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Voorwoord
TEKST: MARTIN GEUZE

Het jubileumjaar van Fotoclub Zwijndrecht is alweer halfverwege. Een jaar
waarbij ik terugkijk op een club waarmee het in alle opzichten goed gaat. Dit
seizoen kwamen er maar liefst 8 nieuwe leden bij. De uitgebreide publiciteit
in de plaatselijke weekbladen zal daar ongetwijfeld aan hebben meegewerkt.
Hoe dan ook, het is fijn om te constateren dat er voldoende belangstelling is
van fotografen die op zoek zijn naar verdere ontwikkeling.

Mooi is ook dat onze nieuwe leden al vanaf het begin actief zijn met het
tonen van werk en meedoen met fotobesprekingen. Het is voor mij een teken
dat zij zich thuis voelen bij de club.

Het jubileumjaar gaat niet ongemerkt voorbij. Er worden workshops voor
niet-leden georganiseerd en er zijn exposities naar aanleiding van de
workshop thema’s. De fotografen Eddy vanWessel, WillemWernsen en Bob
Negryn hebben 3 prachtige avonden weten te vullen met hun foto’s en
boeiende verhalen. De excursie naar Insel Hombroich was met 56 deelnemers
een succes. Daarnaast was er een openingsexpositie in Kunzt.

Al deze activiteiten zijn niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers.
Dank daarom aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Het lijkt binnen
onze club soms zo vanzelfsprekend hoe makkelijk dingen worden
georganiseerd. Maar aan veel activiteiten gaat vaak veel werk vooraf. De
spontaniteit waarmee leden zich opgeven om iets te organiseren zorgt er
mede voor dat het zo goed gaat met de club.

Ook in 2020 is er aandacht voor ons jubileummet workshops, sprekers en
exposities. Aan creatieve impulsen dus geen gebrek. Zit je met je fotografie
soms vast in je eigen beperkingen, denk dan aan het prachtige gedicht van
Jules Deelder:

Binnnen de perken
zijn de

mogelijkheden
even onbeperkt
als daarbuiten

J.A. Deelder

Ik wens jullie een creatief 2020!
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Mannen zonder gezicht
TEKST: HENK RAS
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Mannen zonder gezicht
TEKST: HENK RAS

Midden in de DGK 304 zit de serie van Joke die als beste uit de
bus kwam bij de “Vijf met samenhang”.

Een bijzonder aansprekende serie, speciaal in combinatie met
alle herinneringen aan 75 jaar D-Day, de afgelopen tijd. De
foto’s vertelden voor mij het verhaal van de mannen die
anoniem sneuvelden. Ik dacht aan soldaten zonder heroïsche
verhalen en zonder een opvallende rol. Duizenden stierven op
deze wijze, in deze en andere oorlogen. Velen zelfs zonder een
schot te lossen, vaak begraven als “onbekende soldaat”. De
beelden van de honderden foto’s en filmbeelden vertellen dit
verhaal, bijvoorbeeld de iconische beelden van Robert Capa.

Een van de verhalen kwam voorbij in de documentaire “In de
voetsporen van D-Day”. In Sainte-Mère-Église eindigde de
invasie voor de parachutist John Steele, hangend aan de
kerktoren. Hij overleefde het en werd, mede door de film“De
Langste dag”, wereldberoemd. Op minder dan 50 meter
afstand landde een andere parachutist in een boom. Hij bleef
hangen met zijn voeten op twee meter van de grond en werd
ter plaatse doodgeschoten. Vrijwel niemand kent zijn naam of
weet hoe hij er uitzag. Dat gold overigens voor een flink deel
van dit peloton dat landde op het dorpsplein, waarbij velen in
bomen of telefoonpalen bleven hangen.

Dit verhaal werd verteld door een oude man die als tienjarige
jongen deze parachutist aanhaalde als de eerste dode die hij
in zijn leven zag. Hij had er na al die jaren nog steeds moeite
mee.

