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Het zestigjarige jubileumjaar van onze club is niet ongemerkt voorbij 
gegaan. Workshops, exposities en een aantal fotografen die boeiende 
avonden hebben verzorgd. Een bijzonder jaar met veel activiteiten en met 
een bijzondere afsluiting. Op 13 maart stelde het bestuur de leden op de 
hoogte dat bijeenkomsten op de club niet langer waren toegestaan. Er was 
toen nog niet bekend voor hoe lang dit zou zijn, inmiddels weten we dat 
we elkaar dit seizoen niet meer op de club zullen zien.

In het voorwoord van de jubileumkorrel benoemde ik het belang van het 
sociale contact, het “elkaar zien”. En dat het fysieke samenkomen voor onze 
leden een sterk bindmiddel is. Nu dit inmiddels voorlopig niet meer kan, 
wordt dit zichtbaarder dan ooit. 

Toch is het ook mooi om te zien dat in deze situatie allerlei stappen worden 
ondernomen om met elkaar in contact te blijven. Inmiddels is er een digi-
tale bespreking georganiseerd via videobellen. Ook zal er een digitale 
“boven beginnen” worden gehouden. Zolang we niet bij elkaar kunnen 
komen, is dit in ieder geval een manier om met elkaar verbonden te blijven. 

Ik ben van nature positief ingesteld en daarom verwacht ik dat deze situatie 
nieuwe mogelijkheden brengt voor gebruik in de toekomst. Bij de praat-
avond kwam aan de orde dat we op de club weinig doen aan het delen 
van kennis over techniek. Kennisoverdracht kan natuurlijk prima digitaal 
georganiseerd worden en buitenom het reguliere programma worden 
georganiseerd. 

We maken een tijd mee waarin historie wordt geschreven. Als fotograaf kan 
dit een inspiratie zijn om beelden te maken die je misschien anders nooit 
gemaakt zou hebben. Grijp die kans aan en verras jezelf door andere foto’s 
te maken dan je normaal zou doen.

Wanneer we elkaar weer op de club zullen ontmoeten weet ik nog niet. 
Maar ik kan niet wachten tot het weer zover is dat we elkaar weer in de 
ogen kunnen kijken, het oneens met elkaar kunnen zijn en het daarna met 
een biertje in de bar bespreken.

Colofon
De Grove Korrel
61e jaargang, april 2020, nummer 307
De Grove Korrel is een uitgave van Fotoclub 
Zwijndrecht opgericht 7 september 1959 en 
koninklijk goedgekeurd op 30 juni 1971

Redactie:
Martin Geuze, Joke Maarleveld, 
Marjan Leeuwesteijn, Franz Heuser

Redactieadres:
Vlaamsestraat 181, 3332 ER Zwijndrecht
Telefoon: 06 48 967886

Secretariaat:
Marjan Leeuwesteijn 
Rotterdamseweg 126, 3332 AL Zwijndrecht
secretariaat@fotoclubzwijndrecht.nl

Internet:
www.fotoclubzwijndrecht.nl

Contributie 2019/2020:
€ 140,- per persoon per jaar

Bank:
NL30 INGB 0000 349456

Clubgebouw/fotogalerie:
Rotterdamseweg 126 (hoek Koninginneweg)
3332 AL Zwijndrecht
De aanvangstijd van de vaste clubavond is op 
maandagavond 20:00 uur. 
Het clubgebouw is geopend vanaf 19:30.
De fotogalerie is voor publiek elke zaterdag van 
september t/m mei van 11:00 tot 16:00 uur 
geopend. De toegang is vrij.

