E

I

2

0

0

8

-

4

9

e

J

A

A

R

G

A

N

G

274

M

Colofon

Fotobespreking

De Grove Korrel
49e jaargang, mei 2007, nummer 274
De Grove Korrel is een periodieke uitgave van
Fotoclub Zwijndrecht (opgericht 7 september
1959, koninklijk goedgekeurd 30 juni 1971) en
verschijnt in de maanden september, december,
maart en eind mei.
Kopij voor een van deze nummers moet uiterlijk op 1 augustus, 1 november, 1 februari en
1 april bij de redactie binnen zijn.
Oplage: 115 exemplaren
Samenstelling redactie: Wim Bierhaus,
Rem Maters (eindredactie), Ruud van Wezel
Redactieadres: Rem Maters, Stevensweg 20,
3319 AK Dordrecht. Telefoon (078) 6165495
E-mail: rem_maters @ hotmail.com
Tekstbijdrage: Ralph vd Stel, Cees Wiersma
Secretariaat: Theo de Jong, Harseveld 19,
3334 GG Zwijndrecht. Telefoon (078) 6100526
E-mail: th.j.de.jong @ 12move.nl
Internet: www.fotoclubzwijndrecht.nl
Postbank: rekeningnummer 349456
Contributie 2007/ 2008: 100 euro per persoon
per jaar; elk volgend gezinslid en/of studerend
jeugdlid 55 euro per persoon per jaar.
Clubgebouw/Fotogalerie: Rotterdamseweg 126
(hoek Koninginneweg), 3332 AL Zwijndrecht.
Het clubgebouw is geopend vanaf 19.30 uur en
de aanvangstijd is 20.00 uur.
De Fotogalerie is voor publiek geopend elke
zaterdag van september t/m mei van 11.00 tot
16.00 uur en de toegang is gratis.
Vaste clubavond: Elke maandagavond van
september t/m mei.
Vormgeving en productie: Wim Bierhaus
Digital printing: Creative Colors bv, Zoetermeer
Coverfoto: Bertien Kraamer

2

In nummer vijftig van het kwartaalblad ‘InBeeld’ van de Fotobond
stond het juryverslag van de BMK-ballotage van dit jaar. Hierin konden
we lezen dat de jury vaststelde dat de meeste series ‘regelrecht uit de
eerste helft van de vorige eeuw afkomstig leken te zijn’. Voor diegenen
onder ons die regelmatig exposities bezoeken in de grote fotomusea
in ons land, zal dit geen onverwachte conclusie zijn. De georganiseerde amateurfotografie lijkt de aansluiting met de ontwikkeling in
de fotografie te verliezen, als dit al niet gebeurd is. Er is sprake van
een enorme kloof. De jury stelt voor dat de Fotobond een discussieavond rond dit thema organiseert.
Fotoclub Zwijndrecht kan zich de kritiek zeker ook aantrekken. Op
deze plaats is er eerder voor gepleit om niet alleen in eigen kring rond
te cirkelen en zich te verliezen in een zekere mate van zelfgenoegzaamheid. Het is hoog tijd dat de neus structureel buiten de deur
wordt gestoken. Ik erken onmiddellijk dat dit makkelijker opgeschreven
is dan daadwerkelijk uitgevoerd.
In dit verband is de suggestie gedaan door Frans Jonkergouw in
een notitie aan het bestuur mij uit het hart gegrepen. Hij stelt voor een
kwalitatieve verbetering van de fotobespreking tot stand te brengen
middels een grotere kennis van de kunst- en fotografiegeschiedenis.
Hierbij denkt hij aan een lesprogramma fotografiegeschiedenis (leren/
kijken/doen) van de SKVR/Beeldfabriek, dat in de vorm van een workshop wordt aangeboden.
Waar het in wezen om gaat is ‘de inhoudelijke kwaliteit van de fotografie binnen Fotoclub Zwijndrecht te verbeteren. Fotografie waarin
techniek en compositie ten dienste staan van foto’s. Foto’s die iets
vertellen over de opvattingen en visie van de fotograaf.’ Deze woorden
komen wellicht bekend voor. Dat klopt. Ze zijn van onze voorzitter
Wilco Maarleveld en stonden in zijn artikel ‘Op naar de vijftig’. Een lustrum dat we spoedig hopen te vieren.

