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Voorwoord
TEKST: MARTIN GEUZE

Bij de opmaak van een nieuwe Grove Korrel kan één onderdeel vrijwel altijd
ongewijzigd worden overgenomen uit de vorige uitgave. De colofon is een
vast onderdeel waarin normaal gesproken alleen de vermelding van de
tekstbijdragen en de coverfoto aanpassing behoeven. In de vorige editie
van de Grove Korrel schreef ik dat we blij waren met de uitbreiding van de
redactie. In de colofon konden we Marjan toevoegen.
In deze uitgave moeten we de colofon helaas weer aanpassen. Blijdschap
maakt plaats voor verdriet, omdat we afscheid hebben moeten nemen van
Diana de Bruijn. In het voorjaar van 2011 deed ik een beroep op haar om
plaats te nemen in de nieuwe redactie. Met haar enthousiasme, scherpe
analyse en taalgevoel versterkte zij de nieuwe en nog onervaren redactie
enorm.
Haar tekstbijdrage “ Weerklank of weerstand” in De Korrel 281 was scherp
en eindigde met de conclusie: “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.” Wijze
woorden die ook een doorkijkje gaven van hoe zij zelf in het leven stond.
In haar laatste tekstbijdrage schrijft ze: “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.” Genieten deden we ook van jou, Diana. Niet alleen door
de mooie foto’s die je met ons hebt gedeeld. Maar vooral ook door wie je
was en waar je voor stond, een kijker met niveau en een fijn mens!

Ter nagedachtenis aan Diana
de Bruijn (1967-2013)
TEKST: WILCO MAARLEVELD, VOORZITTER

In 2006 wordt Diana lid van onze vereniging. Een half jaar later krijgt zij te horen dat er bij haar borstkanker is geconstateerd.
Zes jaren van hoop en vrees volgen. Sinds december vorig jaar leefden we met het feit dat verdere behandelingen voor haar zinloos
waren. Daarmee was het overlijden van Diana binnen een afzienbare tijd onvermijdelijk geworden. Dat ze ondanks dat, tot het einde
van het vorige seizoen de clubavonden bezocht heeft, zegt veel over haar als persoon. Op 2 oktober overlijdt Diana, ze is slechts 46
jaar geworden.
Ondanks de voor- en tegenspoed in die zes jaren heeft ze zich altijd met volle overtuiging en enthousiasme ingezet voor de club.
Van het bezoeken van de reguliere clubavonden tot de extra workshopavonden, van haar mening over de getoonde foto’s vanuit de
zaal tot haar mooie stukjes over fotografie in De Grove Korrel en van suppoost op zaterdag tot verkoopster op de rommelmarkt.Ook
verzorgde ze de PR van onze maandelijkse tentoonstellingen. We hebben deze inzet met bewondering waargenomen. Verder was
haar openhartigheid over haar lot ontwapenend. Ook hiermee heeft ze velen van ons in het hart geraakt.
De laatste twee jaren heeft ze hard gewerkt aan de serie familieportretten in het kader van de workshop ‘Inspired by ….’. Dat heeft
geleid tot een prachtige serie die in maart 2013 op de expositie te zien was. Veel indruk heeft onder andere de foto gemaakt van
haar ouders in de woonkamer. En wat te denken van de die andere foto’s met veelal onbezorgde familiesituaties. Ontroerend, want
het was vooral bezorgdheid, die de boventoon voerde de laatste jaren bij Diana, Jan en de kinderen.
Op maandag 7 oktober hebben we voor aanvang van de clubavond stilgestaan bij haar overlijden. Op 9 oktober was er een zeer
druk bezochte, maar bovenal een indrukwekkende afscheidplechtigheid in Dordrecht, waar ook velen van Fotoclub Zwijndrecht de
laatste eer bewezen aan Diana. Ter nagedachtenis blijft haar portfolio op onze website in te zien.
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Openingsspreker:
Peter van Tuijl
TEKST: MARJAN LEEUWESTEIJN

