAARLEVELD
getekend worden. Het is voor de
club een hele grote klus.
Met de financiën gaat het de goede kant op. Er worden
steeds meer initiatieven ontplooid om aan geld te komen; rommelmarkten, verkoop van ansichtkaarten, fotocursussen en een
spaarpotje op de bar. Dat is een geweldige zaak, want hoe
minder geld er uiteindelijk van de leden geleend hoeft te
worden, des te minder moet er terug betaald te worden.
Begin juni zal de aannemer aan de slag gaan. Dit zal ongeveer
twee weken gaan duren, dan zitten de nieuwe pannen en de
dakkapel er al op. Ons wacht dan een grote klus, het
aftimmeren van de zolderverdieping. Overigens komt daar veel
meer bij kijken dan timmeren, ook elektra en verwarming
moeten aangepast worden. Onder het motto vele handen
maken licht werk doe ik hierbij de oproep om van de zomer eens
lekker te komen klussen op zolder. Ik reken op jullie.

Gelukkig is de kracht van onze club dat we op elk vlak wel enthousiaste leden
vinden om een uitdaging op te pakken. Of het nu gaat om onze website, het
verbouwen van de keuken, het vernieuwen van het dak of alle andere zaken
die binnen de club worden uitgevoerd, altijd vinden we wel
enthousiastelingen die aan de slag gaan.
De nieuwe redactie wordt gevormd door Judith van Leeuwen, Diana de
Bruijn, Joke Maarleveld, Bart Tieman en Martin Geuze. Samen gaan we er
voor om de Grove Korrel nieuw leven in te blazen. We hebben een aantal
uitgangspunten opgesteld. De Grove Korrel is een blad voor de leden en
dient dan ook een historisch perspectief te geven van het wel en wee van
de club. We willen zo veel mogelijk leden betrekken om mee te helpen aan
het schrijven van de inhoud en het leveren van goede foto’s. Openheid en
transparantie zijn daarbij kernwaarden. Als redactie zullen we open staan
voor jullie suggesties en iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat
aangeleverde foto’s alleen gebruikt worden voor publicatie in de Korrel,
vanzelfsprekend! Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, willen we
de hoge kwaliteit van het blad in opmaak, druk en inhoud voortzetten. Of we
daar in deze eerste Grove Korrel van onze hand geslaagd zijn mogen
jullie beoordelen. We horen graag jullie reactie zodat we samen verder
kunnen bouwen aan onze Korrel.

DGK
De vorige redactie heeft vele schitterende Korrels met teksten
en foto’s doen verschijnen in een flow die als van zelfsprekend
leek. Het was het parade paardje van de club en De Grove Korrel
steeg daar soms zelfs ver boven uit. Magnifiek. Voor sommigen
echter zo hoog dat hij uit beeld verdween. Er waren geluiden
dat het geen blad over de club was maar een fotoblad door een
club. De één zou dit juist als een compliment zien. De ander, die
bij de buren het clubblad van de Kanariezangers wel eens inkijkt, bekruipt het gevoel dat het ook wel wat lichtvoetiger kan.
Verder hebben we in de vereniging te maken met vele
personages van verschillende pluimage. Dat houdt in dat er
soms wel met elkaar gesproken wordt maar dat dit niet leidt tot
communicatie. Misverstanden en irritaties liggen op de loer, vervolgens komen de ingegraven standpunten en staat men, veelal
om kleinigheden, lijnrecht tegen over elkaar.
Wat inhoud betreft zag de redactie wel mogelijkheden meer
structurele aandacht voor activiteiten door de vereniging in te
passen. Het bestuur heeft de redactie er helaas niet van kunnen
overtuigen om zich wat meer in het middelpunt van de club
op te stellen. Dat we rationeel niet tot een overeenstemming
gekomen zijn is jammer.

