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Het vijftigste verenigingsjaar is als je deze Korrel in de hand hebt al een aardig
eind op weg. Terugblikkend noem ik in de eerste plaats de nieuwerkavonden
als hoogtepunt. Zij vormen in feite de hartslag van de club. Iedere keer wordt
hiervoor meer dan voldoende werk aangeleverd, vaak ook van meer dan
gemiddelde kwaliteit. Nieuw dit seizoen zijn de thema-avonden. Het is te vroeg
om daarover nu al een conclusie te trekken, maar de eerste avond was zeker
een succes. Daarnaast wil ik het retrospectief van Aza Teeuwen noemen. Op
zijn geheel eigen, gedreven wijze presenteerde hij zijn ‘kleine’ stapel schitterende foto’s. Ik zou zeggen, bezoek ook eens zijn site. En last but not least de
zeer geanimeerde openingsavond onder leiding van Carel van Hees, die de
bibliotheek verrijkte met zijn schitterende fotoboek ’Play’ en deze voorzag van
een persoonlijke opdracht: ”Een geweldige avond bij de ridders van De Grove
Korrel”.

E-mail: secretariaat@fotoclub-zwijndrecht.nl
Internet:
www.fotoclubzwijndrecht.nl
Contributie 2008/2009:
€ 120,00 per persoon per jaar
Postbank:
Rekeningnummer 349456

Het overweldigende succes van het Festival aan de Maas kan hier niet onvermeld blijven. Lees hierover het stuk “We need change. Yes we can.” van Ruud
van Wezel. Op de expositie was onze club met werk van Yvonne de Graaff,
Mirjam de Jong, Theo de Jong, Cees van Meerten en Aza Teeuwen goed vertegenwoordigd. Ook dit evenement leverde een mooi fotoboek op: ’Dynamisch
Rotterdam’ (vormgegeven door onze eigen Wim Bierhaus).
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Dit brengt mij op het fotoboek dat wij ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum willen uitbrengen. Dat boek dient fotowerk te bevatten van een kwaliteit
Fotoclub Zwijndrecht waardig. Daarom is het gewenst dat een breed spectrum
van fotografen aan het boek meewerkt. Hoe wij dat willen bereiken zullen we
op de Praatavond toelichten. Tevens zal de jubileumcommissie op die avond
mededeling doen over de viering van het komende jubileum.

Er staat een foto van een weerspiegeling op de voorpagina van
onze vorige Grove Korrel waar je naar moet blijven kijken.
Maar wat heeft dat met ’het rijk van het licht’ te maken?
T ekst: R u u d van wezel

De coverfoto lijkt vanuit een raam genomen en uit te kijken
op een schemerig pleintje ergens in het zuiden van Europa. In de
weerspiegeling van het glas zie je een zaal met schilderijen en
een staand persoon. De conclusie van de beschouwer moet zijn
dat deze foto genomen is in een museum en dat je door het raam
uitkijkt op een Spaans aandoend pleintje. Het mooiste detail van
deze foto is het prachtige licht bij de lantaarn en de vensters er
links boven. De betoverende avondlucht maakt het schouwspel af.
Maar we worden compleet bij de neus genomen door
Marianne Cornelisse, die deze foto gemaakt heeft. Ik pak de dikke
biografie over de door mij zeer gewaardeerde befaamde Belgische schilder René Magritte uit mijn boekenkast en begin te
zoeken. Daar staat op pagina 180 het schilderij ’L’ Empire des
Lumières’ (’Het rijk van het licht’) uit 1954. Voor de liefhebbers: het
boek heet ’Magritte’ en is samengesteld door Harry Torczyner
en in 1988 verschenen bij Meulenhoff/Landhoff. René Magritte
heeft vele schilderijen met deze zelfde titel gemaakt maar dit
doek uit 1954 is toch wel het mooiste en het hangt in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel. 		
Marianne heeft niets anders gedaan dan een foto van het
schilderij genomen, terwijl de spiegeling komt van de glasplaat
die het doek beschermt. Geen Spaans pleintje dus in avondsfeer.
Gefopt. Bij de neus genomen. Wat zeg ik? Gewoon belazerd!
Maar is de foto dan nu minder interessant geworden? Ik vind van
niet. Je kunt natuurlijk wel plechtig van plagiaat gaan spreken,
echter dan toch wel plagiaat met een glimlach. Marianne heeft
wel degelijk een aantal ter zake doende elementjes aan het beeld
toegevoegd, maar het blijft op het randje. Het is niet erg om
belazerd te worden als het maar goed gebeurd, zoals hier. Een
onderdeel van de foto was de enigszins schuin gefotografeerde
schilderijlijst aan de linkerzijde, die daardoor scheef wegliep,
zoals we ons wellicht nog kunnen herinneren, want de foto heeft
in september in de grote zaal gehangen.
Wim Bierhaus heeft besloten om de lijst in de Grove Korrel recht

