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Voorwoord

Life of a rocker

TEKST:MARTIN GEUZE

TEKST:HENK RAS

Het schrijven van een voorwoord en fotografie hebben gemeen dat je voor
beide inspiratie nodig hebt. Soms komt de inspiratie vanzelf, maar vaak
gaat het net zoals wanneer je niet in slaap kan komen: hoe langer je erover
piekert, hoe moeilijker het wordt.

In oude Grove Korrels vinden we teksten met beschouwingen en overpeinzingen die waren opgeroepen door de voorpaginafoto.
Hierdoor kreeg deze door de redactie geselecteerde foto nog wat meer aandacht. Ruud van Wezel deed dit met verve en zijn stukjes
waren altijd bijzonder lezenswaardig. Helaas is Ruud geen lid meer en moeten we deze verhandelingen missen. Mochten jullie
denken dat de titel van dit stukje op Ruud slaat: dat is niet zo. De titel slaat ook niet op mezelf, maar ik wil proberen in de voetsporen
van Ruud te treden. Ik wil een stuk schrijven over de voorpagina of een andere foto in de Grove Korrel en dat in het volgende
nummer opnemen.

Om nieuwe inspiratie op te doen is Joke Maarleveld vorig jaar gestart met
de workshop “Het Concept”. De insteek is om op een andere manier tot
fotograferen te komen. Wat vaak gebeurt, is dat we fotograferen wat we min
of meer toevallig tegenkomen. Hoe beter we hebben leren kijken, hoe groter
de kans dat dit ook gebeurt. De toevalsfactor blijft echter groot en wanneer
het lot ons minder goed gezind is, trekken we al snel de conclusie dat we op
dat moment een gebrek aan inspiratie hebben.
Bij de workshop gaat het er om eerst tot een idee of concept te komen.
Eerst bedenken wat je wil vastleggen en hoe je dat wil gaan doen. Pas
daarna komt de camera er aan te pas en ga je fotograferen wat je van te
voren bedacht hebt.
Ook hier blijkt dat inspiratie een sleutelrol speelt. Het bedenken en uitwerken
van een concept gaat niet vanzelf! Tijdens de workshop wordt duidelijk hoe
je ideeën door anderen geïnspireerd kunnen worden. Daar waar je “vast
zit” kan een opmerking uit de groep je net een duwtje in de goede richting
geven.
Ook deze eerste Grove Korrel in 2013 kan een bron van inspiratie zijn. Een
extra dik nummer met veel foto’s en tekstbijdragen over fotografie. Ik wens
iedereen voor 2013 veel inspiratie toe!

Voorop Korrel 284 staat een mooie zwart-wit foto van Karel van Werken. Op de foto staat een drummer die in extase met het hoofd
achterover, zit na te genieten van de laatste klappen die hij heeft uitgedeeld. Het bovenlichaam van de drummer en zijn achterhoofd
sluiten de foto aan de rechterkant geheel af. Je wordt dus gedwongen naar links te gaan wat nog versterkt wordt door de spot boven
zijn hoofd die ook naar links wijst. Links zie je eerst een explosie van licht in de kenmerkende neprookwolk die sfeerverhogend werkt.
Onderin de witte wolk staan een, zo te zien, drietal mannen. De middelste heeft het hoofd gebogen, waarschijnlijk om dezelfde reden
als de drummer. Nummer afgerond, klaar, gelukt, blij, tevreden.........APPLAUS! Dat moet een heerlijk gevoel zijn. Dat gevoel wordt
nadrukkelijk door de drie mannen gedeeld wat blijkt uit de over de schouder geslagen arm. Ze staan daar heel close, samen nog een
moment na te genieten van wat ze zojuist hebben gepresteerd. De fraai belichte bekkens geven een prachtige basis aan dit drietal.
Dit is mijn invulling en hoeft natuurlijk helemaal niet waar te zijn: Karel heeft misschien wel afgedrukt midden in een nummer.
De foto leent zich uitstekend voor ronddwalen om nieuwe dingen te ontdekken zonder dat hij onrustig wordt. Linksom over de
drummer naar de mannen over de bekkens en stokken terug naar de drummer. Wat je dan opvalt, is dat op het shirt van de drummer,
behalve de titel van dit stukje ook staat: “GUITAR HERO”. Heeft de man een dubbele persoonlijkheid? Hij schijnt helemaal op te gaan
in het drummen, kan hij dat ook op de gitaar? Ik weet het niet, maar zijn gespletenheid komt ook wellicht naar voren in de tattoo op
zijn arm. Een geit met een niet geringe sik! Volgens het handboek van Henk Schiffmacher, onze nationale tattoo koning, heeft het
de betekenis van viriliteit, wellust en sluwheid. Dan wordt dat beest opeens interessant in relatie met de man. Hij draagt een gladde
(trouw?)ring en dat is dan weer zo burgerlijk. Je begint dan te denken dat de man als hobby gewoon geiten houdt en het portret van
zijn liefste prijswinnende geit op zijn arm heeft laten zetten. Ik weet het, soms schiet de fantasie erg door. Niet onbelangrijk is dat hij
zo verstandig is om oorbescherming te dragen. Hiermee voorkomend, dat hij net zo doof wordt als Phil Collins, wellicht zijn favoriete
drummer.
Toch leuk, als je ziet wat voor gedachten er bij je kunnen opkomen als je een foto goed gaat bestuderen..

