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november niet alleen een schitterend fotoboek (‘Belgicum’ van Stephan Vanfleteren) heeft opgeleverd maar eveneens veel interessante foto’s op de bok
zal brengen.
Maar… zou het niet interessant zijn om ook een meer persoonlijke foto-
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grafie te bedrijven. Ik denk hierbij niet alleen aan beelden uit ons eigen le-
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ven maar ook aan thema’s door de fotograaf zelf gekozen of bedacht en
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de foto’s zullen in de enorme stroom beelden die dagelijks voorbijtrekt ons in
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Het oog van de meester
Met zijn fraaie kleuren en zachte bewegingen lijkt de coverfoto van
De Grove Korrel nummer 271 wel wat op een impressionistisch
schilderij. Wat valt hier over te vertellen? Lees en je weet alles.
- d oor: R u u d van We ze l

Veelal is het belangrijk dat een foto op zijn minst scherp te
noemen is, maar soms is dat helemaal niet belangrijk. Als een
fotograaf erin slaagt zijn (haar) persoonlijke visie te geven op het
onderwerp door middel van onscherpte, ben ik direct geïnteresseerd. Zoals in deze coverfoto van mensen in een kathedraal.
Mede doordat de fotograaf de camera heeft bewogen tijdens de
opname is de sfeer ontstaan van een impressionistisch schilderij.
De bewegingen op de foto zijn mooi zacht, maar ook de kleuren
zijn mooi zacht. Als je de foto nader beschouwt zie je dat de
rechter persoon met rode trui en de linker met zwart jasje het
beeld mooi insluiten, maar de blikvanger is natuurlijk de okergele baan met het nog net zichtbare heiligenbeeld samen met
het groepje mensen eronder. De hoogte van de verticale lijnen in
het beeld en het licht laten je meteen ervaren dat je in een kathedraal bent. De foto is gemaakt door Bertien Kraamer, die zoals wij
weten, het zoeken naar een eigen fotografische taal niet schuwt.
Bertien vertelde me dat de foto gemaakt is in de Sint Pieter te
Rome; deze foto is dus gemaakt in het huis van de plaatsvervanger van god op aarde. We kennen natuurlijk allemaal wel iemand
in onze omgeving die meent ook aanspraak te kunnen maken
op deze titel, maar hier resideert de echte, althans dat staat in
zijn functieomschrijving heb ik begrepen.
Zo’n foto moet dus wel een meesterwerk worden (deo volente). Het was vooruit de bedoeling van Bertien de foto op deze
wijze tijdens de opname te beïnvloeden, waar ze naar mijn mening zeer goed in is geslaagd. De foto is dus niet later ontstaan
in een fotobewerkingsprogramma. Gelukkig maar, want dat heeft
sterk mijn voorkeur: het oog van meester die op ‘het beslissende moment’ (van Henri Cartier-Bresson) ziet dat het goed is en
toeslaat. Kwade tongen zouden kunnen beweren dat het beeld
een toevalstreffer is; eigenlijk mislukt want bewogen, maar door
toeval toch nog leuk geworden, maar daar geloof ik hier helemaal niets van. Ik houd ervan als iemand van te voren een soort
van idee heeft en vanuit dat idee naar resultaat toewerkt. Het
tegenovergestelde is dat je rondloopt en knipt wat je tegenkomt.
Nu had ik het zojuist over ‘het beslissende moment’ van de oude

maestro Cartier-Bresson. Over hem las ik
laatst het verhaal dat
men hem ervan ‘verdacht’ dat hij die man
in die beroemde lege
straat, die nèt in dat
ene straaltje zonlicht
loopt, er zelf neergezet
zou hebben. Net zoals die man die op de
Avenue des Champs
Elysées bij die klok
een krant staat te lezen waar precies de
zon doorheen schijnt
een model zou zijn, neergezet door de maestro. Ik ervaar zo’n
opmerking als heiligschennis. Je zou willen dat het niet zo zou
zijn, dat de opname in één keer goed was, als onderdeel van
een grootse visie. In ieder geval werd toen de gemaakte foto
tijdens de opname; tegenwoordig zien we veel foto’s die ontstaan zijn door een op zich bekwaam vakman in een fotobewerkingsprogramma. Dan wordt de juiste man op het beslissende
moment er later alsnog in gemonteerd. Over de problematiek
daarvan staat een artikel getiteld ‘the full works’ in ditzelfde nummer van ons prachtblad.
Terug naar de foto van Bertien. Ik schreef al dat ze nogal
eens experimenteert en veel probeert, maar dat houdt tevens in
dat niet alles lukt. Maar als het lukt dan kun je wel spreken van
originele en persoonlijke fotografie en dat is waar een ambitieuze fotoclub behoefte aan heeft: aan fotografen die eens van het
paadje afgaan of tegen de gevestigde mening in durven te gaan.
Ik schreef eerder al eens: ‘fotograferen in een eigen taal en in die
taal ook nog eens iets te zeggen hebben’. Foto’s dus gemaakt
door het oog van de meester. n
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Mooi...