Vormgeving en productie
Marjan Leeuwesteijn, Franz Heuser,
Martin Geuze

Printing:
Haveka B.V. , Alblasserdam

Tekstbijdrage:
Martin Geuze, Pieter Koning, Jan Koorneef
Henk Ras, Jurjen Biesbroek, Hans van Weelden 

Coverfoto: 
Tineke Adeney

Voorwoord
TEKST: MARTIN GEUZE

Crime scene
TEKST: HENK RAS

Op pagina 9 van DGK306 staat een foto van Martin die zo uit een 
politierapport schijnt te komen. Toen de foto op de bok werd 
gezet, kreeg ik direct een onbehaaglijk gevoel over de  
afgebeelde situatie. 
De duistere bomen en bosjes rond het lichte veld maken het 
lastig te interpreteren of het een avondfoto is of gewoon mid-
den op een zonnige dag. De auto die nog net het beeld inkomt 
aan de rechterzijde, met het deksel van een rioolput ernaast, 
spreekt van menselijke aanwezigheid. Of dat recent is, wordt 
niet duidelijk, de auto staat daar eenvoudig geparkeerd. De auto 
is echter een heel wezenlijk deel van het beeld en draagt bij aan 
de beeldspanning. De donkere vlakken links en rechts onderin 
de foto lijken schaduwen van bomen, maar die kunnen ontstaan 
door een lekker zonnetje of door een harde verlichting door 
lampen. Waarschijnlijk is het gewoon een parkeerplaats ergens 
onderweg tijdens een vakantieritje. 

Ik word niet gehinderd door kennis van de situatie, maar door de 
manier van afdrukken, word ik in de richting van een spannend 
verhaal geduwd. Door het hoge contrast tussen het verlichte 
midden en de omliggende donkere bosjes, wordt het beeld 
spannend. Ik denk dan: ‘Wat is hier gebeurd en waarom heeft 
Martin deze situatie gefotografeerd?’ Ik geloof niet dat ik ooit op 
het idee was gekomen om dit te fotograferen. 
Of hij de sfeer die dit beeld bij mij oproept meteen heeft gezien, 
of tijdens de bewerking, weet ik niet. 

Als beschouwer weet je zelfs niet of het gevoel dat een beeld 
oproept, hetzelfde is als de fotograaf heeft gezien of bedoeld. 
Dat heeft namelijk alles te maken met wat je eerste indruk is 
en hoe je het beeld beleeft. Zoals vaak wordt gezegd, vertelt je 
primaire reactie op een foto alles over je eigen ervaringen en de 
beelden die in je onderbewustzijn zijn opgeslagen. 

Dit beeld doet me denken aan het werk van Weegee, die in 
1935 professioneel fotograaf werd. Zijn specialiteit was het 
fotograferen van misdaadscenes waarbij hij veel in het donker 
werkte met een grote flitser. Hij was de enige freelance- 
fotograaf in New York met een vergunning voor een kortegolf 
radiozender. Hij was daardoor vaak de eerste fotograaf op de 
plaats waar een misdaad was gebeurd., zelfs vaak eerder dan de 
politie. De drooglegging (alcohol) was net achter de rug, maar er 
werd in New York, ook toen al, veel geschoten om een  
probleem op te lossen. Op heel veel van zijn foto’s zijn de  
slachtoffers, bloed en wapens zelfs nog niet afgedekt.

Zo blijkt dat de foto, die op 21 oktober 2019 in Zwijndrecht op 
de bok wordt gezet, je naar de jaren dertig van de vorige eeuw 
kan brengen. Het kan je overkomen als je de tijd neemt om goed 
naar een foto te kijken en je fantasie de vrije loop laat. Helaas is 
dat op een clubavond meestal niet mogelijk, want “The show 
must go on”. Daarom is het fijn dat je de Grove Korrel goed en 
rustig kunt bekijken.
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© ARIE STAM

Binnen en buiten
TEKST: PIETER KONING

Het is 27 maart en ik kijk door mijn kamerraam naar buiten. Het 
is rustig op straat. De boompjes die vorig jaar geplant zijn, heb-
ben de winter overleefd en staan in blad, beschenen door de 
vroege ochtendzon. Mijn schoot wordt gedeeld door laptop en 
spinnende kat, de espresso is net op. Het klinkt eigenlijk best wel 
goed en ontspannen, maar de idylle wordt verstoord door iets 
kleins dat buiten -hoop ik- rond gaat. Binnen is het veilig, buiten 
niet. 