Joke vertelde als toelichting dat ze de titel had gebaseerd op
een boek dat ze ooit gelezen had. Google vertelde me dat het
boek geschreven was door Konsalik. Het boek gaat over Duitse
soldaten die in de oorlog zware verwondingen oplopen in hun
gezicht. Daarbij verliezen ze letterlijk hun gezicht, dat in een
speciale kliniek zo goed mogelijk wordt hersteld. Ook al is het
fictie, al lezend realiseer je je echter dat dit voor veel soldaten
de realiteit was. Het herstellen duurt jaren en heeft zelden het
gewenste resultaat en de mannen die weer thuiskomen
worden meestal slecht geaccepteerd.

Ook hierbij is de boekenfictie de realiteit van iedere dag voor
veel mensen. Vraag het maar een mensen met brandwonden
of andere serieuze verwondingen in het gezicht. Dit is een
heel ander verhaal dan mijn eerste aanname achter de titel,
maar wel het verhaal waarop Joke haar titel inspireerde. Dat is
uiteraard een van de nadelen van een titel. Een beschouwer
vult eerst het verhaal in met wat hij ziet in één of meer foto’s,
gebaseerd op zijn eigen referentiekader of gevoel. Daar is niks
mis mee, al zou het aardig zijn als het verhaal aansloot bij de
titel of de bedoeling van de fotograaf.

Ik begrijp waarom Joke de foto’s deze titel heeft meegegeven,
maar gelukkig staat het mij en iedereen vrij om dit anders te
interpreteren. Naar mijn idee kan het echter niet zo zijn dat je
deze foto’s ziet, zonder dat je gedachten de richting uitgaan
naar de waanzin van een oorlog. Dat maakt de foto’s dan ook
weer een aanklacht tegen deze waanzin die de meesten van
ons gelukkig alleen kennen uit de verhalen. Daar ben ik dan
weer blij om, net zoals ik blij ben dat ik deze foto’s kan
bijvoegen in mijn geheugen met het label “Waardevolle foto’s”.
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Op zoek naar menselijke sporen in de natuur, fotografeerde ik
deze resten van de Atlantikwall in het prachtige
duinenlandschap van Hoek van Holland.

© PETER DE GROOT

© FRED VAN TURENHOUT
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Het zijn toch je kinderen
TEKST: HANS VANWEELDEN

Ontbijt op maandagmorgen. Koffie, krantje, croissantje. Ik moet nog aan de bak vandaag. Uiterlijk vanavond moet ik een stukje
inleveren voor De Grove Korrel, maar ik weet eigenlijk nog niet zo goed waarover ik moet schrijven.
‘Dan schrijf je toch iets over mij’, zegt mijn vrouw. ‘Zoiets in de trant van De vrouw achter de fotograafmet als ondertitel Een leven
in de schaduw, jezelf wegcijferen en zelfopoffering.’Dat begint al goed op de vroege maandagmorgen, dat belooft wat voor de rest
van de week.

Dat artikel moet ze zelf maar een keer schrijven, maar ik wil mijn lieve echtgenote toch bedanken voor haar tip, want ik heb nu
wel een openingszin of een soort intro en daarmee ben ik over mijn dooie punt heen.
Welnu, ik ga iets schrijven over FOTOBESPREKEN.

Als gespreksleider heb ik vorig seizoen tijdens een nieuwwerk-avond geprobeerd de fotobespreking vlot te trekken met de
stelling dat de commentaren betrekking hebben op de foto’s, niet op demaker. Lever op respectvolle wijze commentaar,
maar wees vooral eerlijk. De stelling werd weersproken door Jan Koorneef: ‘Ik ben het daar niet mee eens, het zijn toch je
kinderen.’

Ik moet nog vaak terugdenken aan die bewuste nieuwwerk-avond. Er ontstond een zeer geanimeerde discussie waar veel leden
een bijdrage aan leverden. Een discussie die er uiteindelijk in resulteerde dat één lid zijn lidmaatschap opzegde, omdat in alle
eerlijkheid en oprechtheid gesuggereerd werd dat zijn liefde voor de natuur prevaleerde boven zijn andere hobby, de fotografie.
Toch mis ikWouter Dekkers, want het had ook wel iets moois als hij gedreven en vol vuur vertelde hoe zeldzaam die paddenstoel
is, die hij gefotografeerd had. De vraag is hoe eerlijkheid en oprechtheid ervaren wordt door de fotograaf.