De essentie
In de fotografie draait het erom de essentie uit te beelden, zoals op
de coverfoto van de vorige Grove Korrel, maar bij de fotobespreking
blijft dat wel eens onbelicht.
- d o o r : Ru u d v an Wez el

Prominent, trots en ongenaakbaar staat hij daar: de oude
verroeste veertiger jaren auto op de coverfoto die Theo de Jong
maakte tijdens een rondreis door de Verenigde Staten. Er gaat
een zekere dreiging van de auto uit en dat komt door de dwingende wijze waarop Theo de foto maakte. De dreiging ontstaat
ondermeer door de grote lege koplampen, het zwarte gat van de
voorruit, maar vooral door de grill van de radiateur die destijds
speciaal gemaakt werd om te imponeren. Voor sommige merken
geldt dat nu nog steeds zo volgens mij. De grootste dreiging in
het beeld is er natuurlijk ingebracht door de fotograaf zelf, door
het lage opname standpunt te combineren met een zwarte en
contrastrijke print. Verder wordt de foto gedomineerd door leegte:
er is verder niets of niemand. Het huis is verlaten en je hoort in
gedachte de prairiewind suizen door het hoge gras. Het is een
melancholieke foto van een fotograaf die ons vaker verrast met
dergelijke beelden. Hier werd de essentie gefotografeerd, waarbij
de kniesoren onder ons wel een betoog zullen willen houden
over het feit dat het jammer is dat de auto vastzit aan het huis.
Ze hebben gelijk, maar bij een goede foto kan zoiets me helemaal
niets schelen.
De coverfoto is zo’n foto die je jezelf de volgende dag nog
kunt herinneren en dat vind ik nu juist zo interessant: waarom kan
je van de veertig foto’s die je zag er de volgende dag nog vijf voor
de geest halen en zijn de andere foto’s in vergetelheid geraakt?
Het moet ontstaan ergens in het communicatieproces tussen de
fotograaf en de beschouwer. Hierover stond in ons blad Fotobond InBeeld, dat tegenwoordig gelukkig ook inhoudelijk over
fotografie schrijft, navolgend fragment uit een artikel van Rob
Agterdenbos: “Wie graag strak componeert, heeft de neiging om
steeds minder in beeld te zetten. Bijna net zolang reduceren tot
er nog maar één vlak dreigt over te blijven. Dan loop je de kans
de valkuil te bereiken: het beeld heeft het oog weinig te bieden,
het zegt weinig, het wordt alleen maar een compositie omwille
van de compositie, zonder méér. Dat kan te saai worden, maak
liever niet puur de compositie tot onderwerp, laat het ergens over

gáán!”. Einde citaat.
Ergens over gáán doen
de foto’s van Theo zeker en
bij de coverfoto hoor ik zelfs
muziek naar voren komen.
Niet zoals je zou verwachten de rauwe blues van
Muddy Waters of B.B. King,
maar ik hoor ’Radar Love’
van Golden Earring, waar
Barry Hay dreigend zingt: “I’ve been driving all night / my hands
wet on the wheel…”. En ik zie in gedachten, als wij even niet kijken,
Theo stiekem in een hoekje staan headbangen op het strakke
dwingende ritme van het intro op de maat van de drums van
Cezar Zuiderwijk. Ik hoor nog wel eens van hem of dit klopt, ik zie
hem in ieder geval geen balletmuziek van Strawinsky opzetten.
Maar nu terug naar de fotografie. In dezelfde Grove Korrel
staan op bladzijde twintig en eenentwintig nog vier foto’s van Theo,
waarvan ik de opname rechts onderaan, met die wapperende
doeken en dat malle Dixy toiletgebouwtje, nog interessanter vind
dan de coverfoto. De leegte, de dreiging en de verlatenheid vormen de essentie in deze foto en er hangt dezelfde melancholie
als in de foto op de cover. Een fotograaf moet de essentie van zijn
onderwerpen leren fotograferen om goed te kunnen communiceren met de beschouwer. En als je dan als ambitieuze fotograaf je
foto’s laat bespreken op een ambitieuze fotoclub, zou je mogen
verwachten dat het gaat over die essentie, over wat de fotograaf
wil laten zien en over de communicatiekracht van je foto: wat
betekent jouw foto voor de beschouwer(s). Veelal blijft de bespreking hangen bij alleen maar gedetailleerde beeldelementen en
de compositie. Hoe belangrijk ze ook zijn, deze vormen niet je
foto, ze zijn er alleen maar een onderdeel van.
Tijdens de fotobespreking is tevens van belang dat er een
sfeer aanwezig is, waarin een ieder zijn mening durft te geven en
dat niet de een de ander de mond probeert te snoeren. Ofschoon
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THEO DE JONG