- door: Diana de Bruijn

“Nee, wacht even Greet, hij staat toch nog niet goed. Je moet
toch nog een stukkie naar achteren”.
Na een zondagochtendfotowandeling door Willemstad liep
ik met mijn camera om de nek terug naar de auto. Naast me
manoeuvreerde een vrouw een kleine blauwe auto in een parkeervak.
“Ja, zo staat ie goed Greet”.
Greet stapte uit en zette een tuinstoel voor de auto en meldde liefdevol: “Hier vader ga maar zitten, ik doe de rest wel”.
De man ging zitten met zijn blik gericht naar de rivier. Het
verbaasde me, dat de vrouw haar moeilijk ter been zijnde echtgenoot ‘vader’ noemde. Hij was ouder dan zij of in ieder geval
even oud als zij zelf. Nu noemde mijn oudtante haar man vroeger
ook vader en ik moest glimlachen bij de herinnering aan deze
mensjes. De relatie van de al aardig op leeftijd zijnde oudtante
en oom, was innig te noemen. Het liefdevolle ‘vader’ klonk altijd
zo teder.
In de tijd, dat ik in gedachten wachtte op de rest van de fotoclub, zette Greet intussen de spulletjes voor de auto. Opvallend
was dat de twee tuinstoelen, de campingtafel met daarop een
thermosfles, twee bekers en twee glaasjes voor een neut samen
met de koelbox precies binnen de lijnen van de parkeerplek
werden geplaatst. Het hele plaatje werd door deze dame, als het
ware, voor mijn ogen gekaderd.
Uit het automatisme waarmee alle handelingen van het uitpakken en neerzetten gepaard ging, maakte ik op dat deze
mensen dit vaker deden. Het hele tafereeltje trok nog steeds
mijn aandacht en van een afstandje zag ik, dat nu ook Greet met
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een plof plaats nam op de gestreepte campingstoel. Samen zaten ze voor hun auto, op de tachtig centimeter, die binnen de
lijnen nog restte.
“Zo, hè, hè, we zitten”.
Het was een tijdje stil. Greet schonk koffie uit de thermoskan
in de bekertjes.
“Wat is het hier toch mooi, hè vader?”
“Ja Greet, het is hier prachtig!”
Zij keken naar de rivier en ik keek naar deze mensen.
Onderweg terug naar Zwijndrecht begreep ik, dat het fenomeen dat ik had gadegeslagen ‘bermtoerisme’ heet. Nou ja, een
soort van, kreeg ik uitgelegd. Want het echte – in de jaren zestig
ontstane bermtoerisme – speelde zich immers af langs de snelweg. Het blijft alsnog een opvallend tijdverdrijf. Wat me eigenlijk
het meest bijbleef van het geheel op deze locatie, was de verzuchting van de man en vrouw: “Wat is het hier mooi!”
De man en vrouw zaten op een gekaderd stukje parkeerplaats naast hun auto naar de schepen op het water te kijken en
waren bijna lyrisch over het mooie uitzicht.
Ik moest ze gelijk geven. Het uitzicht was aardig, maar fotografisch gezien kon ik er niets mee. Ik zag er op dat moment
geen leuke compositie in, geen mooie lijnen, geen bekoorlijke
schaduwen. Mijmerend op de achterbank in de auto vroeg ik me
af: “Waarom herkennen we schoonheid in verschillende dingen”.
Waarom houdt de één van bomen en de ander van verlaten kasseien, waar zo mooi het licht op valt? Het is een feit, dat houden
van iets zeer persoonlijks is, maar we slagen er wel allemaal in,
om iets moois van iets minder moois te onderscheiden.
In de fotografie heb je als beginner dat minimale gegeven
nodig als basis. Daarna is het zaak dat je leert het adembenemende, attractieve, beeldschone, bekoorlijke, bevallige, charmante, fijne, fraaie, knappe, beeldschone, aanlokkelijke, aantrekkelijke, lieve, oogverblindende, prachtige, schitterende, schone
en aardige een beetje goed op een HP Premium Plus satijnglansje te krijgen. Als bovenstaande synoniemen voor ‘mooi’ uit
een aantal monden klinkt, nadat je jouw foto’s op een ‘Nieuwerk’-avond op de bok hebt gezet, dan mag je best tevreden
zijn met het resultaat.
Als conclusie voor mijzelf na deze gedachtespinsels in de
auto? Ik heb nog veel te leren, maar ik ben leergierig. Toch nog
maar eens op een zondagochtend terug naar Willemstad? n

Aza Teeuwen
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Mijn fotografie
Fotograferen doe ik reeds vanaf mijn veertiende, maar in het analoge tijdperk is dat nooit goed uit de verf gekomen omdat ik nooit
de moeite genomen heb een eigen donkere kamer in te richten.
Negatieven ontwikkelen deed ik wel zelf, maar voor het maken
van de afdrukken ging ik naar de fotohandel.
- door: Hans van Weelden

Vier jaar geleden is daar verandering in gekomen. Een vriend
introduceerde mij bij Fotoclub Sliedrecht en het virus had me in
korte tijd te pakken. Ik was voordien inmiddels al wel in het bezit
van een digitale camera. Terwijl ik ten tijde van de analoge fotografie altijd zeer passief aan de zijlijn bleef staan, bleek de digitale fotografie een gevoelige snaar te raken en me aan te sporen
tot activiteit.
Overigens zijn we thuis altijd zeer geïnteresseerd geweest in
kunst, met name moderne kunst. Ik doel dan op kunst waarvan
onze kleindochter van zeven zegt: ”Dat kan ik ook”. Deze interesse voor kunst en veelvuldig museumbezoek heeft een goede
basis gelegd voor het kijken naar beelden. Wat zie je? Wat zou
de maker ermee bedoeld hebben, maar wat veel belangrijker is
‘wat doet het met jezelf, wat voel je er zelf bij?’. Soms valt het
kwartje wel en soms niet. Wat heeft dit met fotografie te maken?
Mijns inziens alles. Gevoel voor schoonheid, stijl, kleurgebruik,
compositieleer enz, enz. Bijvoorbeeld compositieleer. Ik weet
daar eigenlijk weinig van. Ik spreek liever over gevoel voor verhoudingen. Je voelt automatisch aan hoe je het beeld wilt vullen
of hoe je de uitsnede wilt maken. Dat hangt namelijk al samen
met het doel van je opname. Dus vooral niet te lang bij nadenken.
Na een redelijk passief tijdperk van veertig jaar neemt de
fotografie in mijn leven inmiddels een belangrijke plaats in. Dat
betekent dat ik heel vaak in beelden denk. Ik zie overal om me
heen beelden die ik zou willen vastleggen. Meestal op momenten die zich daar totaal niet voor lenen, in de auto, tijdens vergaderingen op mijn werk. Eigenlijk heb je constant het gevoel dat
er al weer een belangrijk moment is gepasseerd dat je hebt laten
lopen. Als je niet oppast neemt deze wijze van denken maniakale vormen aan en is het niets anders dan een vorm van dwangneurose. Ik heb daarom inmiddels besloten om een duidelijke
scheiding aan te brengen tussen fotograferen en niet fotograferen.
Dat bereik je maar op één manier, namelijk door je camera af en
toe bewust thuis te laten (of op je hotelkamer).
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Voor mijn job kom ik zeer regelmatig in het buitenland en tref
daar situaties aan die uitnodigen om gefotografeerd te worden.
Met name in dergelijke situaties heb ik de regel ingesteld om pas
te gaan fotograferen als de zakelijke doelen zijn bereikt. Vaak
neem ik aansluitend een hele of halve dag ‘vrij’ om ergens ter
wereld een volksbuurt of sloppenwijk in te trekken om vooral
mensen te fotograferen.
Waarom volksbuurten of sloppenwijken? Vind ik de armoede
of andermans leed zo plezierig om te zien? Overigens zijn sommige landen te beschouwen als één hele grote volksbuurt, zoals
bijvoorbeeld Indonesië. Ik weet niet waarom, maar ik fotografeer
in een dergelijke omgeving veel liever en ik voel me daar ook
veel meer op mijn gemak dan bijvoorbeeld op het partijcongres
van de VVD.
Waarom zo ver van huis fotograferen? Daar heb ik een heldere verklaring voor. Vooral in landen waar je de taal niet beheerst, is communicatie van mens tot mens veel eenvoudiger
omdat je bij gebrek aan woorden ook iets van jezelf moet laten
zien. Voor het maken van een portret is het in mijn ogen een
vereiste dat je even een band met deze persoon creëert, ook
al duurt dat maar een paar minuten. Spreek daarentegen in
Amsterdam maar eens een wildvreemde aan om een portret te
maken! Ik fotografeer vooral mensen, meestal kinderen. Vaak
portretten of mensen die fotografisch gezien geïsoleerd worden
in (of van) hun omgeving.
Met foto’s die op deze wijze tot stand komen tracht ik over te
brengen dat een mens, ook al is hij omgeven door miljoenen
anderen, uiteindelijk een eenzaam schepsel is op deze aardkloot. Een vrouw met iets gebogen hoofd, afhangende schouders, leunend tegen een muur, een tasje dat bijna de grond raakt,
de donkere lucht nog iets aangezet en ziedaar een foto waar
Hans van Weelden gelukkig mee is.
Tijdens het maken van zo’n opname weet je al dat ‘het goed
zit’. Tijdens het kijken door je zoeker weet je al welk effect je kunt

