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In de vorige Grove Korrel las ik in het artikel “Gedachtenkronkels” het vol-
gende over het meedoen aan wedstrijden: “Aan die wedstrijden doe ik niet 
mee en zou het iedere amateurfotograaf willen afraden”.

Ik moest aan deze mening denken bij de organisatie van “Vijf met samen-
hang”. Er waren maar liefst 86 Fotobondleden van afdeling Zuid-Holland 
Zuid die zich niets van dit advies aantrokken. Het leverde een boeiende be-
spreking op, waarbij de beoordeling van de 86 series door twee juryleden 
werd toegelicht.

De jury was er vooraf duidelijk over. Elke andere jury zou tot een ander 
resultaat komen. Logisch, omdat er geen objectieve criteria zijn om kunst-
uitingen te beoordelen. Met dat als uitgangspunt gaf de jury feedback over 
de series. Er werd aangegeven wat de jury sterk en minder sterk vond in de 
getoonde foto’s. Of er sprake was van samenhang tussen de beelden of dat 
de samenhang soms minder goed in de serie werd gezien. 

Feedback geven op getoonde series is iets anders dan kritiek geven. 
Feedback geeft de fotograaf de mogelijkheid om zichzelf te verbeteren. 
Alleen wanneer je daarvoor openstaat, en uiteraard met het uitgangspunt 
dat de beoordeling door iemand anders altijd subjectief is. Maar het zou te 
gemakkelijk zijn om vanwege dit uitgangspunt het werk van anderen niet 
te beoordelen.

Het maken van een goede serie is niet eenvoudig. In de bespreking viel 
een serie soms uiteen in 4 met samenhang plus 1. Het lijkt me fijn om deze 
feedback als fotograaf terug te krijgen. Je kunt er wat van opsteken en ben 
je het er niet mee eens, dan kun je het ook naast je neerleggen. Het mooie 
van een jurering is dat de jury alleen kijkt naar de foto’s. De naam van de 
maker is niet bekend en is dan ook niet van invloed op de waardering.

In deze Korrel is een aantal series opgenomen. Niet altijd vijf foto’s met 
samenhang, soms drie of vier. De centerfold is dit keer voor de serie  
“Mannen zonder gezicht”. Prachtige foto’s van Joke Maarleveld. Dat is in 
ieder geval mijn subjectieve mening. En overigens ook van de jury die de 
serie als beste beoordeelde. 

Voorwoord
TEKST: MARTIN GEUZE

Op de voorpagina van DGK 303 staat een intrigerende foto van 
Jurjen Biesbroek. Een klein tafeltje gedekt voor één persoon, 
een stoel en een donker silhouet van een vrouw rechts. De lezer 
vraagt zich wellicht af, hoezo gedekt voor één persoon? 

Ik zie de andere kant van de tafel helemaal niet. Zoals altijd is 
kennis van de situatie behulpzaam bij de analyse. 

Het is duidelijk niet in een gezellig restaurant, maar een vreemde 
setting in de Hamburger Kunsthalle. Ik heb daar ook een foto 
gemaakt, die niet bokwaardig is, maar die ik hierbij laat zien. 
Jurjen is om de tafel heengelopen en heeft de foto gemaakt uit 
de linkerbovenhoek. Zo te zien is er een dame binnengekomen, 
die in de vrij duistere ruimte opdook achter de tafel. Het beeld 
suggereert dat er meer aan de hand is en het is daardoor een 
spannende foto geworden.

Het doet denken aan een filmposter. Ik moest hierbij denken aan 
de film “Guess who’s coming to diner” (1967). In de film is het 
een zwarte man die bij een diner komt kennismaken met zijn 
schoonouders. Een beladen onderwerp in die tijd met een titel 
die wijst op de te verwachten spanningen. 

