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Voorwoord

Kwallen ?

TEKST: MARTIN GEUZE

TEKST: HENK RAS

In 2014 besluit de bekende Nederlandse portretfotograaf Robin de Puy een
reis te maken door Amerika. Ze wil zich los maken van de verwachtingen
die men van haar heeft. Door het succes wat ze heeft met haar portretten
-die ze in opdracht maakt- heeft ze nauwelijks meer tijd voor vrij werk. In
2015 maakt ze de reis van 10.000 km op een Harley Davidson en bepaalt ze
zelf wie ze fotografeert. Het resultaat is een prachtige reeks portretten die in
het Fotomuseum Den Haag te zien zijn in haar eerste solotentoonstelling.

Op de voorpagina van de GK 294 staat een foto van Cor Rit-

Ik heb wel de foto hieronder gemaakt waaruit blijkt dat ik niet

meester, getiteld “Electric Crystals”.

de enige was, die het wel interessant vond. Ik heb er geen goede

Van haar reis is een documentaire gemaakt die in het programma Close Up
door AVROTROS is uitgezonden. In de documentaire wordt duidelijk dat
De Puy niet bang is om buiten haar comfortzone te treden. Ze geeft zich
letterlijk en figuurlijk bloot.

De titel verraadt natuurlijk (jammer genoeg) direct veel over
de afbeelding. Bij de eerste blik op de foto dacht ik namelijk

Nog even en dan breekt de vakantieperiode weer aan. Sommigen van ons
gaan naar het buitenland en overschrijden letterlijk een grens, anderen
blijven hier in Nederland. Maar waar je ook heen gaat, blijf foto’s maken en
probeer ons iets te laten zien van wie je bent als fotograaf. Zoals Robin de
Puy het zegt in haar documentaire: “Ik ben het allemaal zelf.”

zoiets zie, ga ik toch even langer kijken.

een moment dat ik keek naar een verzameling kwalletjes of

De op deze plek gemaakte foto van Cor heeft me er toch weer

sneeuwkristallen. Opgroeiend aan de oever van de Grevelingen

eens op gewezen dat je langer en beter moet kijken. Tenminste

hadden we ieder jaar een periode waarin miljoenen kleine kwal-

als je het gevoel hebt, dat er een goede foto te maken is.

letjes rondzwommen in het water waar wij ook graag in wilden

Meestal is die dan ook te maken als je maar van alle kanten naar

zwemmen. De variëteit was niet zo groot als op de foto, maar

je onderwerp kijkt. Ook recht van onderen is dus een goede

gek genoeg was dit toch mijn eerste gedachte. Door alleen de

foto te maken, want beide genoemde foto’s zijn vrijwel recht

glazen lampenkapjes weer te geven in een zwart vlak is hier een

omhoog gemaakt. Het is prettig dat we met de huidige digitale

In deze laatste Korrel van het seizoen komen we een aantal tekstbijdragen
tegen die hierover gaan. Barth nodigt iedereen uit om foto’s te maken die
anderen raken en een inkijk geven in de ziel van de fotograaf.
Jurjen daagt ons uit om te durven dromen. Buiten je comfortzone te treden
en over door jezelf opgeworpen drempels te stappen.
Lia schrijft over het afdelingsmentoraat dat zij volgt. Een zoektocht waarbij
je soms vastloopt, maar aangespoord wordt om verder te gaan. Je als het
ware over je eigen grenzen heen te zetten.
Drie leden die bezig zijn hun fotografie naar een hoger niveau te tillen. Niet
omdat het moet, maar omdat het voor jezelf een verrijking is om verder te
gaan dan wat je zelf voor mogelijk had gehouden.

foto aan over gehouden, maar een volgende keer dat ik weer

eigen universum gecreëerd. Cor

technieken over veel bezwaren van

is meestal de man van de een-

storende elementen kunnen heenstap-

voudige, maar sterke vormen

pen. In het geval van de coverfoto van

die verrassend in beeld worden

de GK 294 is het heel fijn dat de foto

gebracht. Ook in deze opname

rondom de lampen niets laat zien wat

is weer veel weggehaald uit het

het beeld verstoort. Het maken van

beeld om het eenvoudiger te

een clean beeld is veel eenvoudiger

maken. Al die lampjes hingen

geworden. Allerlei fotobewerkingspro-

waarschijnlijk vast aan snoeren

gramma’s staan ons ten dienste. Helaas

die het beeld, dat Cor voor ogen had, verstoorden. Om dan de

schieten we soms door, waardoor beelden te clean worden en

keus te maken om het geheel zwart te maken getuigt van visie.