René Magritte (origineel in kleur)

te zetten, maar dat lijkt mij niet juist, want die schuine lijst is een
onderdeel van het originele beeld en dat moet je eigenlijk niet
veranderen.
Spiegelingen als onderwerp zien we veel in de Nederlandse
fotoclubwereld. Zoveel zelfs dat de jury van de Foto Individueel
wedstrijd van twee jaar geleden opmerkte, dat wanneer je voor
een onderscheiding in aanmerking wilde komen, je de komende
jaren beslist geen spiegeling moest inzenden. Het onderwerp
spiegelingen zien we binnen Fotoclub Zwijndrecht ook dikwijls.
Fotografen zoeken veelal naar beeldspanning, geheimzinnigheid
en meerdere lagen in hun fotografie. Door spiegelingen te fotograferen voldoe je al snel aan deze criteria en dat zal de reden
zijn dat veel fotografen hier naar grijpen. Het is echter wel inmiddels een fotografisch cliché geworden en zoals we op sommige
van onze ’Nieuwerk’-avonden kunnen zien zijn er al fotografische
clichés genoeg in omloop.
Maar nog even terug naar Marianne’s foto: plagiaat of niet
en cliché of niet, het blijft wel gewoon een interessante plaat,
waarbij hier op deze plek ook eens gezegd mag worden dat onze
fotoclub veel nieuwe aanstormende talenten in zijn gelederen
heeft gekregen. Fotografie is en blijft een prachtig medium en
wees er van overtuigd dat ’Het rijk van het licht’ voor iedere fotograaf beschikbaar is. Als je maar goed kijkt. ■
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’we need change.
Yes we can’
Met deze marketing kreet trok Barack Obama ten strijde tijdens de
Amerikaanse presidentsverkiezingen. Echter dit credo bleek ook goed
toepasbaar op de sprekers en forumdiscussie van het Fotofestival aan
de Maas. Lees en je bent weer helemaal op de hoogte.
T ekst en foto : R u u d van wezel

Het thema verandering versus vastgeroest bleek het leitmotiv
tijdens het succesvolle Fotofestival aan de Maas van afgelopen
herfst. Op deze plaats is allereerst een welgemeend compliment
op zijn plaats aan organisator van oudsher Harry Sikkenk van
onze Fotobond Afdeling-12 (samen met zijn medeorganisatoren)
en gastheer Ruud Visschedijk van het Nederlands Fotomuseum.
De complimenten voor een uitstekend festival op een uitstekende
lokatie.
Het zondagmiddagprogramma bestond onder meer uit Hans
Aarsman (beroepsfotograaf en fotoschrijver in de Volkskrant),
gevolgd door een forumdiscussie naar aanleiding van de recente
opmerkingen van Ruud Visschedijk, waar de Grove Korrel in onze
september uitgave al over berichtte.
4
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Hans Aarsman gooide in zijn voordracht al meteen een steen
in de toch al niet meer rimpelloze vijver: “Fotografen moeten
vooral géén esthetische ambities hebben, want dat kan soms lelijk
in de weg gaan zitten. Recht voor zijn raap fotografie doet me
meer dan van die conceptuele werken, want je moet je onderwerp
zien en niet denken: wat heeft die fotograaf dat knap gedaan”.
Hans heeft een hekel aan een bedachte fotografische vorm
en sprak over de grote bevrijding die je beleeft als je jezelf ontdoet van die vastgeroeste schildersblik. Zijn fraaiste opmerking
vond ik navolgende: “De beste manier om een interessante foto
te maken is om vooral géén interessante foto te willen maken”.
Zijn voordracht was geestig en ontwapenend en kon gelukkig
zijn toehoorders bekoren.