Om dat te illustreren wil ik kond doen van een paar persoonlijke ervaringen tijdens een nieuwwerk-avond, en het zal jullie niet
verbazen dat ik me wederom wil richten op een paar recente uitspraken van Jan Koorneef.
Onlangs sprak Jan de volgende gedenkwaardige woorden over mijn serie van drie foto’s op de bok: ‘gewoon geniaal’. Dat klinkt
als muziek in de oren. Dat wil je horen, al was het maar ‘once in a lifetime’. Daar doe je het tenslotte voor. Het zijn tenslotte je
kinderen.Wat mooi als een ander vindt dat je drie geniale kinderen hebt.

Maar aan euforie komt ook weer een einde want dezelfde Jan Koorneef zei op de eerstvolgende nieuwwerk-avond over mijn 4
foto’s: ‘Ik denk dat ik aan één foto ook wel genoeg zou hebben.’
Terug op aarde. Je hebt vier kinderen en vervolgens beweert iemand dat het er eigenlijk in zijn optiek drie te veel zijn.

Bij nader inzien moet ik Jan toch een beetje gelijk geven. De scheiding tussen de foto’s en de maker is flinterdun.

| 76 |

© AREN VAN DEN DOEL
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© JAN HEIJKOOP ©MARTIN GEUZE
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© ROB SCHEURWATER © MARJAN LEEUWESTEIJN © ARIE STAM Living on the edge



Jubileumexcursie Hombroich
TEKST: ARIE FORTUIN
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Zondag 13 oktober was het dan zover, een aantal leden met of zonder partner hadden zich ingeschreven voor deze excursie en
dus gingen we met 56 personen op weg. Voor velen was Hombroich een onbekende bestemming, dus echt een trip waarbij men
geen idee had van wat hen te wachten stond.

De bus was op tijd en de reis van 2,5 uur kon beginnen nadat de chauffeur ons verwelkomde met de mededeling dat de bus met
toilet was uitgevallen.We moesten het dus zonder doen, maar zelfs dat kon de pret niet drukken. De reis verliep voorspoedig,
maar in de buurt van Hombroich werd de chauffeur door de navigatie via allerlei zeer nauwe straatjes en zelfs een modderig pad
naar de parkeerplaats gestuurd. Daar aangekomen waren we niet bij Museum Hombroich maar het ‘Raketenstation’. Ik moet hier
toegeven dat de chauffeur het adres van mij had gekregen, dus hem trof geen blaam. Er zat niets anders op dan een stevige
wandeling te maken van 20 minuten naar het museum, maar gelukkig hadden we bijzonder goed weer tijdens deze dag, dus dat
was geen plaag voor de meeste deelnemers.

Bij aankomst bij het museumwerd de man achter het loket een beetje nerveus van de grote groep, maar alles verliep toch lekker
vlot. De entreeprijs bevatte ook onbeperkt koffie of thee en een lunchgerecht, dus als echte Hollanders gingen we daar eerst
allemaal op af en genoten in de tuin van het restaurant van de lunch en het heerlijke weer.

Het museumwas een aparte ervaring door de bijzondere ligging in een prachtig natuurgebied en veel verrassende objecten in
de diverse gebouwen (zelfs Rembrandt was aanwezig). Dus werd er weer veel gefotografeerd door de leden.

De resultaten zien we later nog op de bok en dat zal wel weer een puike avond opleveren.

Iedereen trok zijn eigen plan in het park, waarbij we elkaar van tijd tot tijd weer tegenkwamen. Hierbij werd dan gewezen op de
ontdekkingen die gedaan waren door de anderen, waardoor het bijna onmogelijk was om iets te missen.

We hadden afgesproken om 4 uur weer te vetrekken, maar rond 3 uur zag je meeste leden alweer in het zonnetje genieten van
het gratis drinken, hoewel ik overtuigd ben dat men ook had willen betalen voor een verfrissend biertje. Gelukkig had de
chauffeur inmiddels de bus bij het museum gebracht, zodat ons een extra wandeling bespaard is gebleven en keerden we
voldaan terug naar de Rotterdamseweg.

Onderweg zagen we dat de bewolking wel heel erg dreigend werd en we eindigden de tocht met stevige buien; met name bij
aankomst, maar ook dat kon ons niet meer afhouden van de gedachte dat het een zeer geslaagde dag was.
Met deze excursie is volgens mij naast alle andere activiteiten weer een mooi hoofdstuk toegevoegd aan dit jubileumjaar.