Tekstbijdrage:
Martin Geuze, Henk Ras,
Diana de Bruijn ,Joke Maarleveld en
Remco Schade
Coverfoto:
Martin Kleefkens
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Gastspreker Henny de Boorder
TEKST: DIANA DE BRUIJN

Henny de Boorder won in 2011 de eerste prijs in de categorie Digitale Kunst op de Internationale Biënnale van Florence. In
november 2012 toonde hij zijn werk in onze fotogalerie. Op 12 november kwam hij, als oud-lid van onze club, zijn beelden
toelichten. Henny begon deze avond zijn verhaal met de herinnering dat hij jaren geleden werd uitgenodigd door Kees Veth voor
een avondje fotoclub. Dat avondje heeft uiteindelijk het leven van Henny veranderd. Al heel snel had hij het fotografievirus te
pakken.

GASTSPREKER HENNY DE BOORDER

In het begin van zijn lidmaatschap wilde Henny vooral fotografisch vastleggen wat hem fascineerde. Hij werd geraakt door vorm
en structuren. Daar was hij in die tijd overigens niet de enige in. Op fotoclub Zwijndrecht was dit destijds gemeengoed. Toch vond
Henny zichzelf wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Hij omschreef het deze avond met enige zelfspot: “Ik ben gewoon een
vreemd, eigenwijs mannetje die ook nog foto’s maakt. Die eigenwijsheid is ook één van de redenen dat ik jaren geleden gestopt
ben op de club. Ik voelde me soms geremd door de kritieken en was vaak onzeker in de keuze van mijn foto’s. Ik vond het prettiger
om qua fotografie alleen verder te gaan. Nu besef ik wel dat ik me, nu ik alleen werk, ook echt zal moeten blijven ontwikkelen. Als
je blijft hangen in steeds dezelfde soort foto’s, ontwikkel je je niet meer. Mijn vrouw steunt me daarin. Zij is al tijden mijn criticus”
Henny maakt nu andere foto’s dan in zijn begintijd. De donkere kamer is nooit echt zijn ding geworden. Hij vond het gepruts
met chemicaliën gewoon niet leuk. De digitale fotografie kwam voor hem precies op tijd. Hij kwam met zijn digitale reflex in een
soort fotografieflow. Hij had het gevoel dat de uitdaging, die hij met zichzelf aanging steeds meer in evenwicht kwam met zijn
kunnen. Vele malen herhaalde Henny deze avond dat hij blij wordt van fotograferen. “Ik word geraakt door beelden, raak er ook wel
emotioneel door.”

OPENING EXPOSITIE HENNY DE BOORDER

Henny: “Nu fotografeer ik de omgeving van mensen. Dat is een beetje vervreemdend gebeuren. Toch is het geen gerommel in een
fotoprogramma. Ik fotografeer reflecties, maar voeg geen foto’s samen. Het is steeds één beeld. Door de binnen- en buitenwereld
even sterk te benadrukken, via digitale bewerking, ontstaat een realiteit die vervreemdt.” Een andere serie in zijn expositie bestaat
uit verstilde beelden, waar o.a. bomen de hoofdrol spelen. Het is alsof je door je wimpers heen naar een bos kijkt. Op zijn geheel
eigen wijze, met beweging en een pastelachtig effect probeert Henny sfeer over te brengen.
Aan het einde van de avond kwam er een vraag uit de zaal: “Hoe kun je waken voor ‘maniertjes’ in je fotografie? Henny: ‘Zo zou je
mijn werk kunnen zien. Ik maak misschien wel gebruik van een maniertje. Anders gezegd een trucje, om spiegelingen om te zetten
in mijn eigen beelden. “Maar”, legde hij vervolgens uit: “als fotograferen een trucje is, moet je het wel op de góede wijze blijven
doen. En ik vind dat ik daarin geslaagd ben”
Henny, bedankt voor je openheid en enthousiasme op deze leerzame avond!
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Soms lijkt een avond op de fotoclub
op een etappe in de Tour de France
TEKST: JOKE MAARLEVELD