DAK

In september beginnen we aan het 53e seizoen. Gewoon alles
als vanouds met Grove Korrels en ….. als die ontwikkelbakken
op zolder niet meer nodig zijn, kan ik eindelijk weer eens de
doka in. Dat beloof ik.
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Raw Zone: een thema voor
veel uitleg vatbaar

FOTOFESTIVAL AAN DE MAAS 2011.
TEKST: HANS VAN WEELDEN

De avond met Rens Horn in de Beeldfabriek heeft voor nogal wat
opschudding gezorgd.

3 t /m 6 .11.2 011

TEKST: JAN ROS EN ROB S-GRAVENDIJK

Rens belichtte het thema geheel vanuit zijn eigen visie. Als een
rode draad liep het fotografische experiment door zijn betoog
met een knipoog naar de meer serieuze fotografie.
Daarom kon je na afloop ook opmerkingen horen als:
• Ik doe mijn dure lenzen wel weg
• Ik heb nog wat aanloopstrookfoto’s
• Mijn mappen zitten nog vol met mislukte foto’s
• Plakken en knippen heb ik lang geleden gedaan op de peuter
school.
• Ik hou me wel bij mijn eigen ding.
• etc.
Tussen de regels door was er meer te beluisteren in het betoog
van Rens Horn en had het thema Raw Zone ook een serieuze
ondertoon.
Zoals iedereen ook heeft kunnen lezen in het stukje
van Ruud Visschedijk houdt Raw Zone veel meer in: volgens
Ruud Visschedijk is het een breed thema dat de creatieve
fotograaf vele mogelijkheden biedt. Als we naar de letterlijke
betekenis van de woordcombinatie kijken, dan gaat het om een
zone, een gebied, een plek die je ruw, ruig, ongepolijst of
ongecultiveerd kunt noemen. Raw Zone heeft in deze betekenis
dan te maken met foto’s van de zelfkant van het leven, ellende
en armoede zoals de foto’s van Peter Martens. Te denken valt aan
achterstandswijken, zwervers, sociale misstanden, etc.
Een ander aspect van Raw Zone kan ook liggen in de
technische hoek van de fotografie, waarbij de techniek niet altijd perfect behoeft te zijn. Zo zei Anton Corbijn ooit: “Ik streef
naar perfectie, maar ik bereik het nooit”. En juist door die imperfectie maakte hij aansprekende portretten. De conclusie hier
zou kunnen zijn dat onscherpe beelden, beweging en toevallig
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gemaakte foto’s, waarvan de fotografische techneuten onder
ons gruwelen, op de juiste manier toegepast de zeggingskracht
en de verbeelding kunnen verhogen.
Raw Zone kan ook betekenen dat je het beeld
manipuleert om zodoende tot een geheel ander beeld te komen
dan de werkelijkheid. Ed van der Elsken deed dat al in zijn
donkere kamer. Hij noemde dat een “dwingende interpretatie
van de werkelijkheid”. Met de huidige digitale technieken zijn er
tal van mogelijkheden voorhanden om tot een dwingende interpretatie van het beeld te komen.
Raw Zone in creatieve zin kan ook betekenen dat je je
dure lens thuis laat en je digitale camera omtovert tot een
pin-hole camera. Een omgebouwde lensdop met een pin-hole
kan verrassende fotografie opleveren.
Raw Zone zou ook kunnen betekenen dat je de foto’s ruw
presenteert: plakken en knippen, rafelranden, handgeschreven
teksten, zelfgemaakte en getekende passe-partouts, ongebruikelijke vormen, anders dan de gebruikelijke 40 x 50 passepartouts die wij gewend zijn.
Raw Zone is dus op vele manieren te interpreteren:
• Raw-Zone als een plek die ruw, ruig, ongepolijst is,
• Raw-Zone als de rauwe kant van het leven,
• Raw-Zone als een techniek van onscherpte en beweging,
• Raw-Zone als dwingende beeldmanipulatie of interpretatie en
• Raw-Zone als presentatievorm.