De eerste clubavond van dit seizoen was ook meteen een bijzondere avond door de aanwezigheid van fotograaf Peter van Tuijl als
openingsspreker.
Na lang als amateurfotograaf actief te zijn geweest, heeft Peter van Tuijl in 2007 afscheid genomen van zijn baan als rector en is als
freelance fotograaf aan de slag gegaan. Hij werkt graag seriematig, gebruik makende van een onderwerp of thema om zo meer
diepgang in zijn series te krijgen. Zijn fotografie heeft voornamelijk een social-documentair karakter.
Terug naar de avond van 2 september …..
Wat een enthousiasme en energie straalt deze man uit! Hij kan zó bevlogen vertellen over zijn fotografie, die duidelijk zijn grote
passie is. Opmerkelijk is ook de scherpte in zijn foto’s, met name in zijn straatfotografie, waar snel reageren op vaak onverwachte
momenten noodzakelijk is.
Het is prachtig om te horen hoe hij zijn langlopende projecten aanpakt. Soms gaat hij 4 jaar achter elkaar naar dezelfde
vakantiebestemming om verder aan zijn serie te werken. Dit is direct een aandachtspunt voor veel amateurfotografen: het besef dat
een project weken, maanden of zelfs jaren kan duren. We willen vaak direct resultaat, binnen korte tijd een serie maken, terwijl we
ons moeten realiseren dat tijd één van de ‘ingrediënten’ is voor het maken van een serie die klopt en die de kijkers blijft boeien. Hij
maakt over het algemeen foto’s waar ongelooflijk veel op te zien is. Niet bepaald minimalisme ….. Drukke foto’s, een stijl die mij wel
aanspreekt. Je oog valt direct op het onderwerp en de belangrijkste details. Daarna ontdek je steeds meer in de foto. In het geval van
een geportretteerde, vind je steeds meer details die ertoe doen, die vertellen over wie de persoon op de foto is.
Ik heb veel bewondering voor deze man en van deze avond geleerd dat durven, gewoon doen en geduld belangrijke eigenschappen zijn in de fotografie.Op 2 september heb ik Peter van Tuijl leren kennen als een zeer kundig, veelzijdig fotograaf. Vol
verwachting kijk ik dan ook uit naar 30 december, wanneer hij FCZ weer bezoekt en een lezing geeft over straatfotografie. Een mooie
laatste clubavond om 2013 af te sluiten .....
© PETER VAN TUIJL
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Stripverhaal
TEKST: HENK RAS

Op de middenpagina’s van de Grove Korrel 287, ditmaal een bijzonder fotografisch stripverhaal van Peter Baan. Bijzonder omdat je
het eigenlijk van rechts naar links moet lezen, terwijl wij geleerd hebben om van links naar rechts te lezen. Het verhaal heeft drie
lagen; het decor bestaand uit: de oever aan de overzijde, het water en de oever aan deze zijde. In het water een voorbijvarend schip
als tweede laag. Als derde laag de figuren op onze oever die schijnbaar bezig zijn met een workshop schilderen. In de negen plaatjes
zien we één schip dat schijnbaar niet in één keer op de foto paste. Onzin natuurlijk omdat dit duidelijk niet de bedoeling was van de
fotograaf.
Peter heeft reeds eerder meerdere beelden van één onderwerp laten zien, maar dit vind ik wel zijn sterkste tot nu toe. Juist door die
tegengestelde verhaallijn. Op plaatje 9 begint de boeg van het schip het verhaal binnen te komen en is de “juf” aan de rechter
leerling aan het uitleggen wat er van haar verwacht wordt. De linker leerling is al ijverig bezig. Op plaatje 5 is het betoog afgelopen
en vertrekt de “juf” naar de koffie, terwijl de linker leerling besluit haar werk eens van een andere kant te bekijken. Het schip vaart
intussen rustig door. Om een doorlopend beeldverhaal te krijgen van het schip (de containers en het schip logisch laten doorlopen)
heeft Peter hier en daar gesjoemeld met de breedte van de foto’s. Bij plaatje 2 is de hoogte aangepast om het stuurhuis niet in de
bovenrand van de foto te laten verdwijnen. De een zal zeggen dat het charmant is en de ander zal het veroordelen als inconsequent.
Naar mijn mening kan de serie dit echter hebben. Jammer vind ik wel dat bijvoorbeeld bij plaatje 5 een hoogteverspringing in het
schip zit. Waarschijnlijk om de voeten van de “juf”niet te hoeven amputeren. Hier had hij naar mijn idee, beter dezelfde oplossing
kunnen kiezen als bij plaatje 2: door het de onderkant te laten uitsteken.
Zonder het schip was het ook een leuke serie geworden alleen was het dan in drie of vier plaatjes verteld geweest. Nu is het een
sequentie geworden van een voorbijvarend schip met wat figuranten. Het leuke is dat de figuranten een heel eigen verhaal vertellen
dat helemaal niets met het schip te maken heeft. Het is heel goed gezien door een fotograaf met oog voor detail en de gave om van
iets gewoons toch iets bijzonders te maken. Ik roep nog even in herinnering de foto van Peter die in de GK 285 staat. Hierin zagen
velen in eerste instantie, een beeld uit een film over de oorlog in Vietnam of een ondergelopen polder. Bij nadere beschouwing bleek
het gewoon een overwoekerde tegelvloer die natgeregend was. Hoe gewoon kan een afbeelding zijn, of spreken we dan toch van
verbeelding? Het is toch prachtig dat onze club deze variëteit in fotografie voortbrengt.

P.S. Voor alle duidelijkheid, in mijn verhaal heb ik de plaatjes wel van links naar rechts genummerd zoals we dat normaal doen.
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Gedane zaken.............

September: Openingsspreker Peter van Tuijl

September: BBBB o.l.v. Wilco Maarleveld

Oktober: Cursus Fotografie & Beeldbewerking

Oktober: Retrospectief Aza Teeuwen

Oktober: BBBB o.l.v. Dimitrios Sapanidis

November: BBBB o.l.v. Rudi Kleingeld
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November: Bezoek Fotoclub De Haagse
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“Ik fotografeer dingen die ik niet wil schilderen en ik schilder dingen
d i e i k n i e t k a n f o t o g r a f e r e n .”
Man Ray