3 december: de etappe “beneden bezinnen” onder leiding van Rudi Kleingeld. Altijd weer benieuwd naar wat hij nu weer verzonnen
heeft. Een avond door Rudi voorbereid is nooit saai. Dat komt omdat hij er altijd veel tijd en aandacht aan besteedt. Meestal interactief,
zo ook deze keer. We moesten een foto meenemen die we mooi vonden, maar die we niet zelf hadden gemaakt. Meteen een colletje
van de eerste categorie, zo bleek. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Maar de een kiest weloverwogen een foto, de ander pakt wat
lukraak en de derde neemt niets mee. Maar ook op die derde was Rudi voorbereid ........
De ingeleverde foto’s hingen ludiek aan waslijnen door de zaal. Al snel bleek dat een colletje van de 3e categorie, want niemand had
een flauw idee wie welke foto had meegenomen. Dat is toch vreemd. Je zou zo denken, dat als je iedere maandagavond bij elkaar zit
om over fotografie te praten, je elkaars voorkeuren langzamerhand zou moeten kennen.
De muren waren bezaaid met 16 uitspraken waaraan een goede foto zou moeten voldoen. Door middel van het plakken van 6 groene
stickers, werden we gevraagd onze voorkeur voor bepaalde uitspraken te laten blijken. Vals plat!
We werden in groepjes van vier geredigeerd om “en petit comité” over de door ons meegebrachte foto’s te discussiëren met de stellingen aan de muren als leidraad. Waren de door jou gekozen stellingen in overeenstemming met de door jou meegebrachte foto? Of
niet? Rode stickers moesten worden geplakt bij de uitspraken waarvan jij vond dat deze door de gevoerde discussie waren versterkt.
Niet zo eenvoudig, want waar had je nou je groene stickertjes geplakt? De blauwe mochten geplakt worden als je een niet eerder
verkozen stelling door de discussie nu wel omarmd had. Dit waren colletjes van diverse categorieën.
Tenslotte was er een line up van foto’s op de bok. Foto’s die door gerenommeerde curatoren waren gekozen als zijnde goed,
interessant etc. Door middel van handopsteken lieten we foto voor foto weten of we het met de curatoren eens waren. Dat bleek bij
het merendeel van de foto’s niet zo te zijn. Ai, een buitencategorie col dus! We staan blijkbaar een heel eind van het gedachtengoed
van de hedendaagse mainstream fotografie af.
Uiteindelijk hingen er 16 A4-tjes aan de muur, die treffende gelijkenis vertoonden met de bekende bolletjestruien. Misschien is
fotobespreken wel net zo moeilijk als een berg op fietsen!
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Mijn BMK-dag 2012
Op 10 november was de landelijke BMK-dag in Apeldoorn. Gedurende die dag waren
er presentaties van BMK’ers over hun eigen fotowerk. Tevens konden er workshops
onder leiding van BMK’ers worden gevolgd.

.........Toen naar het lokaal van Mathijs Willemse. Mathijs zat daar al ongedurig op zijn grote groep deelnemers te wachten, maar na
tien minuten wachten was die grote groep er nog steeds niet en werd aan Mathijs gevraagd om te beginnen.

Ik had gekozen voor een tweetal workshops: “Fotobespreken/stromingen” en “Seriematig werken”, doch jammer genoeg was er voor
laatstgenoemde workshop geen plek meer beschikbaar. Als alternatief ging ik nu een tweetal fotopresentaties van BMK’ers bekijken;
ook interessant.

Mathijs liet als eerste wat van zijn straatfotografie zien: candid foto’s van personen, meestal in Italiaanse steden, genomen met een
telelens. Hij vertelde erbij dat hij door deze techniek niet als fotograaf werd opgemerkt, wat voor hem als een pluspunt gold. Maar
dieper contact met zo’n beeld maken, deed ik als beschouwer niet en andere deelnemers hadden dezelfde ervaring. Ter afsluiting
landschapsfoto’s, ondermeer genomen op IJsland. Mathijs had met dit landschapsonderwerp tweemaal een serie voor de BMK
ingezonden: eerst in kleur en later in zwart-wit. Met die tweede verkreeg hij de BMK-titel. Hijzelf was daar nog steeds verbaasd
over, maar ook de deelnemers vonden zijn zwart-wit serie echt veel beter, omdat de landschappen hierdoor abstracter werden.