Actuele informatie
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Van donderdag 3 t/m 6 november 2011 vindt in LP II in gebouw
Las Palmas in Rotterdam het Fotofestival aan de Maas plaats.
Dit fotofestival wordt intussen al weer voor de derde keer gehouden. De organisatie van het festival is in handen van de
Fotobond Afdeling 12 van de regio Zuid-Holland-Zuid, in nauwe
samenwerking met het Nederlands Fotomuseum en de SKVR/
Beeldfabriek.
Het fotofestival zal gedurende vier dagen een boeiend
programma bieden met ondermeer lezingen, workshops en
portfoliobesprekingen.
Tevens krijgen de Fotoclubs van afdeling 12 de
gelegenheid zich te presenteren in de expositieruimte. Centraal
in het Fotofestival staat het thema van het FotoFestival aan de
Maas: RAW ZONE. De leden van alle fotoclubs van afdeling 12
worden uitgenodigd foto’s in te leveren die passen binnen het
thema.
Details over het inleveren van de foto’s volgen nog,
maar het belangrijkste om te weten is op dit moment dat de
uiterste inleverdatum 2 september 2011 is. De foto’s moeten via
de fotoclub worden verzameld aangeleverd op cd-rom of dvd.
Maximaal 5 foto’s per lid.
Het thema RAW ZONE kan op vele manieren worden
geïnterpreteerd, hetgeen al gebleken is op de discussie- en
voorlichtingsavond die op 26 januari jl werd gehouden in de
Beeldfabriek. Om U hiervan op de hoogte te brengen plaatsen
we het verslag van die avond.
Ik hoop dat het thema veel leden van FC Zwijndrecht zal
inspireren om reeds in een vroeg stadium “aan de slag te gaan.
Veel succes.

Een combinatie van deze vormen is uiteraard ook altijd mogelijk.
Het thema Raw Zone is daarmee voor alle amateurfotografen
van afdeling 12 van macrofotografie tot straatfotografie, een
creatieve uitdaging geworden.
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Geschiedschrijving
December 2009

De laatste Grove Korrel van de vorige redactie

Maart 2010

Hans van Weelden wordt kandidaat BMK

Mei 2010

Eindejaarsfoto’s besproken door Diana Bokje

Mei 2010

© HANS VAN WEELDEN (Dhr. Verbeeke)

Eindejaarsexcursie naar de Verbeeke foundation in Belgie

© CEES VAN MEERTEN (Eindejaarsexcursie Verbeeke Foundaition)

Zomer 2010

Slopen oude keuken en plaatsen nieuwe keuken

28 augustus 2010

1e rommelmarkt om geld te genereren voor het nieuwe dak

November 2010

FCZ organiseert voor de 3e maal Foto Individueel
Remco Schade eindigt van FCZ het hoogst

December 2010

Foto Online: Theo de Jong eindigt van FCZ het hoogst

© JOKE MAARLEVELD (1e Rommelmarkt)

© JOKE MAARLEVELD (1e Rommelmarkt)

© JOKE MAARLEVELD (1e Rommelmarkt)

Januari 2011

Omstreden foto expositie van Karel Maat op de club

Februari 2011

Kaartenaktie voor het dak

Maart 2011

Leo van den Hooven en Jan Huisman organiseren
een fotocursus om geld te genereren voor het nieuwe dak

21 mei 2011

2e rommelmarkt om geld te genereren voor het nieuwe dak

29 mei 2011

Eindejaarsexcursie Fotofestival Naarden

Zomer 2011

© JOKE MAARLEVELD (Zomerreces 2010, de nieuwe keuken)

© CEES VAN MEERTEN (Zomerreces 2010, de nieuwe keuken)

Plaatsing nieuw dak
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Genieten op niveau

Opwaaiend stof

Dat was, maandag 14 februari 2011, weer eens een ouderwets avondje genieten.