Hans van Weelden

bereiken en welke sfeer je zult neerzetten. De bewerking op de
computer geeft ook nog een soort positieve spanning. Zodra de
foto gereed is breekt het moment aan dat je eigen gevoel beïnvloed wordt door het beeld dat je zelf hebt gecreëerd. Het was
eigenlijk wel een hele eenzame dame, eigenlijk een beetje een
zielige vrouw. Had je haar niet beter een kopje koffie kunnen
aanbieden of op zijn minst een vriendelijke lach in plaats van

haar te fotograferen in die eenzame situatie? Vast staat dat ik
gebruik maak van deze vrouw, maar moet ik het misbruik noemen? Waar gaat het eigenlijk om? Wil ik de sociale misstanden
aan de kaak stellen of gaat het slechts om het maken van een
interessante foto? Een heldere vraag, Ik hoop ooit het antwoord
te vinden. n
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Mooi toch...?
- door: Henk Ras

Tijdens het zomerreces gaat het op de club soms over het
onderhoud aan het gebouw. Dat is ook de bedoeling, want na
het zomerreces moet het gebouw er weer spic en span bij staan.
Gelukkig gaat het echter ook heel vaak over fotografie. Er vinden boeiende discussies plaats waar we op de reguliere avonden niet altijd aan toekomen. Het ging op een gegeven moment
over het beoordelen van een foto en hoe persoonlijk dat is.
Ik wil met dit stukje ingaan op het verschil van beoordelen
tussen mij en Leo van den Hooven. Leo en ik hebben ontzettend
veel gemeen in onze waardering voor bepaalde foto’s. Soms
staan we echter ook lijnrecht tegenover elkaar. Hoe kan dat?
Eerst even Leo’s beoordeling, voor zover ik dat heb kunnen
begrijpen uit zijn betoog. Leo ziet een foto en gaat deze dan vooral esthetisch en technisch bekijken en analyseren. Dus scherpte,
compositie, kleur en alle technische aspecten van de foto bepalen, voor Leo, of een foto waardevol is of niet. De afwerking ten
aanzien van vlekjes, schuine lijnen, passe-partout en dergelijke
tellen ook mee. Hij heeft even nodig om dit allemaal op een rijtje
te krijgen en geeft op basis daarvan zijn commentaar of beoordeling. Hij ziet, zoals hijzelf zegt, zelden een verhaal of hij ziet
dat pas nadat hij de foto technisch heeft ontleed. Daar is meteen
het grote verschil tussen Leo en mij.
Als ik een foto zie zijn de eerste seconden waarbij de impressie van het beeld binnenkomt, maatgevend. Dan vindt de eerste
impulsieve beoordeling, op gevoel, plaats. Ik heb dat eens genoemd de ‘wauwfactor’. Daarmee bedoel ik dat op het moment
van de eerste blik op de foto meteen een gevoel optreedt van:
hier zie ik iets bijzonders. Dat zijn meestal foto’s die ik dolgraag
zelf gemaakt zou willen hebben en die altijd iets bij mij oproepen
van een verhaal of een gevoel van vreugde, verdriet of kwaadheid. Word ik zó door het beeld geraakt, dan mogen er van mij
technische onvolkomenheden inzitten. Heel vaak zal ik een eigen
‘verhaal’ aan de foto hangen. Dit verhaal hoeft overigens niet
overeen te komen met de intentie of het verhaal van de fotograaf.
Natuurlijk is het zo, dat hoe beter de foto technisch in elkaar zit,
hoe beter het verhaal uit de verf (inkt/zilver) komt. Toch is die
eerste indruk voor mij dus héél belangrijk. Het is natuurlijk zo dat
Leo in diezelfde eerste blik soms ook een ‘wauwfactor’ kan beleven, alleen op heel andere gronden zoals dit bij mij optreedt.
Ik zal de laatste zijn, die op basis van zijn technisch benadering,
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Leo zou willen betitelen als een gevoelloos mens. Een foto die
hij positief beoordeelt roept bij hem ook prettige gevoelens op.
Ooit stonden we boven bakken met ontwikkelaar te kijken
naar een beeld dat opkwam op een wit vel. Zelfs bij het dokalicht
wist je heel vaak meteen al of je geslaagd was of niet. Enkele
malen heb ik het genoegen mogen smaken dat ik ontroerd werd
terwijl het beeld opkwam in de ontwikkelaar. Als een foto bij jezelf die emotie oproept, dan is fotograferen een mooie hobby
hoor! Dat was een eerste indruk die ondanks het spaarzame
rode licht opgedaan werd. Een heel enkele keer werd je teleurgesteld als dan het witte licht aanging. Dan viel het alsnog tegen,
maar meestal bleek de eerste indruk meteen goed te zijn. Het
helpt daarbij natuurlijk dat je de foto zelf gemaakt hebt en dus de
gedachte, de kou, de stank of wat dan ook nog in je hoofd hebt.
Als je het echt goed hebt gedaan, ervaart de beschouwer hetzelfde. Dan is het echter wel een verschil of er iemand naar kijkt
die eerst esthetisch kijkt of iemand die eerst het gevoel laat spreken en daarna de techniek beoordeelt. Als de techniek of esthetiek onvoldoende is zul je zelden een goede beoordeling krijgen
van een ‘exacte’ beschouwer. Deze groep kan echter weer lyrisch
praten over een vlakverdeling waar ik van denk: ”Wat moet ik
ermee, volgende foto”.
Grofweg durf ik te stellen dat je dus een indeling mag maken
van de ‘estheten/exacten’* en ‘de verhalenden’*. Belangrijk is, dat
we accepteren dat anderen een andere benadering mogen hebben over fotografie.
Dit stukje is ontstaan uit het gesprek dat ik met Leo had over
onze verschillende manieren om een foto te beoordelen. Laten we
eenieder in zijn waarde laten, maar ook accepteren dat kritiek
leveren op foto’s uiterst belangrijk is voor je ontwikkeling als fotograaf. Commentaar – kritiek klinkt zo negatief – mag daarom
best hard zijn mits dit goed onderbouwd wordt en ook eerlijk is.
De methode bij de beoordeling van een foto zijn bij Leo en mij
totaal verschillend maar meestal begrijpen we wel waarom de
ander de foto goed vindt terwijl de ander daar totaal anders over
denkt, en ook blijft denken. Mooi toch, dat dat ook kan? n