Voltaire ooit eens zei dat de vrede meer waard is dan de waarheid, leek het me toch van belang dit nog eens aan te halen.
Zoals gezegd, we moeten gezamenlijk zorgdragen voor een opbouwende sfeer waarin iedereen, ook diegenen die minder gemakkelijk hun mening prijsgeven, kunnen filosoferen over de fotografie: wat maakt een foto nou interessant, watwil de fotograaf
laten zien aan de beschouwer, waarom juist dit onderwerp en
kun je aan de foto zien wat de band van de fotograaf met zijn
onderwerp is? Over de essentie dus!
4

THEO DE JONG

Mag ik nog een keer literair beëindigen met Gerard Reve die
ooit opmerkte dat zijn scheppingen bovenal gedrenkt zijn in het
besef dat alle artistieke inspanningen voor niets zijn, maar desondanks geleverd moeten worden? En word je van zo’n opmerking nu niet meteen weer vrolijk? ■
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ERIK BOSCHKER
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MIRjAM DE JONG
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Affiches
- d o o r : Re m Ma t e rs

Tegenwoordig wordt er meer gesproken van ‘poster’. Het
Engelse woord lijkt het Franse verdrongen te hebben. Het Nederlandse ‘plakkaat’ kom je minder tegen. Meestal alleen als het
een van overheidswege genomen maatregel betreft: faillissement, gedwongen verkoop, onbewoonbaar verklaring of iets
dergelijks. Deze mededelingen worden ook daadwerkelijk opgeplakt. ‘Poster’ zal te maken hebben met de plaats waar een
mededeling geplakt werd – veelal op een paal (in het Engels
‘post’). Je ziet dat nu ook nog wel. Een A-viertje met een fotogecopieerd portret van een man of vrouw met de tekst: 'Bert/Truus
- 50 jaar!'. En dit op een lantaarnpaal. Er gaat hiervan iets onnoemelijks treurigs uit. Zeker als het portret na weken nog her
en der, gehavend door de regen, wordt aangetroffen.
Wij gebruiken de woorden ‘poster’ en ‘affiche’ voornamelijk
als het kunstzinnige zaken betreft. Dat zie je vaker, dat een geleend woord een andere of meer specifieke betekenis krijgt dan
in de oorspronkelijke taal. In het Engels en Frans staan de woorden ‘poster’ en ‘affiche’ voor het neutrale ‘aanplakbiljet’.

De betekenis van het woord ‘affiche’ is voor mij ingevuld
toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde. Vrienden van mijn
ouders hadden op de schoorsteenmantel een illustratie bevestigd, ik denk met punaises. Het was een schetsmatige tekening
op geelachtig papier van een vrouw met een verrekijker op een
balcon in een schouwburg. Ik vond het schitterend en vooral
ook erg artistiek. Ik leerde snel dat het hier een affiche van ene
Graaf Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa (18641901) betrof. Nog niet zolang geleden richtte de Kunsthal een
zeer succesvolle expositie van zijn werk in.
Bij mijn ouders thuis werden er ook wel aanplakbiljetten opgehangen. Alleen niet op de schoorsteenmantel maar voor het
raam. Het waren meestal hele grote rode vellen met het cijfer
één erop. Mijn vader was vakbondsbestuurder. Het aardige nu is
dat sinds enige tijd het grote raam op de zolder van ons clubgebouw gebruikt wordt om een groot affiche op te hangen van de
maandelijkse expositie. Daarnaast worden kleinere exemplaren
door leden op diverse plaatsen ‘geplakt’. ■

DIANA DE BRUIJN
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“Compositie overschat
in fotografie”
Al bladerend in het muziektijdschrift OOR valt mijn oog op deze
uitspraak van Anton Corbijn. Hij wordt geïnterviewd in verband
met de uitgebrachte film ‘Control’. Voor degenen die nu denken:
de première van ‘Control’ was toch ruim een half jaar geleden? Dat
klopt, sommige tijdschriften liggen te rijpen op mijn nachtkastje.
- d o o r : R al ph v a n d e r St e l