In de maand januari 2011 zijn foto’s van Karel Maat tentoongesteld in onze galerie.
De expositie bestond uit twee delen: Hommage aan de mensheid II en Vleselijke lust.
Vooral de foto’s onder de titel Vleselijke lust hebben veel stof doen opwaaien.
De Grove Korrel wil een podium leveren voor tekst en commentaar
van de betrokken partijen.

TEKST: AZA TEEUWEN

Het kostte deze scribent wat moeite om Fotogroep
De Huiskamer uit Moergestel bij ons in de zaal te krijgen, maar
die moeite was niet voor niets, integendeel!

TEKST: CEES VAN MEERTEN, PETER VAN KLINKEN, JUDITH VAN LEEUWEN EN KAREL MAAT

Schitterend werk, had Wilco (hij had de club als jurylid van een
fotowedstrijd leren kennen) tegen mij gezegd. Daarvan was
geen woord gelogen.
Fotogroep De Huiskamer is een kleine club van 12
mensen, van wie de meesten of misschien wel allemaal ook lid
zijn van andere clubs. Die twaalf hebben elkaar gevonden om
hun toch al mooie fotowerk binnen dat kleine clubje op een
nog hoger plan te brengen. Dat is dan goed gelukt. Het werkt
nu eenmaal inspirerend om in klein verband een zelfde doel te
hebben, het maakt het ook gemakkelijker om elkaars werk te
bespreken.
Vijf van de twaalf lieten bij ons iets van hun oeuvre
zien. Dat was redelijk divers. Ik erger mij wel eens aan foto’s met
een hoog verweg-gehalte. Het druipt er soms zo van af. Maar
daar had ik nu beslist geen last van, ook al waren er heel wat
beelden bij die kennelijk in verre vreemde landen zijn gemaakt.
De mensen van De Huiskamer weten donders goed hoe een
goede foto in elkaar steekt en hoe je die afwerkt en presenteert.
Portretten, veelal in prima zwart-wit, van prachtige door het
leven gevormde koppen. Landschappen op groot formaat,
waardoor je er zó kunt inwandelen.
Stoom, waarin figuurtjes nog net zichtbaar waren en
met net voldoende kleur om er iets heel moois van te maken. En
nog veel meer fraais. Dat alles van hoog niveau. Inspirerend, ook
voor ons. Hoop ik.
Het was goed Wendy, Fons, Ton, John en Wilchard (in volgorde
van opkomst) bij ons te hebben. Ik ben stik benieuwd naar het
werk van die andere zeven.
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Hoe het allemaal begon: De hangcommissie
TEKST: CEES VAN MEERTEN

© WILCHARD STEENBAKKER

De hangcommissie stelt ieder seizoen een tiental exposities
samen. Vooraf wordt er een lijst gemaakt met mogelijke exposities en deze lijst wordt voorgelegd aan het bestuur. Zo
is er ook voor het seizoen 2010-2011 een lijst gemaakt met
mogelijke exposities. Dit keer is er gekozen om Karel Maat uit te nodigen om zijn tweedelige expositie ‘Hommage aan de mensheid
II’ en ‘Vleselijke lust’ in onze galerie ten toon te stellen. Zowel
de hangcommissie als het bestuur was zich ervan bewust, dat
deze keuze op voorhand bij een aantal leden op zijn minst
vraagtekens oproept. Tevens is gevraagd aan Karel Maat of hij,
op een maandagavond in de periode dat zijn foto’s geëxposeerd
werden, als spreker uitleg wilde geven over zijn tentoonstelling. Dit willen we vanaf heden altijd doen met exposanten van
buiten onze club.
Tijdens de samenstelling van de expositie is door de
hangcommissie een selectie gemaakt van het werk dat opgehangen zou worden: in de grote ruimte de foto’s “Hommage
aan de mensheid II” en in de bar “Vleselijke lust”. Uit het deel dat
geëxposeerd is in de bar is op het laatst nog een foto verwijderd
die in de ogen van de hangcommissie op bezwaar zou kunnen
stuiten. Hierbij wilde de hangcommissie uiteraard niet het
concept, zoals dat is opgezet door de fotograaf in gevaar
brengen, door foto’s die niet aan de maatstaf van leden van
Fotoclub Zwijndrecht voldoen maar te verwijderen.
Helaas bleek dat een aantal leden met name de foto’s in de bar
niet kon waarderen en als zeer aanstootgevend ervoer. In
overleg met het bestuur, de hangcommissie en Karel Maat is
besloten om nog vier foto’s te verwijderen uit de expositie.
Als bestuurslid kan ik me hierin vinden, als lid van de hangcom-