Vervolgens ging de forumdiscussie van start. Ter discussie
stonden de opmerkingen van Ruud Visschedijk aangaande de
amateurfotografie. In de Festivalkrant zei hij nog onder meer:
“We zien veel vormstudies, waarin het gaat om fotografische
aspecten als kader, contrast, kleureffecten, ritme en niet om de
inhoud. Deuren met afgebladderde verf, lichteffecten in een verlaten fabriek. Dat soort werk. Het levert superveilig werk op”.
Ruuds conclusie was: “Alles wat maar zweemt naar actualiteit
wordt pijnlijk vermeden. Dat verbaast mij bijzonder, zeker in dit
digitale tijdperk, dat juist zoveel vrijheid biedt”.
Het forum bestond uit Corinne Noordenbos (beroepsfotograaf en leraar fotografie), Pim Mielo (publicist) en Simon Ophof
(amateurfotograaf en Fotobond). Ruud Visschedijk nam zoals
afgesproken de aftrap met de voorzet: “Amateurfotografen zijn
te veel bezig met techniek en mooie plaatjes. Deze vormstudies
zijn de grammatica van de vorige eeuw. Een fotoclub heeft zijn
eigen grammatica en daarmee geheel eigen normen en waarden”.
Pim Mielo stelde: “Als de ene amateurfotograaf de andere
beoordeelt ontstaat er een vorm van incestueuze inteelt”. 		
Simon Ophof reageerde met: “Indien foto amateurs elkaar scholen, komt er nooit verfrissing van buiten af. De mensen die al jaren
lid zijn van een club gaan op een gegeven moment bepalen wat
goed is en wat niet”.
Corinne Noordenbos reageerde hierop met: “Foto’s beoordelen is onjuist, je moet eerder praten over wat je bron is en over wat je
nastreeft en in hoeverre je dat lukt. Je moet reflectie krijgen op je
foto’s, geen beoordeling. Waarom zouden mensen die geheel vrij zijn
fotograferen op de wijze die anderen van hen verwachten?”
Simon reageerde met: “Fotografen maken werk waarvan ze
hopen dat het goed valt, ze willen de blits maken met hun werk.
Ze moeten echter werk maken vanuit datgene waar ze zelf mee
bezig zijn”.
	Uit de zaal vroeg Rob ‘s Gravendijk (Fotobond Afdeling-12)
wie die fotografen dan op gaat leiden en stelde dat de Fotobond

© M artin K leefkens

zich daarmee moet bezig houden. Pim Mielo noemde dit
handschriftontwikkeling, het creëren van een eigen stijl.
Corinne verbaasde zich over de regeltjes bij de Fotobond:
“Verplicht formaat: veertig bij vijftig centimeter, Foto Nationaal:
vijf foto’s, BMK: twintig foto’s, is grote onzin. De fotograaf moet
volstrekt autonoom voor zijn werk een eigen formaat en omvang
kunnen bepalen”.
Corinne geeft als leraar altijd aan haar leerlingen mee niet
van te voren de grootte van een serie te bepalen. “Er blijkt later
pas hoeveel foto’s en welk formaat je nodig hebt voor je verhaal”.
Tot slot vroeg Pim nog aandacht voor de jonge mensen in de
verenigingen: “Want veel fotoclubs zijn net een bejaardenoord”.
Tot zover mijn sfeertekening van de forumdiscussie. Er is
veel gezegd om over na te denken. Ik was verrast dat de meeste
toehoorders en bezoekers die ik gesproken heb het eens bleken
met de stellingen van Ruud Visschedijk. Dat lijkt me verheugend,
omdat als je vast blijft zitten in de ontkenningsfase er ook nooit
wat zal veranderen. Mijn conclusie op de terugweg naar huis
was dan ook: “We need change. Yes we can!” ■
DE GROVE KORREL 276
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Ochtend in de vogelbuurt
T ekst: diana de br u ijn