Corbijn is overigens niet de eerste de beste. Hij heeft niet
alleen wereldberoemde muzikanten zoals Miles Davis, David
Bowie en U2 gefotografeerd maar ook Koningin Beatrix.
Tegenwoordig is hij dus eveneens werkzaam als filmregisseur.
Verderop lees ik: “Compositie is overschat in fotografie. Het
wordt gebruikt in advertenties en alle zogenaamd mooie films.
En dan is het vaak te mooi. Dat is dan alles wat je in je opneemt,
waardoor je misschien niet zo erg door hebt dat de emoties
eronder vrij leeg zijn.”
Ik begrijp wat hij bedoelt en herken het soms in foto’s. Het
doet mij ook denken aan de discussies die we in Fotoclub
Zwijndrecht frequent voeren. Regelmatig wordt aangevoerd
dat een foto inhoud moet hebben, een verhaal moet vertellen.
Sommige beelden zouden teveel op techniek of compositie
leunen en verworden dan tot een lege huls. Dat is een mening,
overigens soms maar niet altijd mijn mening.
Een foto steunt in de regel op drie peilers: inhoud, techniek en
compositie. In de periode dat ik lid ben van Fotoclub Zwijndrecht
heb ik gemerkt dat de beleving van de inhoud van een foto heel
subjectief kan zijn. Bij de besprekingen op nieuwerkavonden
komt dat duidelijk naar voren. Soms ziet iemand een bepaald
verhaal in een foto, let wel: zijn of haar verhaal, en waardeert
de foto navenant. Eventuele tekortkomingen in techniek of
compositie zijn dan van een tweede orde. Dit strookt met de
visie van Corbijn. Maar wat als de beschouwer geen verhaal
in de foto ziet? Bij een foto voor de nieuwe platenhoes van
U2 is het verhaal of onderwerp evident. In de journalistieke
fotografie is het ook vaak recht voor zijn raap. Bij de foto’s
die op onze maandagavonden gepresenteerd worden is het
toch vaak andere koek. Begrijp me goed, ook ik vind dat de
compositie alleen een foto niet kan redden als ‘de inhoud’ er
10

niet uitgehaald kan worden. Maar als je wilt verbeelden in plaats
van registreren is de compositie belangrijk. Amateur-fotografie
is misschien net zoiets als koken. Een goed stuk vlees moet
immers ook op de juiste wijze bereid en gekruid worden om
lekker te kunnen smaken. Alle ingrediënten zijn letterlijk en
figuurlijk van belang. Onbewust toets ik elke foto die ik bekijk
aan de drie bovengenoemde peilers. Ik ervaar een foto als goed
als ik er steeds weer naar wil kijken. Om wat voor reden dan
ook: het verhaal, het mooie licht, die geweldige uitsnede, de
goede timing bij het afdrukken of beter nog: een combinatie van
meerdere redenen. In elk geval iets waarmee de fotograaf zijn
spreekwoordelijke visitekaartje afgeeft. Dergelijke foto’s kun je
je ook enige maanden later nog herinneren. Ik probeer ook mijn
eigen werk op die manier te bekijken maar dat valt niet altijd
mee. Op jacht naar foto’s met meer inhoud vind ik ondertussen
compositie van groot belang. Voorlopig ben ik voor mijn eigen
werk dus maar zo eigenwijs om het niet met Corbijn eens te
zijn. ■
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RALPH VAN DER STEL
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JAN BUITENDIJK

LIESBETH VAN DER STEL

Bij de BMK-jurering 2008 is
Jan Buitendijk benoemd tot
aspirant-BMK'er.
De redactie feliciteer t
hem van har te met deze
eervolle onderscheiding.
JAN BUITENDIJK
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SANDRA REIJMERS

SANDRA REIJMERS

FRANZ HEUSER
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Gerrit Joppe: beheerste passie
“Is het misschien zo dat een mens pas helemaal, intens levend voor
je wordt op het moment dat hij dood is? Omdat je dan de totaliteit
overziet en elk detail in je gegrift wordt, omdat alles tegelijkertijd
onherroepelijk voorbij is? Zolang je leeft en die ander leeft ben je
verward door het aspect van de tijd, door het voortdurend verschuiven van situaties, wisselen van stemmingen. En dan opeens staat
het stil. Plotseling is de dode een bezit van je geworden, bestaat hij
alleen nog binnen in jou.”
(Inez van Dullemen, Amsterdam, 13 nov. 1925)
- door: Cees Wiersma (van 1980 tot 2000 redactielid van De Grove Korrel)