* ‘Estheten/exacten’ en ‘verhalenden’ komen allemaal niet voor in de Van Dale,
dus als je een toelichting wenst moet je me maar even aanspreken.

Joke Maarleveld
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Jan Buitendijk
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Wim van Venrooy
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Arie de Graaff
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Het blog
Sinds enige tijd heeft Fotoclub Zwijndecht een weblog. Dat wil zeggen Franz Heuser is een weblog over fotografie op de site van de
Volkskrant* begonnen. Hier worden voornamelijk door leden van Fotoclub Zwijndrecht foto’s geplaatst, die wederom voornamelijk door
leden van onze club worden becommentarieerd. Het blog heeft als
motto: ‘De zin en onzin van de fotografie’. Ik sprak achtereenvolgens
met Franz Heuser, Joke Maarleveld en Henk Ras over het blog.
- door: Rem Maters

Franz, hoe lang bestaat het blog al?
“We hebben een proefperiode van een half jaar gehad, maar
officieel bestaat het nu anderhalf jaar.”
Hoeveel deelnemers zijn er?
“Om foto’s te plaatsen moest je je eerst bij mij aanmelden.
Dat hebben eenentwintig leden gedaan. Reageren kon iedereen.
Maar het zijn, net als op de club, steeds dezelfde mensen die
plaatsen en/of reageren.”
Waarom heb je als motto ‘de zin en onzin van de fotografie’
gekozen?
“Ik vind dat je ook minder serieuze foto’s moet en kunt plaatsen. Foto’s die je niet zo gauw op de bok zou zetten, bijvoorbeeld
foto’s met een knipoog. Niet iedereen is het daarmee eens.”
Is er een verschil tussen blogfoto’s en bokfoto’s?
“Niet altijd. Je kunt foto’s op het blog zetten, die ook op de
bok kunnen. Maar je kunt ook foto’s op het blog plaatsen die je
nooit op de bok zou willen zetten.”
De club beschikt over een perfecte beamer. Zou het niet praktischer zijn om de foto’s op de club voortaan op een USB-stick
aan te leveren?
“Deze vraag heeft niets met het blog te maken.”
Eigenlijk niet, maar ik probeer je uit de tent te lokken.
“Dat wordt iets voor de toekomst.”
Iedereen zegt dat een foto afgedrukt moet worden en op de
bok gezet. Maar is dat niet zo, omdat we dat gewend zijn?

“De digitale sneltrein dendert zo snel voort. Het is niet tegen
te houden. Dit gaat gewoon gebeuren. Het clubgebouw is van onszelf. Dat weet je net zo goed als ik. Komen ze morgen zeggen: ‘Hier
komt een snelweg.’ Dan wordt het pand verkocht en is het over.”
(Maar dit laatste heeft weer niets met de vraag te maken.)
Hoe komt het dat zo weinig mensen foto’s plaatsen en commentaar geven?
“Daar weet ik geen zinnig antwoord op te geven. Er zijn natuurlijk anti-bloggers, die willen er niets mee te maken hebben,
want een foto moet op de bok, en het heeft niets met de fotoclub
te maken. Ik vind dat het alles met de fotoclub te maken heeft.”
Joke, waarom plaats jij geen foto’s op het blog?
“Omdat ik vind dat te weinig mensen hun mening geven. Het
zijn ook steeds dezelfde personen. Ik zet mijn foto liever op de
bok en wacht de mening van de zaal af. Het stoort me ook dat
mensen wel bereid zijn hun mening te geven op het blog, maar
niet hier in de zaal. Dat is de oorsprong waar we allemaal vandaan komen, de club. Dan vind ik: ‘Doe dan eerst eens even je
mond open op de club.’ En dan zou een blog, als daar veel meer
mensen aan meededen, ook wel aardig zijn. Maar het is nu wel
erg vrijblijvend om zo lekker in je leunstoel te noteren: ‘Dat is wel
een aardige foto, Kees of Piet.’ Ik vind ook dat je een foto niet zo
goed kunt beoordelen als hij zo klein op het scherm staat. Dat is
toch anders dan dat-ie geprint in een passepartout staat.”
Je staat er uiterst kritisch tegenover. Maar op zichzelf denk je
wel dat het blog een plaats zou kunnen krijgen in de club, als
een brede groep foto’s plaatst en commentaar geeft?
“Maar dat verwacht ik dus helemaal niet, dat dat zou gebren15