Ik hoop dat iedereen hetzelfde gevoel heeft overgehouden als ik en wens iedereen nog veel plezier in dit jubileumjaar.

© PETER BAAN Sporen
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Dun wc-papier en creativiteit
TEKST: JURJEN BIESBROEK
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Ommaar met de deur in huis te vallen. Dun wc-papier is een zinloze uitvinding.We weten het allemaal en toch bestaat het. Het
excrementeringsproces is echter niet te beïnvloeden, tenminste niet in deze fase. Dun wc-papier is daardoor helemaal niet
goedkoper, want we gebruiken gewoon meer velletjes, zo werkt het toch?

Ik ben business controller in mijn werkzame leven. Dat woord zegt de meesten niet zoveel, maar het heeft te maken met
optimalisatie van bedrijfsprocessen, efficiency, risicobeperking etc. Allemaal van dat soort lelijke woorden. Lelijk in de zin van
creativiteitdodend. En toch ben ik ook amateurfotograaf die met kunst en creatieve processen aan de gang is. Dat lijkt
tegenstrijdig, maar het vult elkaar juist goed aan. Dat houd ik mezelf tenminste altijd voor.

Deze keer wilde ik wat vertellen over mijn creatieve proces en hoe dat (niet) werkt. Ik start met mijn hoofd hoog in de wolken en
denk aan de titel van een bestaand boek: “De schaduw van de wind”. Een fantasievol relaas in vier delen over de belevenissen
van een eigenaar van een boekenwinkel in mysterieus Barcelona. Zeer lezenswaardig en daarom aanbevolen, maar dat geheel
terzijde.

In de opbouw van de titel zit iets vreemds. In de Nederlandse taal ook wel een stijlfiguur genoemd. Iets dat ook op fotografie van
toepassing is, dat vind ik tenminste. Het heet niet voor niets beeldspraak tenslotte.

Specifieker nog gaat het om‘personificatie’. Een duidelijker voorbeeld van deze vorm van beeldspraak is: het huilen van de wind.
Wind kan helemaal niet huilen, dat doen alleen mensen. Ook de schaduw valt onder deze categorie. Wind heeft geen schaduw
maar we kunnen er wel een gedachte bij vormen of een beeld bij bedenken. De donkere kant van de wind is ijskoud, staat voor
gevaar, kan je bij je lurven pakken of staat je om de hoek op te wachten. Het hoeft geeneens een storm te zijn, zelfs een briesje
heeft een keerzijde. De titel op zich vormt al een uitnodiging om erachter te komen wat er precies mee wordt bedoeld. “Gaaf”,
denk ik dan. Dat is creativiteit toch? Zou ik de schaduw van de wind kunnen fotograferen en hoe krijg ik dat voor elkaar?

En ineens is het creatieve proces voorbij als ik de link leg tussen de schaduw van de wind en dun wc-papier. Shit, nu kan ik weer
opnieuw beginnen.

Eerst maar nieuwe lijmspray kopen bij de HEMA want die was op. Mijn mesje van de passe-partoutsnijder was trouwens ook al
bot. Het leven van een kunstenaar is soms ook zo simpel als dat. Laten we het maar incubatietijd noemen, het moet allemaal nog
even rijpen.

Het komt wel goed met mij.

© CEES VANMEERTEN

©WILCOMAARLEVELD
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©THEO DE JONG

© JAN KOORNEEF Zelfportret
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Halverwege het jubileumseizoen
TEKST: JOKE MAARLEVELD

Fotoclub Zwijndrecht bestaat 60 jaar en dit is niet
onopgemerkt voorbijgegaan.

Er was fotowerk op twee exposities tegelijkertijd, een
bijzondere uitgave van De Grove Korrel, een krant met een
terugblik op de afgelopen 10 jaar, een openingsspreker van
formaat, een dagtocht met de bus naar Insel Hombroich en als
extraatje dit jaar 4 workshops voor geïnteresseerden uit
Zwijndrecht en omgeving met hieraan gekoppeld vier
exposities en vier extra sprekers!