RON KORN
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Gerrit was een prominent lid van een bovenmodale fotoclub.
Die fotoclub besteedt in dit clubperiodiek aandacht aan deze
bijzondere man na zijn overlijden op 25 februari jongst leden.
Gerrit en ik hebben samen gefotografeerd, samen jarenlang
De Grove Korrel gevuld met tekst en veel gesprekken gevoerd.
Daarom zal het hier gaan over enige gevolgen van die raakvlakken en mijn zeer subjectieve indrukken daarover. Het zou er aan
het eind van deze bijdrage wel eens op kunnen uitdraaien dat
het in feite alleen maar is gegaan over de opvattingen en de
impressies van de schrijver. Mijn verdediging bij voorbaat berust
op de zekerheid die ik denk te hebben dat het in de grond van de
zaak niet anders kan. Ik sta namelijk nergens boven, dus ook niet
boven Gerrit. Bovendien ben ik geen psycholoog van professie
en heb geleerd dat het voor anderen interessanter kan zijn
wanneer iemand zijn door mededogen gekenmerkte impressies
weergeeft dan dat hij massieve oordelen velt die onwrikbaar zijn.
Ik heb tijdelijk deel uitgemaakt van een verbond waar Gerrit
en ik en vele anderen de deelnemers waren. Dat verbond had
tweeërlei doel: het manifesteren van het ego en tegelijkertijd een
waardevolle bijdrage leveren aan het collectief. Goed gedoseerd
en met de kompasnaald in gelijke mate gericht op het ik én het
wij ontstond er een situatie waarin de persoon zich kon ontwikkelen als fotograaf – sommigen voegden daar in die tijd nogal
pretentieus aan toe: ook als mens – zodat de vereniging een
omgeving kon worden die meer te betekenen had dan de som
der delen. Die meerwaarde wil ik omschrijven met paradoxen:
vrijheid en gebondenheid, openhartigheid en respect, creativiteit
en gepaste pietluttigheid. Het geheel moest een stelsel van

communicerende vaten zijn dat zichzelf vooral in mentaal opzicht in stand hield door met een kritisch oog naar die persoonlijke ontwikkeling te kijken zonder daarbij in verbaal opzicht de kolen en de geiten te sparen van misplaatste gevoelens van belangrijkheid of minderwaardigheid. Commentaar op foto’s diende te worden gekenmerkt door een even grote mate van gebrek
aan terughoudendheid als een overschot aan argumenten. Een
foto slecht noemen was geen probleem, maar je moest wel glashelder zien te maken waarom. Dat viel niet altijd mee.
Bijna vijfentwintig jaar lang zijn Gerrit en ik lotgenoten geweest
in dat deel van de geschiedenis van deze fotoclub dat ik zou willen omschrijven met de woorden: een tijdperk van gewapende
vrede om voortdurend op fotografisch terrein de vorming van de
status quo, de genoegzaamheid en gezelligheid een stap voor te
zijn en dus buiten de deur te houden. Gerrits natuurlijke bedachtzaamheid is nooit een handicap geweest om niet deel te nemen
aan de chirurgische behandelingen van fotowerk. Afkerig van gemeenplaatsen, open deuren, obligate fotografie en vrijblijvende
esthetiek, kenmerkte een belangrijk deel van zijn fotografie zich
door een beheerste en dus beperkte behoefte aan experimenteren.
Als Gerrit deelnam aan een workshop, hij miste er nooit een, was
je altijd weer benieuwd hoe zonderling en eigenzinnig hij het
thema had uitgewerkt en vormgegeven. Zijn cerebrale kronkels
die er vaak aan ten grondslag lagen waren soms voor velen zo
vergezocht dat het uiteindelijke resultaat eronder te lijden had
gehad. Meestal verbaasde hij je door zijn behoefte geen pas op
de plaats te willen maken en kwam met persoonlijk, interessant
en soms uniek werk.
17
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Een totaaloverzicht van zijn fotografische loopbaan binnen
Fotoclub Zwijndrecht zou aan het licht brengen dat aan die behoefte tot experimenteren ook zijn neiging tot provoceren niet
vreemd was. Wie er allergisch voor was kreeg al snel het gevoel
door Gerrit op het verkeerde been te worden gezet. Als je hem daar
dan onomwonden melding van maakte zette hij zich daar nooit
tegen af, zocht nooit het conflict, maar ging altijd een beetje met
je mee door je in zeer eufemistisch taalgebruik het idee te geven
dat je wellicht niet helemaal ongelijk had. Gerrit was ongrijpbaar.
Nooit zal ik vergeten dat hij in een fase verkeerde die wielrenners vals plat noemen. Aan de kwaliteit van zijn afdrukken viel
vaak al veel af te dingen, maar toen hij ook nog met foto’s van
negatieven op de bok kwam die hij bijna twintig jaar eerder had
gemaakt en destijds kennelijk afgewezen, leek er voorlopig een
eind aan zijn fotografische creativiteit te zijn gekomen. Maar weer
verbaasde hij je met een draai van honderdtachtig graden: portretten van zijn kinderen zo duidelijk op gevoel, intuïtie en met
liefde en vakmanschap gemaakt dat het voor de kijker was alsof
deze naar zijn eigen kroost zat te kijken.
Het tweede tehuis van Gerrit was het museum. Niet alleen
zijn opleiding tot architect, maar vooral zijn ongeëvenaarde kijkervaring hebben Gerrit de betrekkelijkheid van het oordeel over
kunst doen inzien. Bij wijze van spreken in de wieg gelegd met
een onverstoorbaar vermogen te relativeren was hij er de man
niet naar om uitspraken te doen, er meningen op na te houden
of oordelen te vellen met een één-dimensioneel karakter. Hoewel
ik zijn commentaar op foto’s van anderen meestal als een opbouwende bijdrage beschouwde, was zijn oordeel me te vaak te
bedachtzaam en voor mij net iets te veel op de esthetiek gericht.
De veiligste manier om foto’s te beoordelen. Voor het gladde ijs van
de inhoudelijke fotografie, de medeling, de betekenis en de toegevoegde waarde had hij een bril op die de dikte van dat ijs al
snel als onvoldoende inschatte. Het mag een paradox genoemd
worden: het soms provocatieve, uitgesproken karakter van zijn
eigen fotografie was omgekeerd evenredig aan zijn mening over
andermans werk.
Onze samenwerking in de redactie van De Grove Korrel was
er in de eerste plaats een van wederzijds genoegen, maar ook
van gedeelde verantwoordelijkheid en de gevoelde noodzaak
om van iedere uitgave iets bijzonders en vooral inhoudsvols te