Anja Groot Zwaaftink

Want dat gebeurt hier ook niet. Dus waarom zou dat op de blog
wel gebeuren?”
Omdat mensen in hun eigen besloten ruimte er eerder toe
komen een eigen mening te vormen.
“Dat is een enkelvoudige mening. Je krijgt geen discussie.
Dat vind ik aardig op de club, dat er momenten zijn dat je inderdaad een gesprek krijgt over een foto. Dat heb je op het blog
niet. Je krijgt alleen Kees zegt dit en Piet zegt dat. Het stoort me
ook dat er eerst foto’s op het blog hebben gestaan en die komen daarna op de bok. De mensen die er op het blog iets over
gezegd hebben, willen er hier niets meer over zeggen. Dan zeggen ze: ‘Ik heb die foto al gezien!’ Dat vind ik dan ook altijd zo
waardeloos. Zo van, daar hoeven we verder niet over te praten.
Bij het blog is het ook een soort minigroepje dat op elkaar reageert. Het is niet erg breed. De groep kan alleen groter worden
als de foto’s en commentaren interessant zijn”.
Henk, wat is jouw mening over het blog zoals het nu functioneert?
“Het is een leuk fenomeen dat snelheid geeft bij het aanbieden van foto’s van gebeurtenissen of dingen die je treffen of
zaken waar je op een excursie tegenaan gelopen bent. Waar de
ander heel impulsief, heel persoonlijk op kan reageren. Het biedt
de mogelijkheid om eens wat te proberen buiten hetgeen je nor16

maal op de club laat zien. Ook aardige dingen die je opgevallen
zijn in de pers, of waar dan ook, kunnen gebruikt worden om te
spiegelen aan wat de rest van de leden ervan vindt. Dan is het
jammer dat er relatief weinig mensen meedoen. Ik denk dat er
gemiddeld zo’n tien personen regelmatig een bijdrage leveren,
hetzij als commentaar, hetzij als foto. Het zou leuk zijn als er
meer waren. Maar niemand kan verplicht worden. Gelukkig is er
binnen deze club niets verplicht. En dit ook niet.”
Tot slot een voorstel.
Enkele jaren geleden heeft een aantal mensen meegedaan aan
het project ‘6 x 6’. Iedere deelnemer maakte zes dagen lang zes
foto’s per dag, zodat op de zevende dag zijn filmpje vol was.
Velen van ons denken met plezier aan dit project terug. Niet in
de laatste plaats omdat het verrassende beelden opleverde. Nu
we in het digitale tijdperk beland zijn stel ik het project ‘7 x 7’
voor. Zeven leden worden verzocht zeven dagen lang iedere
dag één foto van die dag op het weblog te plaatsen. Vervolgens
heeft ieder lid de vrijheid gedurende de week van dit project zijn
commentaar te geven. n

*) Wegens technische problemen staat het blog niet meer op de
site van de Volkskrant, maar op www.bloggen.be

Harry Sikkenk

Gastfotograaf Harry Sikkenk bezocht op 5 november
jongstleden onze Zwijndrechtse fototempel. Harry is bijna
dertig jaar(!) voorzitter van Fotoclub Schiebroek en sinds
kort voorzitter van Afdeling-12 van onze Fotobond. Harry
liet fraaie zwart-wit foto’s zien, voornamelijk van mensen
die hij op straat tegenkomt. In het jaar 2000 werd hij
BMK’er (Bondsmeesterklasse) met een serie van oude
mensen in een verpleegtehuis. Bovenstaande foto van

een waardige oude heer met een slabbetje om is er een
uit deze serie. Het is een ontroerende foto die door merg
en been gaat. Je ziet dat de gefotografeerde in de richting
van de fotograaf kijkt, maar je merkt dat hij hem niet echt
ziet. De oude man kijkt door de fotograaf heen over de
rand van het passe-partout onze zaal in en lijkt te zeggen:
“Heden ik, morgen gij”.
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’The full works’
Alhoewel de titel en aanvang van dit artikel je eerst zullen bevreemden, gaat het over fotografie en fotobewerking. En over de
gedachten die sommige mensen daarover hebben.
- door: Ruud van Wezel