missie niet. Ik ben van mening dat hiermee een inbreuk gedaan
wordt op het concept van Karel Maat door alleen maar de brave
foto’s (die de goedkeuring van leden kan hebben) te laten
hangen en de overige foto’s maar te verwijderen.
Als het foto’s waren van Nan Goldin, Nobuyoshi
Araki, Marlene Dumas, Steven Meisel, of Sarah Engelhard dan
was het commentaar anders geweest. Deze fotografen schuwen de onderwerpen als homo- en lesbienneseks, bondage en
vrouwenvernedering en kinderexploitatie totaal niet en hun
werk wordt wereldwijd tentoongesteld. Dan waren er geen
foto’s uit de expositie verwijderd en waren we blij dat wij de
foto’s aan de wand mochten hangen.
Maar laten we wel eerlijk zijn, Karel Maat is voor een
aantal leden al bij voorbaat
niet de juiste persoon om
fotowerk van te bekijken
of zijn commentaar aan te
horen. Heeft dit geleid tot
censuur?
© KAREL MAAT

Tekst behorend bij de expositie
van Karel Maat
Hommage aan de mensheid II
Karel Maat toont met deze serie vierluiken een vervolg op
Hommage aan de mensheid I.
Hij fotografeerde in
concentratiekamp Birkenau een aantal overblijfselen; op deze
foto’s komen mensen niet voor. In concentratiekamp Auschwitz
fotografeerde hij uitsluitend de bezoekers. Het derde onderwerp maakte hij in pretpark De Efteling: eveneens bezoekers.
| 13

Hoewel een voormalig concentratiekamp en een pretpark twee absolute uitersten zijn, trof hem de grote
overeenkomst tussen de gedragingen, houdingen en uitdrukkingen van al die bezoekers, met name als die mensen er al
enige tijd waren, als ze wat vermoeid en minder geïnteresseerd
waren. In alle vierluiken zijn van deze drie onderwerpen combinaties gemaakt.
Vleselijke lust
Deze serie bestaat ook uit vierluiken, een samenstelling met vijf
onderwerpen. In 2007 trof hem een artikel in
een krant: ‘Verontrustende beelden van Reg
Butler - blote vrouwen in brons’. Het betrof
een expositie van deze Engelse beeldhouwer in het Scheveningse museum Beelden
aan zee: ‘Decent Sculpture’. Met een macroobjectief fotografeerde Karel Maat kleine
© KAREL MAAT
deeltjes van deze tentoongestelde vrouwen.
Vervolgens fotografeerde hij kleine deeltjes van etalagepoppen. Een derde onderdeel bestaat uit kleine lichaamsdeeltjes
van een jong, mooi gevormd, levend vrouwelijk lichaam - van
haar koos hij die stukjes, die een erotische uitstraling lijken
te geven. Als vierde onderwerp haalde hij, nog steeds met
een macrolens, kleine stukjes van pagina’s van een erotisch
blaadje. En ten slotte kocht hij bij een slager een aantal vleeswaren,
waaruit hij ook heel kleine stukjes fotografisch vastlegde. Zo
ontstond de serie ‘Vleselijke lust’. Karel Maat is van mening
dat ‘de’ vrouw nog steeds voor veel mannen voornamelijk een
lustobject is.