Jurjen heeft deze foto waarschijnlijk gemanipuleerd om het 
geheel beeldend sterker te maken. De foto is onderbelicht en 
nergens scherp. Het is echter wel een foto die je tot nadenken 
aanspoort over de gebeurtenis en minder tot een technische 
analyse. Persoonlijk vind ik dat vaak boeiend werk. Ik kan 
genieten van een technisch perfecte foto, maar deze foto, 
waaraan volgens de regels eigenlijk van alles mankeert, vind 
ik prachtig. Hierbij blijkt, wat mij betreft, weer eens dat het 
afdwalen van de regels kan leiden tot mooi fotowerk. De kunst is 
om te weten wanneer en hoe je dat kan doen.   

Wat mij betreft is Jurjen hier met deze foto heel goed in 
geslaagd. 

Guess who’s coming to diner
TEKST: HENK RAS

© HENK RAS © JURJEN BIESBROEK
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Ons leven in foto’s!
TEKST: ESTHER VAN DEN BOOGAARD

En dan krijg je op een clubavond de vraag of je een stuk wil schrijven voor De Grove Korrel. In mijn enthousiasme zeg ik gelijk ja. Die 
avond neem ik een aantal oudere uitgaven mee naar huis. In de week die volgt, lees ik die op mijn gemakje door. Ik kom tot de con-
clusie, dat ik geen idee heb wat ik kan schrijven, alles is al wel zo’n beetje beschreven!

Als ik heb besloten dat ik het gewoon bij mijzelf houd, komt het verhaal vanzelf. Ik ben in januari lid geworden van de fotoclub. Ik 
voelde mij in het begin een beetje een buitenstaander. De foto’s die ik te zien kreeg waren best artistiek en kunstzinnig te noemen. 
Ik snapte niet altijd waar ik nou naar keek, vond ik dit mooi?  Dan kwam ik met mijn “plaatjes” van onze dochter en een paard. Zaten 
ze daar bij de club wel op te wachten. Ik weet het niet. En weet je wat, ik kan er ook niet wakker van liggen. Dit ben ik en deze foto’s 
maak ik. 

Ik kreeg mijn eerste camera toen ik een jaar of 16 was. Mijn opa zei tegen mij de woorden: “de foto’s van vandaag zijn de herinne-
ringen van morgen”. En wat bleek er een waarheid in die woorden te schuilen. Mijn opa is inmiddels alweer bijna 10 jaar dood, maar 
wat ben ik blij met de foto’s die ik van hem heb. Een bewijs van zijn bestaan. Ook toen mijn ouders na een nare scheiding uit elkaar 
waren was ik heel blij met alle fotoalbums. Er was een tijd dat er liefde was in plaats van haat. Ondanks dat ze elkaar nu het licht niet 
in elkaars ogen gunnen.

© ROB SCHEURWATER

Toen onze eigen dochter werd geboren wilde ik alles vastleggen, deze tijd kwam nooit meer terug. En foto’s liegen niet. Momenten 
worden voor eeuwig bevroren en herinneringen worden gemaakt. Ik wilde niet alleen alles op camera vastleggen maar wilde het 
ook documenteren. Ik ben altijd al heel creatief geweest en ik leerde via een Amerikaanse site het gegeven Project Life kennen. Ik 
was verkocht. Op een creatieve manier bezig zijn met foto’s en papier. Ik kon er alles in kwijt. Zo documenteerde ik de afgelopen 
jaren ons leven. Alles wordt vastgelegd en gedocumenteerd. Ik hoop dat onze dochter daar over een aantal jaren met veel liefde 
doorheen bladert.

Na een moeilijke periode op werkgebied was ik mijzelf een beetje kwijtgeraakt. Ik kon niet meer, was moe. En alles kostte mij 
zoveel energie. En die energie had ik niet meer. Begin dit jaar was het klaar! Ik had een nieuwe baan en ik wilde weer verder met 
fotograferen. Ik ging naar de fotoclub om weer gemotiveerd te raken. En wat een positieve energie krijg ik daar. Ik hoop dat ik hier 
veel leer en uit mijn comfortzone kan stappen. Ik ben blij met mijn “plaatjes” maar misschien leer ik hier ook om vanuit een ander 
oogpunt te kijken. En nee, ik stop niet met “plaatjes” schieten, die zijn mij te dierbaar. Voor je het weet is dat het enige wat je nog 
hebt van iemand.