De expositie in ons clubgebouw hing nauw samen met de
inhoud van de jubileum Grove Korrel. In de Korrel was er van
ieder lid een bladzijde over de fotografische ontwikkeling
tijdens zijn of haar lidmaatschap met twee foto’s en een stukje
tekst. Deze bladzijdes vormden ook op groot formaat de
jubileumexpositie op de club. Deze werd op 7 september
feestelijk geopend door de kersverse burgemeester van
Zwijndrecht Hein van der Loo.

Tegelijkertijd was er in de galerie Kunzt van de gemeente
Zwijndrecht een prachtige overzichtstentoonstelling te
bewonderen met oud en nieuw werk van leden van onze
vereniging. Hier nam de wethouder Ronald de Meij bij de
opening de honneurs waar.

De openingsspreker was Eddy vanWessel, fotojournalist en
tweemaal zilveren camera winnaar. Hij verzorgde een
indrukwekkende avond die we ons nog lang zullen
herinneren.

Bij het uitstapje naar Insel Hombroich werden we getrakteerd
op prachtig weer. Hierdoor werd het extra genieten van de
prachtige omgeving, de mooie kunst en architectuur.

De extra workshops straatfotografie, landschapsfotografie,
portretfotografie en architectuurfotografie waren binnen
enkele weken volgeboekt en zijn een schot in de roos. Aan
ieder genre is ook een expositie gewijd en een extra spreker.
De eerste extra spreker wasWillemWernsen, een
gepassioneerd straatfotograaf. Hij verzorgde een boeiende en
bijzondere avond.

| 2120 |
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© PETER SMIT

© BRENDA SCHOENMAKERS

©WILLEM BAS TROOST

© CORINNE POLEIJ

© FRANK DE GRAAFF

Hartendief
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© PIETER KONING

©MARIANNE VAN DIGGELEN

© HENNIE DE BOORDER

Wat me altijd boeit in een stad, zijn de lege plekken. Achteraf.
Hoe kom je daar, wat moet je daar. In de nacht, met statief ben
ik de vreemdeling, voel ik me een insluiper. Blij dat ik niet
aangesproken of ontdekt ben.Waarom eigenlijk?
Antwerpen (Merksem), 2018.

Aha... Ici Paris, niet alleen in Parijs, maar ook in Dordt!
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©MARIJKE BOTTEMA

© HANS VANWEELDEN

© FRANZ HEUSER

Contrast in beeld
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Gedane zaken
Mei 2019
6 mei spreker Gerrit Meerman over “Simmers”
26 mei eindejaarsexcursie naar Naarden
27 mei eindejaarsbespreking fotowerk leden door

Monique de Zwart

Zomerreces
• De voortuin wordt onder handen genomen
• Voorbereidingen voor het jubileumjaar

September 2019
• Uitgave jubileum Grove Korrel 305
• Jubileumexpositie bestaande uit 50x50 prints van de bladzijden
van de jubileum Grove Korrel

5 september opening expo Kunzt door de wethouder van
cultuur Ronald de Meij

7 september opening jubileumexpo fotoclub door
burgemeester Hein van der Loo van
Zwijndrecht

9 september openingsspreker jubileumseizoen door
fotograaf Eddy vanWessel

14 september open dag
30 september BBBB avond getiteld “Licht anders

belicht”, verzorgd door Rudi Kleingeld

Oktober 2019
• Tweede maand van de jubileumexpositie

13 oktober jubileumexcursie naar Insel Hombroich in
Neuss Duitsland met de bus

14 oktober retrospectief Jan Huisman (51 jaar lid)
26 oktober jubileumworkshop straatfotografie voor

niet-leden, verzorgd door Peter de Groot,
Hans vanWeelden en Jurjen Biesbroek

29 oktober start clubworkshop“Spelen met fotografie”,
verzorgd door Bert Bouwmeester en Joke
Maarleveld

November 2019
• Groepsexpositie straatfotografie

2-3 november deelname aan open atelierroute
7-10 november excursie Paris Photo
18 november spreker straatfotografieWillemWernsen
30 november workshop landschapsfotografie voor niet-

leden, verzorgd door Rob Scheurwater,
Jurjen Biesbroek en Henk Ras

Zomerreces: bijeenkomst gespreksleiders

Mei: Gerrit Meerman

September: Rudi Kleingeld

© JURJEN BIESBROEK
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