Sinds vier weken zit de CD van Eva de Roovere standaard
in de CD-speler van mijn auto. In de zomer van 2007 hoorden
we de stem van de sympathieke Vlaamse voor het eerst op het
Wantijfestival in Dordrecht. Haar liedjes klinken aangenaam.
Het doet me een beetje denken aan het Brabant van mijn jeugd.
Kort geleden bracht Eva haar tweede CD uit met o.a. het mooie
nummer ’Zomer in Brussel’. De openingstekst gaat als volgt: ’Als
het zonlicht over Brussel valt. En de stad zacht tot leven komt.
Als de mensen weer gaan stralen. Het park zijn fonteinen wekt...’
Ik neurie het wijsje, als ik op een maandagochtend om negen
uur, met spiegelreflexcamera mijn wijk inloop. Ik maak een
wandeling, op zoek naar visueel interessant materiaal. Het is hier
geen Brussel, maar de Vogelbuurt heeft een aantal mooie
gebouwen om op de foto te zetten. Het ochtendlicht valt door
de ruiende herfstbomen. En net als in de hoofdstad der Belgen,
lopen er al vroeg veel fotogenieke koppen.
Ergens halverwege de Bankastaat zit een twintiger op zijn
hurken op het stoepje voor een herenhuis. De man in overhemd,
roept iets door de brievenbus naar binnen, maar ik kan vanaf
de overkant niet horen wat. Ik maak in het voorbijgaan mijn
verhaal. Als ik iets op straat meemaak, neem ik dat als uitgangspunt en probeer het verhaal voor mezelf aan te vullen. Als er
bijvoorbeeld een meisje langs fietst en door haar mobiel roept:
”Jaha, morgen heb ik er vier”, probeer ik te verzinnen wat ze
bedoelt. Welk onderwerp duidt ze met dit getal? Puistjes, vriendjes of jonge katjes? Ik loop verder. Het is leuk om beschouwend
en luisterend door de wijk te lopen. De situaties met de mensen
in de straat zijn bijna alle vervolgverhalen.
Doorlopend let ik al snel niet meer op de gebouwen. Op de
hoek, waar de wilde wingerd kleur krijgt, passeer ik een oudere
man. Hij maakt voorovergebogen dezelfde geluiden als de kat
van mijn zus, die zijn haren kwijt moet. Zijn jas is te groot, zijn
schoenen kapot. Hij heft even zijn hoofd naar me op, hij kijkt
met een binnenwaarts gerichte blik. Ik zie dat de brievenbusman nog steeds praat tegen de onzichtbare persoon in het
huis. Zou het zijn geliefde zijn, die hem niet meer ziet zitten? Is
hij door de gleuf, spijt aan het betuigen aan zijn meisje? Of is
het zijn moeder, boos omdat hij de nacht niet is thuisgekomen?
Ik durf het tafereel niet te fotograferen, maar zou het wel willen.
6
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Doorwandelend zie ik nog een man met een zwangere buik,
een rijtje kinderen op weg naar een gymzaal en een meisje in
een vrolijk jurkje. Een freule stapt voor de kapper in een taxi en
een tobberig kijkende grijzende dame duwt haar kleindochter
in de buggy naar de bakker. Het kind heeft koude knietjes. Bij
elke persoon denk ik: ”Zal ik?” Maar ik durf niet.
Op het plein komen drie pubermeisjes op me af. Twee meiden op hakken en één op uggs. Ze vormen een muurtje voor
me. De mededeling is, dat ze in opdracht van school iemand
moeten helpen. Ik kan zelf wandelen, dus ze gaan af op een
dame met wandelstok. Op het plein lopen nog meer leerlingen
met een notitieblok in de hand. Ik bedenk me dat het schoolseizoen weer is begonnen. De eerste les ’Maatschappelijke- en
culturele vorming’ is direct een praktijkles. Geen van de aangesproken mensen hebben echter behoefte aan hulp. Het was
een leuke documentairefoto geweest.
Na een rondje buurt, zet ik de foto’s van die ochtend op de
computer. Het zijn er twaalf. Alle laten het HTS-terrein zien,
waar na vele weken van sloop, nu alleen nog stenen en graafmachines te zien zijn. De portretten uit mijn buurtje heb ik
opgeslagen in mijn hoofd. Ik heb nog niet genoeg durf om ze
op de digitale plaat te zetten. Niet genoeg durf voor visuele
informatieoverdracht, daardoor moet u het dit keer met een
verhaaltje van me doen. ■

Fotoboek ’Dynamisch Rotterdam’
Op het Fotofestival aan de Maas-2008
is van de hoofdtentoonstelling ’Dynamisch Rotterdam’ een prachtig fotoboek/catalogus uitgegeven.
Iedereen die belangstelling heeft en
een of meerdere exemplaren wil ontvangen kan een e-mailtje sturen naar
redactie@fotoclub-zwijndrecht.nl
Wij zorgen dat op één van de maandagavonden het fotoboek wordt overhandigd. Het boek kost € 5,00. Dit bedrag kan contant worden afgerekend.