Laatst zag ik op de VPRO-televisie de herhaling van de inmiddels beroemd geworden documentaire ‘Beperkt houdbaar’
van voormalig model en actrice Sunny Bergman. Zij werkt sinds
een aantal jaren als programmamaakster. De documentaire gaat
over het schoonheidsideaal van vrouwen en dan met name over
plastische chirurgie. Maar voor mij ging de documentaire vooral
ook over fotobewerking, dus schrik niet van het verdere verloop
van dit verhaal. De meest besproken en welhaast hilarische
scène in de documentaire is die waarin Sunny Bergman in Amerika een plastisch chirurg bezocht die gespecialiseerd was in
schaamlipcorrecties. In een genante houding in de beugels gelegen filmde ze het gelaat van de chirurg die haar onderzocht,
met de camera gelegen op haar blote buik. Hij maakte dan de
inmiddels legendarisch geworden opmerking dat zij zeker een
kandidaat was voor ‘the full works’ en vervolgd nog met een ‘to
get that fine Playboy look’. Moedig van de cinéaste die dit op
deze indringende wijze durfde op te nemen en uit te zenden.
Terug in Nederland heeft ze een werkgroep van vrouwen
opgericht die ging uitzoeken waarom vrouwen zich dit soort behandelingen eigenlijk laten welgevallen. Een van de redenen
bleek dat veel (jonge) vrouwen een negatief zelfbeeld ontwikkelen door ondermeer gemanipuleerde foto’s in de media, de
Playboy voorop natuurlijk.
Je ziet dat we vanzelf weer bij fotografie en fotobewerking
komen. De programmamaakster toog naar de redactie van Playboy, waar men ruiterlijk toegaf hun foto’s altijd te manipuleren.
De werkgroep vond dit antwoord wel recht door zee. ”We maken
alles mooier en leveren foto’s van artificiële droomvrouwen”, aldus de redactie. De programmamaakster kreeg ook een demonstratie hoe de fotoredactie tewerk ging. In het foto bewerkingsprogramma ging een raster over de foto van het naturel al fraaie
model. De blonde haren werden blonder gemaakt en de huid
egaler en fraaier van tint. In het gezicht werden de ogen en de
mond groter gemaakt en de neus verkleind. (Mannen vinden dit
aantrekkelijker.) De borsten werden ronder gemaakt en de tepels groter en donkerder. De taille werd smaller en de benen
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werden langer gemaakt. En waar ik nog wat oversloeg werd ‘that
fine Playboy look’ gecreëerd. Maar al snel bleek dat ook in de
hoek waar men het niet verwachtte, zoals de specifieke vrouwenbladen als Flair, Cosmopolitan en Yes, men de foto’s verregaand manipuleerde, maar op die redacties was men daar minder open over om het maar zachtjes uit te drukken. De werkgroep begon zo’n fotobewerking te onderscheiden in een eenvoudige bewerking of een verdergaande manipulatie. Bewerking
is dan het rechtzetten van het beeld of het verwijderen van een
storend lichtje of iets uit de achtergrond. Bij manipulatie wordt
de essentie van de foto veranderd. De werkgroep stelde dat als
je een verhaal leest dat je zou willen weten of het een feit is of
fictie; zo zou je bij een foto wensen te weten of deze feit is of
bewerkt dan wel gemanipuleerd. Zij bepleitten een gedragscode
waarbij de beschouwer van een foto in een blad gewaarschuwd
wordt door een merktekentje rechts onderaan de foto, dat aangeeft dat de foto bewerkt dan wel gemanipuleerd is. Zij stelden
keihard: ‘de beschouwer van de foto heeft het recht dat te weten’.
In het kader hiervan is het interessant om te weten dan de organisatie van World Pressphoto overweegt om de inzenders te verplichten het ruwe materiaal mee te zenden om manipulatie te
voorkomen.
Ik vond het een interessante stellingname. Wij zijn zelf bij
Fotoclub Zwijndrecht vrije fotografen zonder opdrachtgever en
maken natuurlijk zelf uit of, en in welke mate we manipuleren.
Mijn standpunt is altijd geweest dat als ik het niet kan zien het
me ook niet kan schelen, maar de laatste tijd kom ik daar niet zo
goed meer mee weg. Want onze fotoclub kent vaklui die de foto
dusdanig bewerken dat je het niet kan zien. Maar toch merk ik
aan de zaal op onze foto-avonden een zekere wrevel bij foto’s
waaraan men het niet kan zien, maar waarbij de zaal wèl weet,
waarbij men het voelt aan hun water, dat deze verregaand gemanipuleerd zijn. Zeker de groteske wolkenluchten wekken nogal
eens argwaan of wrevel, met name als de fotograaf dat hardnekkig blijft ontkennen. De talloze creatieve mogelijkheden van
Photoshop fascineren mij enorm, maar ik zie tegelijkertijd de val-

Diana de Bruijn

kuilen. Voor mij is ‘het oog van de meester’ tijdens de opname
van belang. (Zie ook het artikel in dit blad). De beleving van een
foto is anders wanneer je weet dat de fotograaf het magische,
beslissende moment pakt, vergeleken met een opname waarbij
de fotograaf de realiteit verregaand in een fotobewerkingsprogramma manipuleert. In Photoshop kun je veel achteraf toevoegen en beïnvloeden. Mijn leermoment is dat je het eerst goed
moet leren en daarna moet leren het spaarzaam te gebruiken.
Volgens mij is het oppassen geboden om niet perfectie als
hoogste doel na te streven, maar te trachten om vooral je eigen

creativiteit te stimuleren. De Mohammedanen zeggen: “Elk tapijt
heeft wel een weeffout, want alleen Allah is perfect”.
Er zijn maandagavonden waarop ik wel eens denk: “Laat onze
fotoclub toch vooral niet veranderen in een computer hobbyclub”. Slechts weinigen in de zaal zijn verrukt van foto’s die duidelijk lijden aan Photoshop obesitas. Ik pleit niet voor een merktekentje rechts onderaan de foto ‘gemanipuleerd in Photoshop’,
ik pleit wel voor inspiratie en creativiteit tijdens de opname met
een bescheiden nabewerking. Van ‘the full works’ wordt geen
enkele beschouwer meer opgewonden, denk ik. n
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Fotofestival aan de Maas 2008
Over een jaar vindt in Rotterdam weer het ‘Fotofestival aan de
Maas’ plaats: van vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november 2008. Plaats van handeling: gebouw Las Palmas aan de Wilhelminapier. Het festival, groter van opzet dan ooit, wordt georganiseerd door de Fotobond Afdeling-12 (Zuid-Holland Zuid) in
nauwe samenwerking met het Nederlands Fotomuseum en de
SKVR/Beeldfabriek.
Fotoclub Zwijndrecht en vele andere fotoclubs, aangesloten
bij de Fotobond van Afdeling-12, nemen deel aan dit evenement.
Met een eigen stand met fotowerk maar ook aan de tentoonstelling
die gewijd zal zijn aan het thema ‘Dynamisch Rotterdam’. Dit
laatste is voor de organisatie van het festival de reden om zich nu
al tot u te richten. Zodat u vanaf nu nog een vol jaar in de gelegenheid bent om foto’s voor deze thematentoonstelling te maken.
Van de tentoonstelling verschijnt – net als in 2006 – weer
een fraai fotoboek, tevens catalogus. De selectie van de beelden
voor de tentoonstelling wordt gemaakt door een externe en deskundige jury. Behalve de thematentoonstelling zullen er ook
andere tentoonstellingen te zien zijn, komen er demonstraties
en lezingen, stands met fotoboeken en zullen ook enkele fabrikanten hun nieuwste producten aan de bezoekers tonen.