Het eiland van Dordt
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© MARIJKE BOTTEMA Beschadigd© ANJA GROOT ZWAAFTINK San Sebastian
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© REMCO SCHADE SUPER-HOKUTO 16
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Op 18 april jl. werd in LantarenVenster in Rotterdam door het Nederlands Fotomuseum een avond georganiseerd in het kader van 
‘Fotogasten’. Deze keer was Bertien van Manen te gast. 
Citaat uit de aankondiging: 
“Zij zal spreken over haar meest bekroonde werk dat meestal ontstond tijdens de vele reizen die ze maakte. Haar eerste fotoboek,  
A Hundred Summers, A Hundred Winters, dat in 1994 verschijnt, toont het dagelijks leven in de voormalige Sovjet-Unie. Hiervoor  
reist Van Manen meermaals af naar onder meer Kazachstan, Moldavië en Oekraïne, waar ze de mensen die ze fotografeert van  
dichtbij meemaakt door er te logeren of bij ze te eten. Een persoonlijke band met het subject is er nagenoeg altijd. In de periode 
1997 tot 2000 reist Van Manen veertien keer naar China. Uit deze reis vloeit het prachtige boek East Wind, West Wind (2001) voort, 
waarin ze de toenemende westerse invloed op het dagelijks leven in China blootlegt.”

Het was een uitermate boeiende avond. Bertien van Manen bereidde haar reizen eigenlijk nauwelijks voor, ‘Ik ging gewoon’. Wel 
besloot ze voorafgaand aan haar reizen naar Rusland en China eerst even Russisch en Chinees te leren. ‘Ja natuurlijk, anders kom je 
nergens en kan je niet met de mensen communiceren’. Wat betreft de fotografie blijkt ze een enorme weerstand te hebben tegen 
al het spectaculaire in de fotografie, het gaat om de ziel van de foto. Ze zegt te hebben gefotografeerd op het scherp van de snede: 
‘Hoe ver ga je met betrekking tot integriteit en privacy’.

Het is niet mogelijk om in een klein artikel diep in te gaan op deze materie. Maar ik wil nog wel verslag doen van het omverkegelen 
van een heilig huisje, in dit geval van Henri Cartier Bresson ‘Le Moment Décisif’, ofwel ‘het beslissende moment’. Bertien van Manen 
had daar maar één woord voor: ‘Onzin, als je je hoofd omdraait zie je weer een ander beslissend moment’. Bovendien is bij de bestu-
dering van de negatieven van HCB gebleken dat hij veel beelden schoot vóór en na het beslissende moment, kortom het beslissende 
moment van zijn iconische beelden vond plaats in zijn Doka en niet op straat.
Inmiddels is Bertien van Manen de Grande Dame van de Nederlandse fotografie. Ze wordt vertegenwoordigd door galeries in New 
York, Berlijn en Parijs en haar werk is aangekocht door vrijwel alle gerenommeerde musea in de wereld die er een fotografiecollectie 
op na houden.  Het MOMA in New York heeft een aantal beelden aangekocht waaronder de twee onderstaande. 
Toen ik deze beelden zag moest ik onwillekeurig denken aan de discussies op nieuwwerkavonden van Fotoclub Zwijndrecht. 
Hoezo, ‘ik zou de onderste lijn van de weg toch even rechtgezet hebben’ of hoezo, ‘de zee loopt leeg’. 

Bertien van Manen en een paar 
heilige huisjes 
TEKST: HANS VAN WEELDEN

© SANDRA REIJMERS
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© JOKE MAARLEVELD Mannen zonder gezicht
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De brallende beeldenaar 2 
TEKST: JURJEN BIESBROEK

“Nog nooit wat verkocht? Verdikkie, dat voorspelt niet veel 
goeds. Ach ja, ook weer niet zo gek als je je kunstwerken niet 
uitstalt en ontvankelijk wilt zijn voor meningen van anderen.” 
duwde ze nog even op de zere plek.