© rem maters

Dynamisch
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Redactie@fotoclub-zwijndrecht.nl
Met onderstaand artikel wil de redactie alle leden wijzen op
enkele praktische zaken betreffende het aanleveren van tekst
en beeldmateriaal voor De Grove Korrel.

© Y vonne de graaff
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Sinds kort beschikt de redactie van De Grove Korrel over een
eigen digitale postbus. Dat is makkelijk en praktisch. Voortaan kan
men dus alle kopij en beeldmateriaal naar dit ene e-mailadres
toesturen: redactie@fotoclub-zwijndrecht.nl
Wanneer je een artikel schrijft voor de Korrel, wat natuurlijk
altijd meer dan welkom is, maak dan géén gebruik van opmaakgegevens in het tekstdocument. Geen inspringers, geen tabs,
alles links lijnend en als je een nieuwe alinea bedoelt sla dan een
regel over. Dat is duidelijker dan een harde return. Degene die
de Korrel opmaakt ziet in één oogopslag dat daar het begin van
een nieuwe alinea mee bedoeld wordt. Maak ook altijd gebruik
van één en hetzelfde lettertype, bijvoorbeeld de Times, Arial of
Helvetica – standaard fonts die op alle computers zitten – en geen
fantasie letters. Zet alle tekst in één corpsgrootte. Een kopregel
of tussenkopje mag vet, halfvet of cursief zijn.
Op de ’Nieuwerk’-avonden nomineert de redactie (Rem, Ruud
en Wim) foto’s die meer dan de moeite waard zijn om afgebeeld
te worden in de Korrel. En zo kan het gebeuren dat je gevraagd
wordt om één of meerdere beelden digitaal aan te leveren, op
een cd-rom of te sturen naar het (nieuwe!) e-mail adres van de
redactie. Het is niet zo dat je dan mag verwachten dat je foto in
het eerstvolgende nummer geplaatst wordt. De Korrel verschijnt
vier keer per jaar en het aantal pagina’s is beperkt. Net zoals het
aantal pagina’s dat wij kunnen vullen met kleurenfoto’s. Zes op
de binnenpagina’s, één op de cover en de rest is zwartwit. Dat
alles heeft te maken met het budget dat de redactie ter beschikking heeft. De redactie maakt voor elke nieuwe uitgave, een
nieuwe sterke selectie uit het op dat moment in het bezit zijnde
beeldmateriaal. Wel proberen we, verdeeld over vier nummers,
regelmatig werk te plaatsen van iedereen. Mits dat werk goed is.
Wij krijgen ook nog weleens de vraag hoe het beeldmateriaal
aangeleverd moet worden? Voor iedereen die een beetje met de
computer overweg kan en het programma kent waar hij of zij
mee werkt, is dat niet zo moeilijk. Lever het document aan op
een breedte of hoogte van twintig centimeter, met een resolutie
van driehonderd pixels per inch, omgezet in CMYK en opgesla-