Rond half negen haalde ik Hans van Weelden thuis op en bij de scholengemeenschap aangekomen, konden wij perfect voor de
ingang parkeren. Er was nog tijd voor koffie en een vlugge observatie van de mededeelnemers. Die generaliseerde ik in drie
categorieën: 1. met een fotoportfolio; 2. met een grote fototas; 3. met een lunchpakket. (Hans en ik vielen in categorie 3.)

Hierna werd het tijd voor mijn broodje en om de auto te inspecteren op parkeerbonnen. Inmiddels was het me duidelijk dat er in
deze rustige wijk van Apeldoorn zelfs op zaterdag een streng parkeerverbod gold; doch de boete zat al onder de ruitenwisser en
de boterhammen smaakten nu toch veel minder lekker.

De schoolbel ging en werd het tijd om de koude leslokalen in te gaan. Want op de zaterdagochtend is er geen schoolles en dus ook
geen verwarming. Het was hierdoor echt kleumen in de klas.

Tijd voor het middagprogramma: Harry Sikkenk en Rob ’s-Gravendijk presenteerden een workshop over fotobespreken /
stromingen. Ik verwachtte dat het hierbij zou gaan over hoe je foto’s kunt bespreken, hun workshop bestond echter uit het
bespreken van gerenommeerde foto’s, de makers en de bijbehorende stroming in de fotografie. Anders gezegd: zo’n 180 jaar aan
fotografie, in twee uur samengevat, in een koud leslokaal. Op de foto’s welke Harry en Rob daarbij vertoonden was helemaal niets
aan te merken: de ene na de andere topper kwam voorbij op het scherm, maar omdat deze presentatie door iemand anders op
papier was gezet, zat er echt te weinig dynamiek in deze workshop. Wat hierbij ook een rol speelde. was dat veel deelnemers niets
met de getoonde foto’s hadden. Na deze workshop zat het programma erop.

T E K S T: R E M CO S C H A D E

De eerste fotopresentatie was van Jaap Hijma. Jaap presenteerde zijn werk met leuke details en veel enthousiasme. Het zijn
sfeervolle foto’s genomen tijdens fotoreizen door Italië en in het Verre Oosten.
Hij vertelde eenmaal per jaar op fotoreisavontuur te gaan: wekenlang overdag intensief fotograferen en ’s-avonds in de hotelkamer
op de laptop selecties maken. De rest van het jaar besteedde hij dan aan het afdrukken van alle gemaakte foto’s. Dat die aanpak
werkte viel wel uit zijn foto’s op te maken: de personen die Jaap op straat in hun directe leefomgeving fotografeert zijn spannend
en sfeervol in beeld gezet, erg goed van compositie en vaak van de nodige subtiele humor voorzien. En omdat er met een kortere
brandpuntsafstand wordt gefotografeerd, beleef ik zulke foto’s als beschouwer erg direct.

Samenvattend, was het voor mij een redelijk inspirerende dag. Vooral door alle contacten met medefotografen. Verder vond ik het
weer opmerkelijk om te zien dat de BMK-titel niet vanzelfsprekend in louter topfotografie resulteert.
De volgende BMK-dag hoop ik er weer bij te zijn en zal goed opletten waar ik dan parkeer.

Tijdens Jaap’s presentatie kwam er veel interactie vanuit de groep over de eigen foto-ervaringen. Een prima sessie, gegeven door
een ervaren fotograaf die krachtig werk maakt en weet wat hij fotografisch wil. Gewoon jammer dat het maar een uurtje
duurde...............
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Gedane zaken

Geluiden van waarde

Fotoclub Zwijndrecht is volop in
beweging. Er vinden talloze activiteiten
plaats die door de club worden georganiseerd of waar de club bij betrokken is.

Begin november meldde Wilco in zijn gebruikelijke mededelingen vooraf, dat een
nieuwe richtlijn werd ingesteld voor ‘nieuwerkers’.