maken. Zijn geschreven bijdragen heb ik – enige uitzonderingen
daargelaten – gebukt zien gaan onder zijn gebrek aan de behoefte, misschien zijn tekort aan scherpte, om ondubbelzinnig te
formuleren wat hij precies bedoelde, wilde uitdragen of waar hij
voor stond. Ook hier ongrijpbaarheid maar nu ingegeven door
behoedzaamheid. Kon de pen van zijn hoofdredacteur voor
hem nog wel eens geladen zijn met iets te veel weerbarstigheid,
ongeduld en gedrevenheid, de zijne was gevuld met de inkt die
gematigdheid, begrip en meestal niet veel meer dan vanzelfsprekende instemming tot gevolg had. Wie het karakter van zijn
fotografische productie vergelijkt met zijn geschreven bijdragen
kan het niet ontgaan dat ook hier sprake is van een tegenstelling.
Gerrit wilde zeker niet aardig gevonden worden, daar was hij
te eigenzinnig en onafhankelijk voor, maar hij was het wel.
Met het heengaan van Gerrit heeft Fotoclub Zwijndrecht een
man verloren die indruk heeft gemaakt met eigenschappen die
niet alleen de mens Gerrit Joppe kenmerkten, maar ook een tijdperk. Vanzelfsprekende betrokkenheid, solide verantwoordelijkheidsgevoel voor vereniging en leden, een stijlvolle levenswijze
en een ingehouden passie voor mens en kunst. Nog steeds
wakkeren onverlaten de allang achterhaalde discussie aan over
de vraag of fotografie wel kunst is. Ik laat hen weten dat als fotografie geen kunst zou zijn, Gerrit Joppe nooit van een fotoclub
lid zou zijn geweest. ■

FOTO GERRIT JOPPE
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Wat is er te zien

SUZANNE SCHOUTEN
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Op deze pagina vind je een kleine selectie van

Denderen (1943), die begin dit jaar de prestigieuze

'Tour du Monde' - Chris de Bode

lopende en komende tentoonstellingen, exposi-

oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunst,

07.05 t/m 07.09.’08

ties of evenementen die met fotografie te maken

Bouwkunst en Vormgeving ontving. In zijn foto-

Deelnemen aan de 'Tour de France' is de ultieme

hebben en het bezoeken of bekijken waard zijn.

project ontstaat een beeld van de regio rond de

droom van iedere wielrenner. Overal ter wereld koer-

Tijdens de clubavonden zal ook regelmatig aan

Middellandse Zee dat ver af staat van hetgeen de

sen renners met dat doel voor ogen. Met ‘Tour du

interessante exposities aandacht worden besteed.

gemiddelde toerist op zijn netvlies heeft. Van Den-

Monde’ presenteert de Kunsthal een overzicht van

Graag verwijzen wij je ook naar de 'links' die

deren reisde sinds 2003 met regelmaat door de

veel minder bekende wielerrondes die fotograaf

vermeld staan op website van onze club (www.

zeventien landen die aan de Middellandse Zee lig-

Chris de Bode in Colombia, Cuba, Senegal, Eritrea,

fotoclubzwijndrecht.nl). Raadpleeg ook het me-

gen om daar de politieke, sociale, economische

Qatar en China maakte. De Bode portretteert de

dedelingenbord en de affiches in de bar.

en ecologische veranderingen te fotograferen.