gen als TIFF – zo wordt het uiteindelijk in het opmaakdocument
gebruikt. Wordt het toevallig een keer anders aangeverd bijvoorbeeld in JPG/JPEG, Pdf of RGB, geen probleem dan komt het
ook allemaal wel goed. Alleen het is wat meer werk. En heb je
vragen bel dan gerust Wim Bierhaus: (010) 5199021.
Nog een punt van aandacht is de beelduitsnede. We krijgen
weleens materiaal aangeleverd dat niet helemaal klopt met wat
er op de bok met een passe-partout er omheen gepresenteerd
werd. Het digitale bestand is groter of het beeld staat een beetje
scheef – met andere woorden het bestand wordt aangeleverd
zoals het is gefotografeerd – en dan is het voor degene die de
opmaak verzorgt soms lastig om te beoordelen wat de werkelijkheid is of zou kunnen zijn. Meestal wordt het beeld geplaatst
zoals het bestand is aangeleverd. Wij willen je dan ook vragen –
om alle narigheid en teleurstellingen achteraf te voorkomen – om
het bestand zodanig te bewerken, aan te passen en aan te leveren
zoals het uiteindelijk gepresenteerd werdt.
Wat betreft de kleur. Dat is iets wat wij niet helemaal in de
hand hebben. Het kan wel eens een fractie afwijken met het
beeld zoals dat bij jou thuis uit de printer is gekomen. Dat komt
omdat de informatie die op het aangeleverde digitale bestand
staat ook werkelijk zo wordt gereproduceerd. De Korrel wordt
geprint op een moderne gecallibreerde professionele digitale
machine volgens gestandaardiseerde normen en daar is niets
mis mee.
Iets anders dat ons te horen is gekomen – laten we zeggen
de barpraat – dat wij niet discreet met het beeldmateriaal om
zouden gaan. Dat is onjuist. Het beeldmateriaal dat de redactie
van de leden in stock heeft blijft ten alle tijde eigendom van de
maker en wordt alleen gebruikt voor plaatsing in de Korrel én
eventueel als illustratiemateriaal bij publicaties in fotobladen en
andere uitgaven met promotie-doeleinden van onze eigen club.
De maker zal in dat geval altijd op de hoogte worden gesteld en
er vindt altijd naamsvermelding plaats. Het beeldmateriaal zal
nooit en te nimmer aan derden worden afgestaan.
Als goed voorbeeld willen wij wijzen op de mooie foto van
Yvonne de Graaff die centraal stond voor de thematentoonstelling ’Dynamisch Rotterdam’ van het Fotofestival aan de Maas 2008
en die in diverse publicaties is afgebeeld. ■
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Nederlands Fotomuseum
Oscar van Alphen: De oorlogen (t/m 04.01.2009)
Van Alphen maakte in 1985 zijn werk De oorlogen. De
installatie die ooit bestond uit dia’s, geluidsbanden en
film is zijn tweede leven begonnen in het Fotomuseum.
Van Alphen toont in De oorlogen één doorlopend verhaal
zonder begin en zonder einde. Belangrijk daarin zijn de
beelden van industriegebieden in Noord-Frankrijk en
van de studentenopstanden in Parijs in mei 1968.

Still uit de Oorlogen van Oscar van Alphen 1985 - Ned. Fotomuseum

The Past in the Present - Questioning History
(t/m 15.03.2009)
Welke factoren hebben invloed op ons historisch bewustzijn? De kunstenaars in de internationale tentoonstelling
Questioning History kijken met kritische blik naar hoe
de massamedia in hoge mate de beeldvorming van ons
verleden zijn gaan bepalen. In uiteenlopende video- en
filminstallaties, sculpturen en fotoseries leggen zij de
werking van die media bloot en ontrafelen zij populaire
historische voorstellingen. De tentoonstelling bevat
nieuw werk van o.a. Michael Blum, Matthew Buckingham, Gert Jan Kocken en Roy Villevoye & Jan Dietvorst.
Bij de tentoonstelling verschijnt een essaybundel met
18
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17 bijdragen van internationaal bekende auteurs.
Op zaterdag 13 december is een speciale openingsdag
met lezingen en presentaties.
Dana Lixenberg: The Last Days of Shishmaref
(t/m 04.01.2009 in LP II in Las Palmas)
Shishmaref is een gemeenschap van ongeveer zeshonderd mensen, gevestigd op een eiland vlak voor de
westkust van Alaska. Als gevolg van de effecten van
global warming worden deze mensen in hun bestaan
bedreigd; zo erg zelfs dat de bevolking binnen 10 jaar
moet zijn verhuisd. Het project manifesteert zich in
verschillende onderdelen: tentoonstelling, boek, film,
website en educatie.

schilderijen en dadaïstische ready-mades. De tentoonstelling Zorgeloos, maar niet onverschillig is een groots
en veelomvattend overzicht van Man Ray’s kunst en
leven. Schilderijen, tekeningen en uiteraard foto’s worden in deze expositie verbonden met persoonlijke
objecten, beelden en documenten uit zijn nalatenschap.
Op die manier ontstaat het beeld van een gepassioneerd
kunstenaar en een groot fotograaf - tegen wil en dank.