‘Dynamisch Rotterdam’
In 1959 verscheen het fotoboek ‘Rotterdam dynamische stad’
van Cas Oorthuys. We zijn nu bijna vijftig jaar verder: een prachtig moment om opnieuw de dynamiek van de wereldstad die
Rotterdam is, als onderwerp voor een fototentoonstelling centraal te stellen. Het onderwerp is zo breed of zo smal als de fotograaf het zelf invult. Een paar gedachten om de ideevorming op
gang te brengen – maar zeker niet meer dan dat: Mensen verplaatsen zich, op allerlei manieren – werk en recreatie – thuis, op
school, aan het werk – de straten zijn nooit leeg – spitsuur en
middernacht – werken aan en in de stad – havenstad – stad vol
wateren – ondergronds en bovengronds – groots en gedetailleerd – massaal en individueel.
Onze oproep
Doe met onze fotoclub mee aan het ‘Fotofestival aan de Maas
2008’! Presenteer onze vereniging aan de honderden bezoekers
en zend uw mooiste werk in voor een prachtige tentoonstelling!
Per deelnemer kunnen maximaal vijf beelden ingeleverd worden.
De sluitingsdatum is 1 juli 2008. n

Yvonne de Graaff
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Karel Maat

Gedurende de afgelopen maand oktober exposeerde Karel Maat
met een serie foto’s genomen aan de Belgische stranden onder
de titel ‘Zomervreugd’.
Velen hebben er met plezier naar gekeken, maar de vreugde
was niet voor iedereen even groot. Met deze foto in De Korrel
slaagt hij er misschien niet alleen in de tongen los maar ook de
pennen op papier te krijgen.
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Wat is er te zien
Op deze pagina vind je een kleine selectie
van lopende en komende tentoonstellingen,
exposities of evenementen die met fotografie
te maken hebben en het bezoeken of bekijken
waard zijn. Tijdens de clubavonden zal ook
regelmatig aan interessante exposities aandacht worden besteed. Graag verwijzen wij
je ook naar de 'links' die vermeld staan op
website van onze club (www.fotoclubzwijndrecht.nl). Raadpleeg ook het mededelingenbord en de affiches in de bar.
Met de ‘nieuwe fotografie in Italië van 1932 tot
1960‘ toont het Nederlands Fotomuseum in
Rotterdam (15.12.2007 t/m 09.03.2008) de tentoonstelling ’Neorealismo’. Niet eerder was er
zo’n uitgebreide tentoonstelling over deze invloedrijke stroming in de fotografie. Het ‘neorealisme’ ontwikkelde zich in Italië vooral als reactie op de fotografische en filmische stijlen van
het fascisme, waarin een ver van de realiteit
verwijderde esthetiek dominant was. Het ‘neorealisme’ staat voornamelijk als filmische stroming te boek, maar er heeft zich na WOII ook
een belangrijke fotografische pendant ontwikkeld met fotografen als Federico Patellani, Pietro Donzetti, Mario Giacomelli, Mario de Biasi en
Franco Pinna. Kenmerkend voor hun documentaire werk is de licht heroïserende aandacht voor
de gewone man of vrouw en voor het alledaagse
leven, waarbij ook de armoede in beeld kwam
die het naoorlogse Italië lange tijd teisterde.
’The Power Show’
De Nederlandse maar in New York woonachtige
fotograaf Jacqueline Hassink rondde in de
loop van 2006 verschillende omvangrijke projecten af. Twee van de meest opvallende zijn
‘Car Girls’ en ‘Arab Domains’. Hassink fotografeerde voor eerstgenoemde serie wereldwijd
op autobeurzen de charmante dames die bij de
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auto’s poseren en wier uiterlijk is afgestemd op
de uitstraling van het desbetreffende automodel.
Voor ’Arab Domains’ portretteerde zij Arabische
vrouwen met topfuncties in achttien Arabische
landen, zowel in hun bedrijf als bij hen thuis.
Terwijl het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam (t/m 13.01.2008) de ’Car Girls’ in installatievorm laat zien, toont zij haar Arabische
serie in Huis Marseille in Amsterdam.
nnnnnn

Ter gelegenheid van 60 jaar COC Rotterdam
presenteert de Kunsthal (t/m 02.03.2008) de
tentoonstelling ’Niet verkeerd!’ over de woelige
geschiedenis van homoseksualiteit. Een eyeopener voor iedereen – hetero’s, lesbo’s, homo’s
en alles wat daartussen zit. Foto’s, filmfragmenten en schilderijen geven een uitgebreid beeld
van de ontwikkeling van de homocultuur wereldwijd. In een afwisselende presentatie wordt ingegaan op verschillende aspecten van de homocultuur.
’Zambia! Zambia!’
In opdracht van het Nederlands Instituut voor
Zuidelijk Afrika en de Kunsthal te Rotterdam
reisde de Nederlandse fotograaf Geert van
Kesteren in 2007 naar Zambia en maakte een
journalistieke roadmovie. Van Kesteren zit dicht
op de huid van de Zambianen en geeft een indruk van hun dagelijks leven, dat momenten
van uitzonderlijke vreugde en diepe rouw kent.
Het aaneengesloten lint van foto’s dat de
Kunsthal (t/m 09.02.2008) toont, geeft samen
met geluidsopnamen die Van Kesteren maakte,
een portret van een energiek, maar ook zorgelijk Zambia.
nnnnnn

Het Fotomuseum Den Haag toont (t/m 13.01.
2008) de meest omvangrijke tentoonstelling

ooit van het werk van Leonard Freed: ’World
View’. Met deze tentoonstelling springt de veelzijdigheid van deze geëngageerde fotograaf
direct in het oog. Aan de ene kant richt hij zich
op thema’s als oorlog, revolutie, ongeluk en
armoede, terwijl hij zich anderzijds juist bezighoudt met alledaagsheid: vriendschap, liefde en
het mysterie van geboorte en dood. Veel van
zijn opnames zijn iconen van de fotografiegeschiedenis geworden.
nnnnnn