landen waar de wielerrondes verreden worden, de

n n n n n

bezwete lijven, de valpartijen en de ontlading bij de

'Verleg uw horizon' - Amateurdagen

Zwitserse bergkinderen - Emil Brunner

finish. Beelden die, waar ook ter wereld hetzelfde zijn

Het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam heeft

17.05 t/m 14.09.’08

en bij de wielersport horen, maar gemaakt op on-

voor dit jaar twee fotografieweekenden georgani-

In 1996 werd in een Zwitsers chalet het omvang-

bekende locaties met anonieme hoofdrolspelers.

seerd voor amateurfotoliefhebbers waarvan het

rijke fotoarchief van persfotograaf Emil Brunner

n n n n n

weekend van 7 en 8 juni de eerste is. De aandacht

ontdekt. Het archief omvatte ruim 1700 kinderpor-

Augmented Realities 1997-2008 - Michael Najjar

gaat dit jaar uit naar het 'toeval en het experiment'

tretten, waarvan de Kunsthal in Rotterdam een

t/m 29.06.’08

bij het fotograferen. Het weekendprogramma om-

ruime selectie tentoonstelt. De zwart-witfoto’s,

De Duitse kunstenaar-fotograaf Michael Najjar is

vat workshops, rondleidingen en een inspirerende

waaronder ook vintage prints, zijn in 1943-1944 in

gefascineerd door toekomstscenario’s voor de mens-

voordracht van fotograaf Paul Bogaers over zijn

het gebied Bündner Oberlands gemaakt. De jonge

heid. In zijn grootformaat foto’s schetst hij een

werk. Voor meer informatie kijk op de website:

gezichten weerspiegelen het ogenschijnlijk gemoe-

boeiend en tegelijkertijd verontrustend beeld van

www.nederlandsfotomuseum.nl.

delijke plattelandsleven in de Zwitserse bergdorpen

de mens als kunstmatig en technologisch wezen.

n n n n n

tijdens de oorlogsjaren.

In zijn nieuwste serie ’Bionic Angel’, die in het Foto-

De succesjaren van Feyenoord

n n n n n

museum Den Haag voor het eerst in zijn geheel

21.06 t/m 31.08.’08

Ambroise Tézenas

wordt getoond, gaat Najjar nog een stap verder:

Op 19 juli a.s. bestaat voetbalclub Feyenoord hon-

01.06 t/m 28.09.’08

op basis van schoonheidsidealen uit de Griekse

derd jaar. Reden voor een groot feest in Rotter-

In het kader van de Olympische Spelen in Beijing

oudheid en Italiaanse renaissance heeft de kun-

dam. Het Nederlands Fotomuseum heeft een

toont de Kunsthal het werk van de Franse foto-

stenaar een nieuw mensbeeld geconstrueerd dat

tentoonstelling over ‘De Club van Rood en Wit’,

graaf Ambroise Tézenas. Dwalend door het oude

verfijnd en etherisch is en aan alledag ontstegen.

waarin de opkomst van voetbal als massaverschijn-

Beijing heeft Tézenas de grootschalige bouw-

n n n n n

sel verbeeld wordt. De vereniging groeide net als

werkzaamheden in de Chinese hoofdstad gedu-

Het Museum Volkenkunde in Leiden toont t/m

de voetbal zelf uit van lokaal naar nationaal. De ten-

rende vijf jaar vastgelegd. De straten en gebouwen

15.06.’08 de galerijtentoonstelling ‘Nomaden

toonstelling in het museum laat aan de hand van

die hij fotografeert, zijn stille getuigen van de eco-

boven de poolcirkel’ van Jeroen Toirkens.

foto’s en films zien hoe Feyenoord in de jaren zes-

nomische vooruitgang van een metropool in op-

n n n n n

tig veranderde van een volksclub in een nationale

richting. Zijn monumentale foto’s laten de histori-

Naturalis in Leiden presenteert t/m 09.06.’08

voetbalvereniging.

sche stad zien tegenover de veranderingen die de

de fototentoonstelling ‘Langs de polen’ van Wim

n n n n n

stad ondergaat. Smalle straatjes, oude wijken en

van Passel.

So Blue, So Blue - Edges of the Mediterranean

onteigende huizen worden in snel tempo afgebro-

n n n n n

21.06 t/m 31.08.’08 - Nederlands Fotomuseum

ken om plaats te maken voor hoge flatgebouwen,

Fotogalerie De Kleine Klup in Leiden toont t/m

So Blue, So Blue is het grootse nieuwe project van

winkelcentra, brede lanen en snelwegen.