September

Hij zei met verontschuldigende ondertoon: “Als je een foto op de bok zet, is het vanaf nu de bedoeling dat je enige uitleg geeft.
Waarom heb je voor het thema gekozen?, waarom heb je je foto gemaakt? en wat was je achterliggende gedachte bij je beeltenis?” Er
klonk zachtjes gemurmel om me heen. Of dit een protestmurmel was kon ik niet direct ontdekken, maar dat zal vast de zaterdagmiddag erna besproken zijn. Ik was daar niet bij, dus overdacht ik de nieuwe regel van de club in mijn uppie.

- Openingsexpositie nieuwe leden
- Theo Bijker opent 54e fotoseizoen
- FCZ neemt deel aan de cultuurmarkt Zwijndrecht
- 1e avond Boven Beginnen/Beneden Bezinnen (BBBB), o.l.v.
Martin Geuze en Wilco Maarleveld : “Heeft de jury gelijk?”

Oktober
- Expositie Petra van Rijswijk “Schoonheid en het leven”
- Retrospectief Peter van Klinken
- Bezoek van FC Dongen,
- Hernieuwde kennismaking met een oude bekende Koos
Schenk
- Bezoek aan FC Dongen
- 2e avond BBBB, o.l.v. Henk Ras: “Ethiek in de fotografie”
- Laatste keer de avondcursus Digitale fotografie en Digitale
fotobewerking, o.l.v. Leo van den Hooven en Jan Huisman

November
- Expositie Henny de Boorder “Mijn eigen werkelijkheid”

- FCZ neemt deel aan de Open Atelier Route van Zwijndrecht
- Spreker Henny de Boorder / meer hierover elders in deze
Grove Korrel
- 3e avond BBBB, o.l.v. Rudi Kleingeld: “Wat is een goede foto?”/
meer hierover elders in deze Grove Korrel
- Bezoek aan Fotogein

TEKST:DIANA DE BRUIJN

Ik vind het prettig om niets te zeggen als ik mijn foto’s net op de bok heb gezet. Ik prefereer het om, voordat ikzelf iets zeg, de primaire
reacties tot me te nemen. Die eerste reacties uit de zaal zijn vaak hetzelfde, maar zelden direct verbaal. Er klinkt vaak een soort zuchten
van de eerste rijen. Die geluiden uit meerdere kelen zijn zacht en voorzichtig. Zodoende trek je niet de aandacht van de gespreksleider.
Er wordt ook vanuit alle hoeken van de zaal gekucht. Dat kan dan nog. Als de gespreksleider om attentie vraagt, word je volgens de
etiquette geacht die kriebel te onderdrukken. Er wordt altijd gefluisterd. Een beetje te hard. Vooral op de achterste rijen. Want dat valt
toch niet op, denken ze daar.
Dan na enige seconden is er het gestommel van stoelen die achteruit geschoven worden. Clubleden die tegen de zijmuren zitten,
wringen zich in de smalle ruimten tussen benen en stoelen door. Dat gaat niet altijd even goed. Hier en daar struikelt iemand over een
hengsel van een tas of schopt iemand een kopje omver. Gelach en sorry’s klinken. Het luidere gestommel moedigt de leden aan om de
gepresenteerde foto’s hardop te gaan bespreken.
Voorin staan, na even, de geïnteresseerden en de mensen die hun verrekijker zijn vergeten in rijen redelijke stilte de creaties te
bekijken Op het podiumpje wordt er af en toe op een detail van mijn werk gewezen. Soms vang ik de woorden scherpte, korrel of druk
op. Af en toe redden Joke en Kees iemand van een duikeling van het platform. Dan klinkt een schrik-Oe .... en als het clublid overeind
blijft een voorzichtige lach. Na het opnieuw plaatsnemen van de kijkers, kan de gesprekleider beginnen.
De gespreksleiders doen het goed. Het begeleiden van de zaal zorgt altijd voor een goede beoordeling van de foto’s. In de toekomst
zal ik dus als eerste het woord krijgen. Ik hoop zo dat ik door mijn eigen uitleg over mijn foto’s niet het gezucht, gemurmel, gefluister,
gestommel, gelach en ge-sorry in de zaal ga missen. Ik kan er in het hoekje bij de deur zo van genieten.

December
- Groepsexpositie “Waard om bekeken te worden “ - foto’s
gemaakt in musea
- Wouter Dekkers behaalt de 9e plaats bij deelname aan
Fotoindividueel.
- Bezoek van FC Schiebroek
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“Er zijn geen regels voor een goede foto, er zijn gewoon goede foto’s”
Ansel Adams