Reactie van Peter van Klinken
TEKST: PETER VAN KLINKEN

Ik en met mij diverse andere leden hebben zich aan een
deel van de foto’s uit de expositie “vleselijke lust” behoorlijk
geërgerd. Laat ik vooropstellen dat ik verre van preuts en best
wel het een en ander gewend ben. Maar dit gaat mij toch echt
te ver, dit hoort niet thuis op onze fotoclub. Daarnaast vind ik
het ook nog eens bijzonder vrouwonvriendelijk en ook daarom
onze club onwaardig. Bovendien is het generaliserend, immers
er worden alleen vrouwendelen (lees vagina’s) getoond en
vergeleken met diverse vleessoorten zoals wij die dagelijks consumeren.
Dat hier getracht is de weerzin te verbeelden tegen
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het verwerpelijke feit dat de vrouw soms als consumptiemiddel
wordt gezien kan ik mij heel goed voorstellen, maar het is mij
toch iets te suggestief uitgebeeld.
Het is van onze club algemeen bekend dat wij
een eigen(zinnige) en enigszins afwijkende kijk op foto
werk hebben. Dat heeft ons mede naar buiten gemaakt tot een
gerespecteerde fotoclub met hoogstaande fotografie en daar ben
ik trots op.
Ik vind enkele beelden gewoonweg vunzig en in het
geheel niet passen in onze maandelijkse exposities, waar wij
proberen zoveel mogelijk foto’s te laten zien. Dat
deze expositie reeds elders heeft gehangen is
naar mijn mening niet relevant, het gaat erom wat
FCZ wel of niet goed genoeg vindt om te exposeren.
En wat zal er omgaan in de argeloze
bezoeker die niets vermoedend onze galerie bezoekt. Onze fotoclub zou mogelijk ongewild een
negatief imago kunnen oplopen en dat repareer je niet zomaar.
Als de heer Maat wil shockeren is dat uiteraard zijn
goed recht, maar ik vind het bijzonder onverstandig om hem
onze gewaardeerde fotoclub daartoe als platform te bieden.
Ik heb de hangcommissie vriendelijk verzocht de gewraakte
beelden uit de expositie te verwijderen en zal de lezing van de
heer Maat niet bijwonen.

Reactie van Judith van Leeuwen
TEKST: JUDITH VAN LEEUWEN

Karel Maat wilde met zijn foto’s shockeren. Maar vooral laten
zien dat mannen de vrouw zien als lustobject. Als ik een man zou
zijn, dan zou ik me aangesproken hebben gevoeld, want ik zou
toch hopen dat zich in mijn brein meer zou afspelen wanneer
ik een vrouw zag. Als vrouw was ik ook niet onder de indruk,
omdat deze wereld nu eenmaal bestaat. Er zijn vrouwen die hun
lichaam verkopen en mannen die hiervoor betalen. Niets nieuws
onder de zon. Om hiermee echter op mijn club geconfronteerd
te worden… nee!
Wanneer de intentie er is om met foto’s te shockeren,
om daarmee iets te bereiken, dan prima. Maar voor mij is Karel
daar niet in geslaagd.

Reactie van het bestuur van fotoclub
Zwijndrecht door middel van een brief aan
alle leden, d.d. 14 januari 2011
“Het is nooit de bedoeling geweest, dat leden van onze club zich
ongemakkelijk of gekwetst voelen in ons eigen clubgebouw. Het
bestuur heeft, hoewel dit zeer ongebruikelijk is, in goed overleg met
de hangcommissie en Karel Maat besloten vier foto’s van de expositie te verwijderen. Aanstaande maandag is Karel Maat bij ons
te gast als spreker. Een uitstekend moment om het gesprek aan te
gaan over zijn fotowerk, over zijn beweegredenen en over deze expositie in het bijzonder.”
(Deze avond is helaas niet doorgegaan wegens ziekte van Karel
Maat. Op 11 april 2011 komt Karel alsnog zijn werk toelichten.)