zelfs onecht lijken. Het sinds kort regelmatig genoemde rafel-

Daarnaast kregen de lampjes eenzelfde blauwe tint om de ver-

randje, ontbreekt vaak. De meeste van de foto’s van Cor zijn zo

warring wat te vergroten.

duidelijk en dwingend, dat je geen rafelrandje nodig hebt om de

Op deze avond bracht Cor ook een foto mee van wat schijnbaar
het bovenaanzicht van een grijsblauwe “krop sla” was. (Zie de

aandacht te trekken of te houden.
Dit is een mooi doel om na te streven.

Nieuwerk foto’s van 1-2-2016 op de website.) Ook dit is een hele
fraaie foto en het betreft hier één lamp - in het Rijksmuseum
- die naar beneden komt vallen. Het toeval wil dat ik, gelijktijdig
met een paar andere leden van de FCZ, naar deze naar beneden
vallende lampen heb staan kijken. Ik heb een paar bewegende
lampen op de foto, maar ik heb nooit gedacht dat het recht van
onderen fotograferen een dergelijke mooie foto kon opleveren.
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© JURJEN BIESBROEK

“On the edge of things”
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Inkijk in de ziel van de fotograaf
TEKST: BARTH BAKKER

Het afgelopen jaar hebben we weer prachtige foto’s op de

Themafotografie is creatief denken, maar ook jezelf

bok en op het scherm gezien. Foto’s en series van uiteenlo-

kwetsbaar opstellen, extravert zijn, anderen de gelegenheid

pende aard en onderwerp, die technisch dik in orde waren:

geven om in “jouw ziel” te mogen kijken. Maar hoe vreemd

goed belicht, mooie compositie, fantastische scherptediepte,

het ook klinkt, als je bezig bent, moet je ook introvert zijn,

noem maar op.

jezelf als het ware opsluiten, het idee uitwerken en niet eraan

Maar hebben we ook de “ziel” van de fotografen gezien
in deze foto’s? Dan bedoel ik foto’s die je aan het denken

Ga daarom aan de slag, maak foto’s van een willekeurig

zetten. Zoals de serie “3rd LIFE” van Joke. Hiermee toont ze

object/onderwerp en bekijk ze thuis om te zien of je er

de absurditeit aan van opgezette dieren. Of neem de serie

wat mee kan doen. Kijk wat de foto’s met jou doen, welke

van Marijke Bottema, waarin zij haar zus, op een ontroerende

invulling je er nog meer aan kan geven. Denk “out of the box”.

wijze portretteert. Foto’s die je echt raken.

Het gaat niet om fantastische foto’s, maar om de gedachte en

Zelf maak ik graag series die een thema hebben, zoals de

© AREN VAN DEN DOEL

denken wat een ander ervan zal vinden.

serie “Leegte” over mijn schoonmoeder. Hiermee wil ik laten

de e
 moties achter de foto’s.
Daarom nodig ik iedereen uit om dit ook eens te proberen.

zien, wat de consequentie is van oud worden al of niet met
een goede gezondheid.Of neem mijn serie ”Levensweg”,
die ontstaan is, nadat ik deze fietsbrug gefotografeerd had.
In deze serie heb ik mijn visie op het leven van een mens
gevisualiseerd. Maar hoe kom je aan dat soort thema’s,
wordt weleens aan mij gevraagd. Soms heb ik vooraf een
idee en ga ik aan de slag, maar soms maak ik ergens een serie
foto’s van een object, die mij later inspireert om er een thema
van te maken. Zo is de serie “Levensweg” ontstaan. Toen het
thema geboren was, ben ik teruggegaan en heb ik de uiteindelijke foto’s geschoten.
Jammer genoeg wordt dit soort creatieve acties niet of
nauwelijks besproken. Wat ik gehoord heb ook niet bij
een mentoraat, waar de “leerling fotograaf” een bekende
fotograaf moet gaan bestuderen en daarna soortgelijke foto’s
vanuit de eigen optiek moet gaan maken. Maar is dit geen
kopieergedrag vraag ik mij dan af.