“Nou ja, ik zie dat genuanceerder mevrouw. Iedereen fotogra-
feert, maakt kiekjes en selfies. De wereld van werkelijk geïnteres-
seerde zielen is echter maar klein.” riposteerde ik.  “Mijn niveau 
is van hoger sferen, nogmaals niet arrogant bedoeld. Maar het 
gevolg is wel dat u, nu u eenmaal de drempel over bent, en dat 
weet ik zeker, een gefundeerde visie zult hebben op de door mij 
gemaakte beelden. Afwijzend of goedkeurend, dat doet dan niet 
meer ter zake, want gesproken door een verwante geest. Een 
cliëntele die ik kan waarderen.” zei ik vastbesloten. “En of u dan 
iets koopt of niet, dat is van minder belang.” 

Dus zo geschiedde. De vrouw bestudeerde mijn kunst en 
fileerde elke foto met messcherp commentaar waar rundercar-
paccio een forse homp vlees bij lijkt. Echter, waar dit voorgerecht 
normaalgesproken rauw en koud wordt opgediend, ervoer ik de 
ongezouten kritiek als warm en opbouwend. Goed becommen-
tariëren bleek een schone vaardigheid op zich. …tegelijkertijd 
knaagde er iets.

“Een vreugdevol Hosanna zult u niet van mij horen mevrouw, 
hoewel ik zeer content ben met uw scherpe blik.” gaf ik ietwat 
terneergeslagen aan. “Teleurstelling en blijdschap duelleren in 

mijn hoofd om voorrang. Mijn mogelijkheden zijn nu gegroeid 
maar mijn trots is licht gekrompen. Het blijft toch een hobbelig 
zandpad.”

“Hm, ik vond u leuker met uw eigenwijze zelfgenoegzaamheid, 
dat past u beter. U spreekt trotse woorden maar uw lichaams-
taal verraadt het dunne laagje chroom. Welhaast een valse 
Don Quichotterigheid als u mij vraagt. Zeker ook gezien die 
lege zwarte etalage. De molens gaan van u winnen op deze 
manier.” waarschuwde de dame die, om haar woorden kracht bij 
te zetten, zich licht vooroverboog en een vermanende vinger 
opstak.  “Vergeef me mijn harde woorden, maar ik adviseer u 
dringend om eens deel te nemen aan een heuse wedstrijd. Niet 
dat ik u de beste kansen toedicht, sorry, maar juist om te leren 
van het commentaar.”  

De dame verliet mijn winkel zonder iets te kopen en ik beloofde 
haar dat ik er wat aan zou doen om een dikkere huid te verkrij-
gen, wat niet hetzelfde is als een gladde rug.

Zo is het gekomen dat de etalage van mijn winkel nu niet meer 
geheel zwart is. Er staat nu een ezel in van blank hout met één 
kunstwerk daarop uitgestald. Met een groot wit laken erover-
heen, dat wel. En één tipje ervan is opgelicht, als lokkertje.  
En de prijs?  De prijs heb ik er maar niet bij gezet, ik prijs mezelf 
wel.

Voil Jeanetten Aalst België: Elk jaar bezoek ik het carnaval in 
Aalst (B). Dinsdag, de laatste dag van het carnaval, als het geld 
op is en iedereen op z’n laatste benen loopt, is er een optocht 
van mannen die verkleed zijn als vrouw; Voil Jeanetten.  

© HANS VAN WEELDEN
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© THEO DE JONG © JAN KOORNEEF
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© WIL KOSTER

© ESTHER VAN DEN BOOGAARD© RUUD VAN NES

© JACO BOSMAN

© JAN WILLEM VELDHUISEN

© MARIANNE VAN DEN MEIRACKER Zie de stad

5 dagen in m’n eentje naar IJsland, een 
droom die uitkomt! Woensdagavond 
land ik op Keflavik, de adrenaline giert 
door m’n lijf. Gecombineerd met het 
feit dat het in mei ‘s nachts niet donker 
wordt in IJsland, betekende dat een kort 
nachtje van ongeveer 3 uur slaap. Om 
04.30 zit ik alweer in de auto om één 
van de mooiste dagen van m’n leven 
te gaan beleven. Rond 05.00 uur rijd ik 
langs het kleine plaatsje Eyrarbakki, waar 
ik dit prachtige paard zag staan. Na een 
rustige kennismaking, wat gehinnik en 
gesnuffel mocht ik deze foto maken. 
Een mooi begin van een onvergetelijke 
dag van een onvergetelijk avontuur in 
IJsland!