”Je hoeft geen topfotograaf te zijn om toch een goed oordeel te
geven over foto’s, en dat is maar goed ook anders zouden de nieuw
werk avonden van Fotoclub Zwijndrecht een saaie aangelegenheid worden”. (Hans van Weelden)

Erwin Olaf: Rain, Hope, Grief & Fall (t/m 18.01.2009)
Met hun ogen half open, hun blik van de camera afgewend, in het niets starend, roepen de modellen op de
foto’s van Fall een vreemd soort afstandelijkheid op.
(Zie ook vorige Korrel-275)

René van Rijswijk: ”Jullie mogen eerlijk zeggen wat je er van vindt”.
Martin Kleefkens: ”Maar zul je dan niet boos worden?”

■ n n n n n n n n

■ n n n n n n n n

Kunsthal
Jan Banning: Bureaucratica (t/m 14.12.2008)
Wat zeggen werkplekken van ambtenaren over hun
persoonlijkheid en de staat waarvoor ze werken? Met
die vraag reisden fotograaf Jan Banning en publicist Will
Tinnemans tussen 2003 en 2007 naar Frankrijk, Bolivia,
China, India, Jemen, Liberia, Rusland, de Verenigde Staten
om ambtenaren achter hun bureau te portretteren.

Leidse Rijksmuseum van Oudheden
Georg Gerster: Iran in Vogelvlucht (t/m 08.03.2009)
Levensgrote foto’s tonen de grote verscheidenheid van
het Iraanse landschap, zoals de uitgestrekte woestijn,
kobaltblauwe meren en besneeuwde bergen, maar ook
befaamde archeologische vindplaatsen en monumenten
zoals de ‘Torens der Stilte’ van de Zoroastriërs, de Perzische koningsstad Persepolis en het meer dan duizend
jaar oude culturele centrum Isfahan. De tentoonstelling
presenteert 35 adembenemende luchtopnamen met 75
authentieke voorwerpen van de internationaal gerenommeerde Zwitserse fotograaf Georg Gerster die al
meer dan vijftig jaar de wereld vanuit vliegtuigen,
helikopters en ballonnen fotografeert

Herlinde Koelbl: Hair (t/m 25.01.2009)
Haar van boven en van onderen. Op armen en op benen.
Iedereen heeft het. Vanaf geboorte tot dood is ons haar
onafscheidelijk en intiem met ons verbonden. We hebben het te veel of te weinig. Het is lang of kort. Krullend
of steil en het verandert naarmate we ouder worden.
Haar speelt een belangrijke rol in wie we zijn en hoe er
naar ons gekeken wordt. In Hair toont Koelbl ruim honderd foto’s de fascinerende wereld van het haar. Van
onbedwingbare haardossen tot gevlochten kunstwerken
en van sierbaarden tot schaamhaar.
■ n n n n n n n n

Fotomuseum Den Haag
Man Ray: Zorgeloos, maar niet onverschillig
(24.01.2009 t/m 19.04.2009)
Met zijn camera zorgde Man Ray (1890-1976) ervoor dat
fotografie kunst werd. Een ongewone prestatie voor
iemand die bijna zijn hele leven heeft geprobeerd om
van het predicaat ‘fotograaf’ af te komen. Liever werd hij
gewaardeerd om zijn andere kunstwerken: tekeningen,

■ n n n n n n n n

Teylers Museum - Haarlem
Fotopioniers op wereldreis (t/m 04.01.2009)
Een unieke tentoonstelling over reisfotografie uit de
negentiende eeuw te zien. Gecombineerd met de historische fotoboeken en albums van het Teylers Museum
geeft de tentoonstelling Fotopioniers op wereldreis een
niet eerder getoond overzicht uit een tijd dat zowel verre
reizen als fotografie nog avontuurlijke en omslachtige
ondernemingen waren.
■ n n n n n n n n

Foam - Amsterdam
Helen Levitt (1913): In the Street (t/m 18.01.’09)
Overzichtstentoonstelling van de beroemde Amerikaanse
straatfotograaf Helen Levitt. (Zie vorige Korrel-275)

”Iedereen kan foto’s maken maar niemand kan kijken. Echt kijken,
contact maken met het onderwerp. Laat staan met de wereld om
ons heen”. (Hans Aarsman)