© BARTH BAKKER
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“Oprijlaan van een dakloze”
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Afdelingsmentoraat,het vervolg
TEKST EN FOTO’S: LIA PERQUIN

Het einde is in zicht, iedereen heeft zijn of haar onderwerp

dat ik met mijn project wil vertellen, is naar aanleiding van

bijna klaar. De afrondingsfase kan beginnen. Iedereen in

ons c lubuitje Parijs. De beleving van een verschrikkelijke

de groep is wel een keer vastgelopen in zijn of haar proces.

gebeurtenis vertalen naar het heden. Hoe gaan we daarmee

Handen in het haar ……… “Wat nu?” en “Hoe verder?”.

om, hoe reageren we op het nieuws dat we elke dag voorge-

Gelukkig is Diana daar om hulp te bieden: door vragen te

schoteld krijgen via de media.

stellen, een andere kijk te geven en het aanreiken van handvatten. Al snel wordt het “Oh nee!” in een “Oh ja!” veranderd.

Deze zoektocht was heel mooi; met het resultaat ben ik heel

Na deze dip gaan we vol enthousiasme verder aan onze

blij. De andere fotografen zijn onder de indruk en Diana zegt

projecten.

na afloop: “Je moet er toch maar over nadenken om het in te
sturen voor de BMK ……”

De projecten zijn mooi en ieder heeft zijn eigen verhaal
hierbij. Een mooi boek terugvertalen in foto’s. De dagbeste

Eerst de voorbereidingen afmaken voor onze gezamenlijke

ding volgen van oudere mensen. De leegte in de stad na een

bespreking op dinsdag 17 mei samen met Jan Tito.

avondje stappen. 52 Nationaliteiten portretteren op het werk
van een sociale werkplaats. Internationale vrachtwagenchauffeurs die k amperen op de parkeerplaatsen. Het verhaal

En dan nadenken …….

© KAREL VAN DE WERKEN

12 maart. Kinderen van columnist Jan Roos bedreigd. Turkse kustwacht slaat vluchtelingen met stokken. TSN thuiszorg woensdag
failliet. Tienermeisjes planden nieuwe aanslag concerthal Parijs.
Vluchtelingen Griekenland tot hun enkels in de modder. Artsen
weigeren uitleg over Germanwings piloot Lubitz.
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24 maart. Verdachte koffer in Maastricht, treinverkeer platgelegd.
Brusselse broers stonden op terreurlijst VS. Tweede terrorist betrokken bij aanslag metrostation. Komst Ibrahim Bakraoui gemeld
door Belgische ambassade. Nog 63 slachtoffers aanslag Brussel op
intensive care. Verdacht pakketje, geen treinen naar Breda.
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“Reality is just an illusion”

© BERTIEN KRAAMER
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© WIM BENSCHOP

Vak - Amateur
TEKST: FRANZ HEUSER

Wanneer je in de Gouden Gids van dit jaar de rubriek

Met de online media bedoel ik uiteraard niet een tv-scherm

“Fotografie” bekijkt dan zie je (in vergelijking met vorige

welke in veel fotoclubs zijn intrede gedaan heeft en waarop

edities) een veelvoud aan namen. Ik denk niet dat dit louter

fotowerk in hoge resolutie getoond kan worden. Foto’s die ge-

vakfotografen zijn. De grens tussen beroepsfotograaf en

maakt zijn met een smartphone of met een tablet kunnen er

amateurfotograaf is steeds meer aan het vervagen. De digi-

heel mooi uit zien, zolang je er maar geen print van maakt.

tale fotografie ligt hieraan ten grondslag. De hedendaagse
topcamera’s zijn apparaten geworden waarbij de kennis van
vakfotografen in de firmware genesteld zit. Hierdoor wordt het
mogelijk om zonder enige vakkennis foto’s van professionele

Landelijk is er volgens mij een stijging van het niveau binnen
de amateurfotografie. Ook om die reden is de scheidslijn tussen
vakfotografen en amateurfotografen steeds smaller geworden.

kwaliteit te maken.

Ik durf daarom ook hardop te denken: er zijn (gevorderde)

Fotografie is nog steeds een vak, maar dat is bijna niet meer

vakfotograaf.

amateurfotografen die foto’s maken op het niveau van een

zichtbaar en volgens mij zijn er ook steeds minder mensen die
menen dat het nog een vak is. Er wordt volgens mij nergens
zoveel gebeunhaasd als in de fotografie. Daar komt nog bij dat
wij als consument er geleidelijk aan gewend zijn geraakt om
slechte foto’s te zien en dus gemakkelijk genoegen nemen met
foto’s van mindere kwaliteit, zeker als het onze eigen foto’s zijn.
Binnen de amateurfotografie en dan met name bij de fotoclubs
zijn er gelukkig nog veel fotografen die wel waarde hechten aan
goede en originele fotografie. Dit laten ze zien door mooie en
dus goede foto’s te printen en de moeite te nemen om het werk
te presenteren in een passe-partout. Zij laten de online media
met de geringe eis aan scherpte en resolutie voor wat het is.