Waterhond. Dit beeld is door mij bewust “krap” ingekaderd, 
om zo de nabijheid van de (water)hond te benadrukken.

Paard
Slanke manen
Bruin en glanzend
Wat maakt hem geliefd?
Aanhankelijkheid
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Leo van den Hooven (1940-2019)

TEKST: WILCO MAARLEVELD

Wat begon met hoesten, gevolgd door een klaplong, bleek begin 2018 longkanker te zijn. Leo was in zijn lot zowel realistisch als 
optimistisch tegelijk. Een jaar van behandelingen had uiteindelijk niet het gewenst effect. Op 21 februari 2019 overlijdt hij. 
Hieronder de toespraak bij de (besloten) afscheidsplechtigheid op 27 februari door Wilco Maarleveld 

Ik denk wel eens dat Leo, wat fotografie betreft, toevallig op het juiste moment op de juiste plaats was. Uit interesse voor fotografie 
en ter oriëntatie bezocht hij een avond bij de fotoclub. Dat was toevallig een avond waarop een zekere Gijs van Kooten zijn foto’s liet 
zien. Gijs was een fotograaf met prachtige eenvoudige zwart wit foto’s van een sublieme kwaliteit. Gijs kon er niet veel over vertellen 
en hij deed er vooral ook niet moeilijk over. Terugkijkend was dat een man naar Leo zijn hart. 
De tweede toevalligheid was dat in die jaren op de fotoclub het adagium ‘Less is More’ oftewel ‘Minder is Meer’ gepreekt werd. Deze 
spreuk hing in die tijd ook ingelijst in het gangetje van het clubgebouw. Ook dat waren geen mis te verstane woorden voor Leo 
bleek achteraf. Leo was helemaal overtuigd en werd lid van Fotoclub Zwijndrecht, het was september 1985.  
De laatste toevalligheid was dat in 1985 nog een groot aantal (12) nieuwe leden lid werd. Deze trokken veel met elkaar op en werden 
fotovrienden, zoals Aza Teeuwen, Aart van Loon, Franz Heuser en Bep Kruysifix.

Vier jaar nadat Leo lid geworden was had hij al zijn eerste solo-expositie in het clubgebouw. En dat wil wat zeggen, want de fotoclub 
was erg streng in die tijd, kwaliteit was een absolute voorwaarde. Enkele foto’s zie ik nog zo voor me: een vishengel, een hekje, een 
foto van een steen en een rijtje stoelen om er maar een paar te noemen.  
Afgelopen oktober hing zijn zesde en laatste expositie aan de muren van de fotoclub. Het was een prachtig overzicht van zijn oeuvre.

Wie de foto’s van Leo door de jaren heen voor de 
geest haalt, ziet schoonheid, perfectie, weinig beeld-
elementen en contrast van licht en donker. Leo maakte 
niet toevallig een foto, hij componeerde zijn foto. Iets 
naar links, iets hoger en nog wat dichterbij en dan pas 
klik. Dat was het ritueel dat Leo afdraaide om zijn foto’s 
te maken. Beeldvullend fotograferen was het motto. 
En ook geen voorwerpen op locatie verschuiven of 
weghalen. Op de computer en vroeger in de doka zo 
min mogelijk ingrijpen in het beeld. Als fotograaf maak 
je de keuzes op locatie zei hij altijd. En het niet maken 
van een foto was ook altijd een optie. Leo was in zijn 
fotografie een perfectionist en erg streng voor zichzelf.

34 jaar lang heeft Leo zijn hart en ziel gegeven aan de 
fotoclub. En niet enkel op het gebied van het fotograferen zelf maar vooral ook aan het verenigingsleven.  
Hij was een zeer betrokken en trouw club lid. In principe was Leo er altijd en deed hij mee aan workshops en activiteiten. Zaterdag-
middag was vaste prik voor een praatje en een borrel en zondagochtend werd er in principe altijd gefotografeerd.