Veertig jaar na de eerste grote Europese Warholtentoonstelling in Amsterdam neemt het Stedelijk Museum CS in Amsterdam (t/m 13.01.
2008) het initiatief om met de tentoonstelling
’Other Voices, Other Rooms’ het oeuvre van
de beroemde Pop Art-kunstenaar Andy Warhol
vanuit een ander perspectief te bekijken. De
’Other Voices, Other Rooms’ geeft aan de hand
van film, fotografie, video en bekende iconen
als Marilyn Monroe, Mao en Campbell Soup
Cans inzicht in het artistieke denken van deze
trendsettende kunstenaar en legt daarmee de
‘conceptuele ziel’ van zijn werk bloot.
nnnnnn

De sloop van afgedankte tankers in Bangladesh, het veranderende stadsbeeld in China door
de snelle industrialisatie, de invloed van mijnbouw op de natuur in Noord-Amerika en Europa.
Het zijn een paar van de thema’s die de Canadese kunstenaar Edward Burtynsky kiest voor
zijn fotowerken. Op de expositie ’Industrial Landscapes’ in het Gemeentemuseum Helmond zijn
(t/m 06.01.2008) ruim zeventig groot formaat
werken te zien van deze fotograaf die al vele
prijzen won voor zijn oeuvre. Na talloze exposities in Noord-Amerika is het de eerste keer dat
in Europa een zo grote museale overzichtstentoonstelling van hem te zien is.

Gehoord & gelezen

Programma:

“Ik doe elke Nieuwerk-avond weer een poging om gewoon
m’n bek te houden”. (Piet Groeneveld)

03.09
10		
17		
24		
01.10
08		
15		
22		
29		
05.11
12		
19		
26		
03.12
10		
17		
24		
31		
07.01
14		
21		
28		
04.02
11		
18		
25		
03.03
10		
17		
24		
31		
07.04
14		
21		
28		
05.05
12		
19		
26		

“Vorm zonder inhoud en zonder het leven, dat werkt niet”.
(Cartier Breson)
“Het formaat van al m’n foto’s is horizontaal, want in die
positie breng ik de meeste tijd door”. (Martin Kleefkens)
“Als het bezwaar van dichtbij gezien minder is, is het
daarmee dus niet weg”. (Hesdy Linger)
“Die rechter is de mooiste en de rest mag in de snipperaar”.
(Piet Groeneveld)
“Als iemand nooit van standpunt verandert, betekent het dat
daarboven geen doorstroming plaatsvindt”. (Wim Kan)
Jan Buitendijk: “Je moet deze twee foto’s wel apart bekijken”.
Henk Ras: “Ja, dat doe ik vanzelf al, want dat kijkt beter”.
“In een foto is interessant wat een fotograaf laat zien; interessanter is nog wel eens wat hij niet laat zien”. (Karel Maat)
“De rechter foto zal ik pas gaan waarderen na een borreltje
of drie à vier”. (Piet Groeneveld)
“Wie belangstelling wil wekken, moet provoceren”. (Salvador
Dali
“Dat puntje daar rechts bovenaan van links vind ik moeilijk”.
(Aza Teeuwen)
“Prijzen zijn net als puisten: vroeger of later krijgt iedere
etter ze”. (François Ozon)
“We willen hier toch dialoog? Nou, dan gaan wij een dialoog
aan”. (Piet Groeneveld)

Gehoord, gelezen en opgeschreven door Ruud van Wezel.

Spreker: Marijn de Jong
Introductie programma fotoseizoen 2007/2008
NIEUWERK-1
Instructie- en Workshopavond-1*
NIEUWERK (EXTRA)
NIEUWERK-2
Digitale beeldbewerking-1
NIEUWERK-3
Instructie- en Workshopavond-2*
Spreker: Harry Sikkink
NIEUWERK-4
Retrospectief: Jan Huisman
Instructie- en Workshopavond-3*
NIEUWERK-5
Bezoek van: (fotoclub)**
Praatavond
Kerstavond (geen clubavond)
Oudejaarsdag (geen clubavond)
NIEUWERK-6
Bespreking werk van nieuwe leden-1
Spreker:**
Instructie- en Workshopavond-4*
NIEUWERK-7
Bezoek van: (fotoclub)**
NIEUWERK-8
Instructie- en Workshopavond-5*
NIEUWERK-9
Digitale beeldbewerking-2
NIEUWERK-10
Tweede Paasdag (geen clubavond)
Instructie- en Workshopavond-6*
NIEUWERK-11
Bespreking werk van nieuwe leden-2
NIEUWERK-12
Instructie- en Workshopavond-7*
NIEUWERK-13
Tweede Pinksterdag (geen clubavond)		
Algemene ledenjaarvergadering
Jaaroverzicht: ‘De vijf beste van dit fotoseizoen’

* Deelname beperkt. Alleen mogelijk door vooraf in te schrijven.
** Helaas nog niet bekend.
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272
Het is nog wat aan de vroege kant om van een Kerstnummer te spreken, maar dubbeldik is dit nummer wel,
dat wil zeggen vier fotopagina’s extra. Dat betekent dus
veel, maar ook fraai fotowerk.
Daarnaast artikelen van drie gastauteurs: Diana de
Bruijn, Hans van Weelden en Henk Ras. Diana schrijft over
haar (mooie) gedachten tijdens een foto-excursie naar
Willemstad. Hans legt uit dat hij beter communiceert
wanneer hij de taal niet spreekt en vraagt zich af waarom
hij eigenlijk fotografeert en Henk beschrijft hoe anders hij
naar foto’s kijkt dan Leo van den Hooven en dat ze dat
goed van elkaar begrijpen.
Naast de vaste rubrieken een redactionele bijdrage
met verschillende meningen over ‘Het Blog’, een oproep
om mee te doen aan ‘Dynamisch Rotterdam’ en een filosofie over Photoshop met als veelomvattende titel ‘The
Full Works’.
Tenslotte als ‘breaking news’: Foto Individueel 2007
heeft ons twee nieuwe ‘sterfotografen’ opgeleverd: Aart
van Loon en Wilco Maarleveld (van harte!). Het is maar
dat je het weet.