Enkele reacties van bezoekers aan de
expositie achtergelaten in het receptieboek
“Ik stap hier voor de eerste keer binnen om naar een expositie te
kijken en ik vind dit niet gepast”
“Vleselijke lust: prachtige opbouw ‘soft/pastel’ naar
‘hard/schreeuwend’, Nergens ordinair (ik hoorde dat ‘te confronterend’ niet kon) Je vond grenzen en in de mix is het je uitstekend
gelukt.”
“Twee mooie series. Ik vraag me alleen af, waarom bij de serie van
Auschwitz deze afgewisseld wordt met foto’s van de Efteling.”
“Verrassend, voor ons een reden om toch vaker langs te komen.”

Afsluitend Karel Maat
TEKST: KAREL MAAT

Ik zou met heel veel woorden kunnen antwoorden, ik zou mijn
apologie heel breedsprakig kunnen samenstellen, maar ik
beperk mij tot één woord: zielig. Want mijn reactie op alle
consternatie zijn twee uitspraken:
“Een foto is niet schokkend. Het shockeert omdat wij de
realiteit van onze ongeciviliseerde wereld niet onder ogen
willen zien. Kunst zoekt de grenzen op en soms kun je je
daardoor ongemakkelijk voelen bij het zien van kunst.”
(Oliviero Toscani, fotograaf Benetton).
“Fotografen moeten aansluiten aan wat er in de wereld gebeurt, en wat er in de fotografie gebeurt; want in de fotografie
zijn tegenwoordig heel boeiende ontwikkelingen aan de gang.”
(Een der juryleden bij de BMK-bespreking in februari
j.l. in het Nederlands Fotomuseum).

Column
Oud en Nieuw
TEKST: DIANA BOKJE

Op 31 december sta ik altijd vroeg op om ouderwets samen met
mijn moeder oliebollen te bakken. Wanneer de eerste oliebollen dampend op tafel staan, komen de eerste bekenden langs
om gezellig samen te genieten. Veel mensen zoeken elkaar op
deze feestdag op om samen stil te staan bij alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd en uit de te kijken naar de verrassingen
die ons het komende jaar te wachten staan. Het is een dag vol
verwachtingen die veranderingen belooft.
Eigenlijk is het in fotoclubland ook Oud en Nieuw
en zeker in bij ons in Zwijndrecht. De ‘oude garde’ zit iedere
clubavond steevast vooraan en bewaakt de ongeschreven
regels van de ‘goede foto’. Zij genieten van het ‘ouderwetse’
zwart-wit werk met prachtige composities die bij voorkeur aan
de gulden snede voldoen. Wanneer zij thuis komen en hun
vrouw vraagt hoe het die avond was, zullen zij enthousiast vertellen over de mooie zwart-wit foto’s die deze avond de revue
zijn gepasseerd. Zij zijn de vertegenwoordigers van het oude
jaar. Het oude jaar waar we met genoegen en soms een beetje
pijn in ons hart naar terug kijken. Omdat we weten dat het
nooit meer terugkomt. Het analoge tijdperk is voorgoed voorbij. Dat hebben we met zijn allen geaccepteerd.
De meeste leden van onze club werken inmiddels digitaal. Maar de verandering van analoog naar digitaal heeft meer
verandering met zich meegebracht. Ook de beeldtaal is veranderd en daar botsen oud en nieuw soms met elkaar. Nieuwe
leden, die met evenveel plezier en recht, naar de fotoclub
komen, kijken anders. Zij zijn niet gebonden aan de regels die
wij ons zelf in de jaren hebben opgelegd. Zij doen de naam
amateur recht aan want: als amateur heb je de vrijheid om te
doen en laten wat je zelf wilt. Je bent aan geen enkele regel
gebonden. Als amateur mag je puur je gevoel volgen. Dit kan
leiden tot foto’s waarbij de inhoud van de foto belangrijker is
dan de compositie. Net als het nieuwe jaar zit ook deze nieuwe
fotografie vol verrassingen.
Als club staan we op de drempel van het nieuwe jaar
waar we met genoegen terug kijken naar het oude jaar en volop
genieten van al het goede dat dit jaar ons heeft gebracht. Laten
we met ons allen ook uitkijken naar wat het nieuwe jaar met
zich meebrengen en niet proberen de oude regels op te leggen
aan de nieuwe fotografie en open staan voor de verrassingen
die dit ons brengt.
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Weerklank of weerstand
Ik kan me soms verbazen hoe verschillend mensen reageren op beelden. Sommige
foto’s hebben een brede aantrekkingskracht, terwijl anderen een veel kleinere groep
bewonderaars kennen. Populariteit is alleen geen meetinstrument voor artistieke
waarde. Als dat zo was, dan konden de meeste musea voor moderne kunst, hun
exposities in de container gooien. Wat is dan wel een passend meetinstrument voor
de waarde van beelden?
TEKST: DIANA DE BRUIJN