Je kon altijd een beroep op hem doen. Leo kan je zaterdag suppoosten? Leo kan jij vrijdagavond aanwezig zijn bij het Fotoforum? 
Leo wil je helpen bij Foto Individueel? Leo zie jij kans Piet te helpen met zijn computer. Leo kan jij dit vandaag nog even op de web-
site zetten? Nooit, echt nooit was het te veel gevraagd.

Wat Leo veel voldoening gaf was het overdragen van fotografische kennis. In het doka tijdperk was hij mentor van vele nieuwe leden 
en hij mag trots zijn dat hij de mentor was van René van Rijswijk (inmiddels BMK).

Hij stond samen met diezelfde René en Jan Huisman aan de wieg van de digitale fotografie op de club, heel veel dinsdagavonden 
zijn daaraan besteed. Verder was hij samen met Jan Huisman docent van vele in- en externe foto cursussen. De externe cursussen 
brachten ook geld in de clubkas. Het prachtige grote tv-scherm hebben we daaraan te danken.

Voor Leo was al die inspanning vanzelfsprekend. Hij was niet op zoek naar waardering of extra aandacht, daar was hij veel te be-
scheiden voor. LESS is MORE. En dat sluit geheel aan bij zijn uitvaart die hij in besloten kring laat plaats vinden, want anders waren de 
leden van Fotoclub Zwijndrecht in groten getale aanwezig geweest.

Leo bedankt voor alles. We zullen je erg missen, dat bleek de laatste weken al zo.
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© PETER BAAN

© JAN BOUWMAN

Fietssporen op asfalt

© JURJEN BIESBROEK
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Gedane zaken....

FEBRUARI: opening expositie nieuw leden

FEBRUARI: excursie naar Nederland Militair Museum

FEBRUARI
Expositie: ‘Nieuw Talent’  (foto’s van de nieuwe leden van het 
vorige seizoen)
11 februari:  bespreking foto’s gemaakt tijdens de buitenland- 
excursie naar Hamburg
24 februari: foto-excursie naar het Nederlands Militair Museum in 
Soesterberg
De BBBB avond van februari is onder leiding van Jan Koorneef en 
gaat over esthetiek

MAART
Expositie: ‘Familie Album Project’ – foto’s gemaakt naar aanleiding 
van één of meerdere beelden uit het familiealbum
25 maart: de BBBB avond is alleen beneden en wordt begeleid 
door Wim Benschop. Katrin Pietsch van het Nederlands Fotomu-
seum houdt een lezing over de restauratie van het dia-archief van 
Ed van der Elsken.

APRIL
Expositie: ‘De Holland in beeld’ (foto’s gemaakt in en om het ge-
bouw de Holland van het Nationaal Onderwijsmuseum).  
De expositie wordt geopend door de directeur van het Nationaal 
Fotomuseum Petra Reijnhoudt.

29 april: de BBBB avond komt te vervallen, hiervoor in de plaats 
worden de foto’s gemaakt tijdens de excursie naar het Nederlands 
Militair Museum getoond en besproken.

MEI
Expositie: ‘Divers’ door Henny de Boorder
Geen BBBB

Exposities van leden buiten de deur van de fotoclub:
Februari: Cor Ritmeester in Arthouse B&B te Dordrecht en  
Joke Maarleveld in de bibliotheek van Hendrik Ido Ambacht

Overleden: Leo van den Hooven en oud-leden Martin Kleefkens 
en John van Rooyen

MAART: Lezing door Karin Pietsch

Parkeren: 
Tijdens mijn wandelingen in de stedelijke omgeving probeer ik gewone dingen zo 
te fotograferen dat er toch een bijzonder beeld ontstaat. De compositie bepaalt 
de grote lijnen in de foto, waarbij kleine details zeker niet onbelangrijk zijn.  
Bij deze inrit van een parkeergarage werd ik getroffen door het spel van licht en 
lijnen, waarbij de stukjes die zichtbaar waren van de auto het beeld compleet 
maakten.

© PETER DE GROOT