13.06.’08 de expositie ‘Zwart Shanxi. Vervuiling

de Nederlandse documentaire fotograaf Ad van

n n n n n

in China’ van fotojournalist Teun Voeten.
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Programma

“De camera is een excuus om ergens te zijn waar je anders nooit

08.09 Spreker-1: Carel van Hees (fotograaf)

zou komen. De camera verbindt me met mijn onderwerp, maar

15		

Introductie programma fotoseizoen 2008/2009

schermt me er ook van af”. (Susan Meiselas).

22		

NIEUWERK-1

29		

Instructie-/workshopavond-1*

“Als je de lat hoog legt moet je er wel overheen kunnen springen”.

06.10 NIEUWERK-2

(Mac van Dinther).

13		

Bezoek fotoclub-1:**

20		

NIEUWERK-3

27		

Thema avond-1**

“Ik klik altijd maar raak en dan kijk ik thuis wel wat het geworden
is”. (Pleun Groeneveld)
“Fotografie is gemakkelijk. Je drukt maar op een knop en klaar”.
(Hans Aarsman).
“Hoe ouder ik word, hoe dichterbij ik kom. Ik voel de noodzaak om

Retrospectief:**

17		

NIEUWERK-5

24		

Instructie-/workshopavond-2*

01.12 NIEUWERK-6
Spreker-2:**

15		

Bespreking fotowerk van nieuwe leden-1

“Ik heb niets met de traditionele esthetische fotografie. Ik ben een

22

Praatavond

verteller van verhalen. Mijn belangrijkste doel is het communiceren

29		

Thema avond-2**

met de beschouwer”.

05.01 NIEUWERK-7

(Tim Hetherington-Winnaar World Press Photo).

12		

Bezoek fotoclub:**

19		

NIEUWERK-8

“Ik trek mij niet veel aan van de buitenwereld, want dan kun je wel

26		

Instructie-/workshopavond-3*

aan de gang blijven; ik heb wel wat anders te doen”.

02.02 NIEUWERK-9

(Wim van Hanegem).

09		

Spreker-3:**

16		

NIEUWERK-10

23		

Thema avond-2**

“Ik ben niet van het Photoshoppen; imperfectie is juist een deel
van mijn werk”. (Popel Coumou).
“Het besef dat veel fotografie uit toeval en mazzel bestaat is aan
het ondersneeuwen want bescheidenheid wordt onder fotografen

02.03 NIEUWERK-11
09		

Bezoek fotoclub-3:**

16		

NIEUWERK-12

23		

Bespreking fotowerk van nieuwe leden-2

30		

Instructie-/workshopavond-4*

06.04 NIEUWERK-13

langzamerhand gezien als een kwaal”. (Hans Aarsman).

13		

Tweede Paasdag (geen clubavond)

20		

NIEUWERK-14

“De realiteit is in kleur, maar zwart-wit is meer realistisch”.

27		

Thema avond-4**

(Wim Wenders).

04.05 NIEUWERK-15

“Ik wou het zó graag zien dat ik het zag”. (Jeroen van Merwijk).

22

10		

08		

hebben”. (Frans Molenaars).

KAREL VAN DER WERKEN

03.11 NIEUWERK-4

de essentie van mijn onderwerpen te onthullen”. (Bruce Gilden).

“Ik heb natuurlijk veel mensen om me heen die óók smaak

16

008/200

Gehoord & gelezen

Gehoord, gelezen en opgeschreven door Ruud van Wezel.

11		

Jaarvergadering		

18		

Fotojaaroverzicht: ‘Jouw vijf beste van dit seizoen’

* Deelname beperkt. Alleen mogelijk door vooraf in te schrijven.
** Nog niet bekend.
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274
In dit laatste nummer van de 49e jaargang een bijdrage
van Cees Wiersma. Hij is van 1980 tot 2000 lid geweest
van de redactie van De Grove Korrel en heeft in die periode samengewerkt met Gerrit Joppe. Op zijn eigen karakteristieke wijze kijkt hij terug op deze samenwerking.
Ralph van der Stel is het in zijn eerste bijdrage voor De
Korrel niet eens met de stelling van Anton Corbijn, dat
compositie in de fotografie overschat wordt.
Zowel in het artikel van Ruud van Wezel als in de column
van Rem Maters wordt het fotobondsblad ‘InBeeld’ geciteerd. Dat kan geen toeval zijn.
Ook aandacht voor de fraai vormgegeven affiches bij onze
maandelijkse tentoonstellingen. Ze verdienen een grote
verspreiding! En ‘last but not least’ wederom veel fraai en
gevarieerd fotowerk.
En zou het nu niet aardig zijn als enkele lezers de pen
zouden vatten en hun gedachten, fantasieën, bespiegelingen etcetera over een foto of foto’s uit deze Korrel op schrift
stelden en ook nog inzonden?