Waarde

Verbazing

Zelf probeer ik een foto meestal een waardeoordeel te geven
aan de hand van de volgende aspecten:

De reacties van clubleden op de beelden in de expositie van
Karel Maat zou je in dat daglicht kunnen zien: gevoeligheid
voor zijn beelden door eigen levenservaring. Een aantal leden
had moeite met de in hun ogen controversiële aspect van de
foto’s. Er was bij clubleden sprake van antigevoelens. Er was
onrust tijdens de expositie. Karel verwoordde al eerder dat hij
onderwerpen kiest die in principe weinig bijzonder zijn. Zijn
verwondering over de mens in onze maatschappij hielt ons
op de club echter wel bezig. De emotionele reacties van de
vrouwelijke leden begreep ik wel. Ieder heeft zijn eigen
gevoelens en daarover wil ik ook niet oordelen.
De manier waarop er op het werk gereageerd werd
vond ik daarentegen verbazend. Mensen spraken vooral mét
elkaar over de beelden, maar niet met de exposant. Er werd
boos en zuur gereageerd. Enkelen kondigden aan niet te komen,
als Karel Maat op de club zou zijn. Waarom? Ga face-to-face in
gesprek met de maker, discussieer en luister vooral goed. Naar
mijn mening horen een eerlijke directe feedback én verdieping
in de achtergronden van iemands werk namelijk bij het streven
een ervaren kijker met niveau te worden.

1. Het beeld zelf moet zelfverklarend echt zijn. Ik bedoel hier
het onderwerp, maar ook de visuele presentatie (kleur, zwart
en wit) als objectieve technische aspecten, met inbegrip van
verzadiging, scherpte, compositie etc, maar met uitsluiting van
enige interpretatie of oordeel van deze elementen.
2. Wanneer ik een subjectief oordeel vel, reageer ik op de inhoud. Niemand kan een afbeelding objectief bekijken. Wat men
ziet wordt ook beïnvloed door levenservaring. Reacties kunnen dus grondig verschillen. Het aantal emoties, herinneringen
en interpretaties zijn zo evenredig engevarieerd als het aantal
kijkers.
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3. Het derde aspect is moeilijker uit te leggen. Ik noem het
voor het gemak maar even ‘ervaring’. We leren van jongs af hoe
je foto’s kunt bekijken en dat gaat ons hele leven zo door. Het
kijken wordt beïnvloed door onze cultuur, blootstelling aan
verschillende beelden, kennis en interesse in de fotografie.
Vroeger dacht ik dat mensen als vanzelfsprekend op dezelfde
manier naar foto’s keken. Maar na vijf jaar fotoclub heb ik
geleerd, dat er net als geletterdheid in woorden, ook visuele
geletterdheid is. Niveaus voor het lezen van beelden.
Fotoclubleden krijgen een extra filter tussen zichzelf en het beeld.
Technische kennis geeft een geoefende kijker een ander niveau
waarop we een afbeelding interpreteren en waarderen. Maar het
kan ook zijn dat iemand kijkt, door emotie bij het zien van een
afbeelding. Emoties die ontstaan door ervaring in eigen wereld.
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