het heelal is gemaakt uit
kleine steentjes die ik
als een groot geheim
ronddraag

© TINEKE ADENEY
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“watermusic ”

Hans Lodeizen
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© MARIJKE BOTTEMA
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“Vrouwelijke schoonheid”

© WIM ROSENBRAND
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“Passing By”
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Tussen droom en werkelijkheid
TEKST: JURJEN BIESBROEK

Met enige regelmaat schieten deze woorden me te binnen die

Toch denk ik werkelijk dat die ogenschijnlijk verre droom maar

me doen denken aan het gedicht van Willem Elsschot. Hij

een paar stappen ver is. Het plaatje hiernaast zou weleens goed

gebruikt een prachtig opgebouwde zinsnede bij een verder

weer kunnen geven waar het schort. Het gebied waar je je op je

nogal ernstig onderwerp. Het deel dat me aanspreekt in relatie

gemak voelt, is vanzelfsprekend ook de plek waar je geen angst

tot de fotografie is vrij bekend geworden

hoeft te hebben. Daar bewust uitstappen en je kwetsbaar op-

.… want tussen droom en daad staan wetten in de weg en
praktische bezwaren ….
Na een paar jaar serieus bezig te zijn geweest met het maken
van beelden, herken ik bij mezelf dat het mij niet zozeer gaat om
het vastleggen van een werkelijkheid, maar veel meer om wat er
niet is, niet zichtbaar is of niet werkelijk bestaat. Op dit moment
in ieder geval.

stellen vergt enig lef, maar de kans dat het daar gebeurt is groot.
De verrassing ben je namelijk zelf. Waarom proberen we dat
dan niet vaker zou je zeggen. Als ik voor mezelf spreek: Omdat
ik de angst tot falen makkelijk een dekmantel geef. “Het is zo
moeilijk - Ik kan het toch niet - Het ontbreekt me aan tijd - Ik
ben er nog niet klaar voor - Mijn droom is zo groot.” Allemaal
zelf o
 pgeworpen drempels. Let wel, dit is wat ik zelf voel bij het
fotograferen, maar ik geloof vast dat er in ieder van ons wel een
stukje van deze droom schuilt.
Daarom daag ik jullie graag uit: “Durf te dromen!”

© MARJAN LEEUWESTEIJN

Ook op een ander niveau merk ik dat dromen belangrijk is. Je
wilt toch allemaal die mooiste foto maken of dat beeld dat emoties oproept bij een grote schare mensen. Trots kunnen zijn op
wat je doet en een beetje eigenwijs worden daardoor. Ja toch?
Het dommelmoment op zaterdagmorgen. Nog even omdraaien
en genieten, maar daarna word je toch echt wakker. Het applaus
dat je dacht te horen, blijkt het stromend water van de douche
en de wekker trekt je ruw de dag weer in.
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© ANJA GROOT ZWAAFTINK
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Gedane zaken.............
Februari
- Expositie “My Reality” van Cor Ritmeester.
-15 februari: een oude bekende verzorgt deze avond: René van
Rijswijk.
- BBBB: Boven verzorgd door Franz Heuser: Fotobewerken in
Camera Raw.
Beneden verzorgd door Remco Schade: “Beste mislukte foto”

Februari: BBBB o.l.v. Remco Schade

Maart
- Expositie “Mengeling” van Peter Visser.
- 30 maart: bezoek aan fotoclub ‘t Gooi.
- Geen BBBB i.v.m. Pasen.
April
- Expositie “zoveel te zien” van Remco Schade.
- 11 april: fotobespreking “anders bekeken” verzorgd door
Martin Geuze.
- 12 april: Bondsfotowedstrijdbespreking door Hans van Weelden
afd. Zuid-Holland-Zuid.
- BBBB : Boven verzorgd door Rudi Kleingeld: “Tja wat zal ik er van
zeggen”.
Beneden verzorgd door Martin Geuze: Over context.

April: BBBB o.l.v. Martin Geuze

Mei
- Expositie Parijs (groepsexpositie)
- 9 mei: Bezoek van fotoclub Zoetermeer.
- 29 mei : Eindejaarsexcursie.

© JOKE MAARLEVELD
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