”Ik vind dat je geen modellen moet fotograferen, maar mensen”.
(Kees Veth)
”De mens is een vlezige zak met botten, bloed en vluchtige gedachten op 37 graden, waar je niet op uitgekeken raakt” (Gerard Staals)
”Het opblazen van het formaat dient nergens toe. Ik noem dat
schilderijtje spelen”. (Hans Aarsman)
Kees Veth: ”Als ik naar die engelen op de foto kijk hoor ik gewoon
de muziek die ze maken”.
Piet Groeneveld: ”Ja Kees, dat ga je op onze leeftijd al gauw krijgen”.
”Fotografie is geen kunst, het is magie!” (Roland Barthes)
”Iedereen kan foto’s maken, maar de meeste fotografen hebben het
probleem dat ze te lang en te diep nadenken over triviale zaken als
compositie en licht. Niet doen! Afdrukken en wegwezen”.
(Hans Aarsman)
Rem Maters: ”Heb jij deze ervaring nou ook?”
Martin Kleefkens: ”Nu je het zegt wel, ja”.
”Inhoud is de maarschalk, techniek en compositie zijn de generaal
en de kolonel”. (Carel van Hees)
”Een fotograaf is een koorddanser die, balancerend op het
koord van de toeval, probeert vallende sterren te vangen”.
Guy le Querrec (Magnum Photos)

Opgeschreven door Ruud van Wezel.

rogramma

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
bested. Graag verwijzen wij je ook naar de links
die vermeld staan op de website van onze club
(www.fotoclubzwijndrecht.nl). Raadpleeg ook
het mededelingenbord en de affiches in de bar.

P

Gehoord & Gelezen

WAT IS ER TE ZIEN

08.09		
15			
22			
29			
06.10		
13			
20			
27			
03.11		
10			
17			
24			
01.12		
08			
15			
22 		
29			
05.01		
12			
19			
26			
02.02		
09			
16			
23			
02.03		
09			
16			
23			
30			
06.04		
13			
20			
27			
04.05		
11			
18			

Spreker-1: Carel van Hees (fotograaf)
Introductie programma 2008/2009
NIEUWERK-1
Instructie-/workshopavond-1*
NIEUWERK-2
Bezoek-1: Foto Workshop Maassluis
NIEUWERK-3
Thema avond-1
NIEUWERK-4
Retrospectief: Aza Teeuwen
NIEUWERK-5
Instructie-/workshopavond-2*
NIEUWERK-6
Spreker-2: Gerrit Meerman (fotograaf)
Bespreking fotowerk nieuwe leden-1
Praatavond
Thema avond-2
NIEUWERK-7
Bezoek-2: Fotoclub Nieuw Ginneken
NIEUWERK-8
Instructie-/workshopavond-3*
NIEUWERK-9
Bezoek-3:**
NIEUWERK-10
Thema avond-3
NIEUWERK-11
Spreker-3: Bianca van der Werf
NIEUWERK-12
Bespreking fotowerk nieuwe leden-2
Instructie-/workshopavond-4*
NIEUWERK-13
Tweede Paasdag (geen clubavond)
NIEUWERK-14
Thema avond-4
NIEUWERK-15
Jaarvergadering		
Fotojaaroverzicht (De vijf beste!)

* Deelname Workshops beperkt. Deelname bij vooraf inschrijving.
** Nog niet bekend.
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Korrel-276 bevat een redactioneel artikel over de wijze van
inleveren van foto’s en teksten (redactie@fotoclub-zwijndrecht.
nl). Als hierover nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kun je
altijd terecht bij één van de redactieleden.
Naast een selectie fotowerk uit de afgelopen periode,
wederom een beschouwing over de coverfoto van het vorige
nummer.
Mocht je de forumdiscussie en de voordracht van Hans
Aarsman op het Fotofestival aan de Maas niet meegemaakt
hebben dan praat Ruud van Wezel je helemaal bij.
Diane de Bruijn trakteert ons op een fraaie sfeertekening
van de Vogelbuurt in Dordt, waar zij woont. Misschien levert zij
een volgende keer foto’s aan van deze levendige wijk.
We besluiten gewoontegetrouw met de rubrieken ‘Wat is er
te zien’, ‘Gehoord & Gelezen’ en het geactualiseerde programma.