Ik ben van nature geen mensen-fotograaf. Afgezien van de foto’s 
van mijn partner en mijn kinderen, komen die meestal onher  - 
kenbaar in beeld, als ze er al zijn. Ik was van plan me deze tijd 
van gedwongen onthouding toe te leggen op stillevens en 
tulpen. Groeiend, bloeiend en vooral uitgebloeid. Van nood tot 
deugd. Ze staan klaar, geduldig wachtend, maar het komt er niet 
van. Het binnen zijn wringt, blijkbaar.

We houden afstand, meer dan gebruikelijk. Dat begrijp ik. Maar 
ik zie ook dat wanneer mensen elkaar passeren er meer dan al-
leen een fysieke afstand is, een emotionele: ze kijken elkaar niet 
meer aan, ze groeten niet. Alsof een glimlach, een woord óók be-
smettelijk is. In de supermarkt lijkt het aura van mijn medemens 
zich tot anderhalve meter te hebben vergroot en dat wordt soms 
met hand en tand verdedigd. 

Van de autoloze zondagen kennen we de beelden van lege 
straten, rolschaatsen op de snelweg. De lach die ons verbond. 
Van nature ben ik geen pessimist, verre van, maar dit gedrag, het 
wantrouwen op vele niveaus: individueel, vriendengroepen en 
landen baart me zorgen. Ik weet nog niet wat we voor positiefs 
uit deze tijd gaan meenemen.

Ik moet iets met die medemens. Juist nu, nu het wringt. Ver van 
mijn comfortzone wil ik kijken hoe het is met de comfortzone 
van mijn medemens. Lege straten, wat eerder op mijn weg ligt, 
is me te simpel en ik heb er na een paar weken ook in de pers al 
genoeg van gezien. Ik wil me de komende tijd met mijn camera 
richten op wat er in mijn omgeving gebeurt. Eens zien wat voor 
reacties ik krijg en of ik dat kan vastleggen.

Ik hoop dat we als fotogroep weer snel bij elkaar mogen komen, 
elkaar in de ogen kunnen kijken, niet meer bang zijn elkaar aan 
te stoten en elkaars beelden te kunnen bekijken en bespreken. 
Zien of de emotie van deze tijd erin doorklinkt. Tot die tijd ga ik 
de straat op. Met inachtneming van enige distantie.
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© BRENDA SCHOENMAKERS “ H e t  Wa a l b o s ,  e e n  m o o i  s t u k j e  n a t u u r  d i c h t b i j  h u i s”

© SENT DE VRIES
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© JOKE MAARLEVELD

De roze olifant in de kamer
TEKST: JURJEN BIESBROEK

Is dit nu een ‘writers block’? Alle woorden die ik bedenk stromen 
diezelfde richting in als dat ongebreideld niets ontziende  
coronalava dat een spoor van ellende achterlaat en vooraf-
gegaan wordt door angst, maar ook saamhorigheid teweeg-
brengt. Misschien is er geen ontkomen aan. Maar juist daarom 
wil ik het er niet over hebben. Over dat virus.

Natuurlijk waart het virus nog rond op het moment dat de Grove 
Korrel is uitgekomen, maar tegen die tijd is er al zoveel over 
gezegd en geschreven dat er niets aanvullends meer over te 
melden is. Nee, dit stukje gaat niet over corona. Punt.

We zijn een stelletje fotografen tenslotte. We houden van foto-
grafie en willen onze passie graag overdragen aan nieuwe leden. 
Onze voorzitter zei het al bij de opening van de expositie in 
Kunzt dit seizoen. Als je eenmaal geïnfecteerd bent dan … 
Bah, een nieuwe poging, denk niet aan de roze olifant.Om jouw 
eigen werk te tonen aan een beschouwer, of dat nu op de club 
is of in een expositie, daar heb je een zeker lef voor nodig. Je 
laat jezelf in de kaart kijken, misschien wel je ziel. Je geeft jezelf 
bloot. Jouw beschermend schild moet omlaag om kritiek op 
waarde te kunnen schatten en te kunnen accepteren, zodat je je 
beter kan ontwikkelen. Je moet jezelf vatbaar  
maken…roze…kwetsbaar opstellen…olifant. 

Oké, gelukkig weet ik dat we tegenwoordig altijd nog kunnen 
‘omdenken’. Het wordt een beetje een modedingetje helaas, 
maar toch. Zoiets als ‘omarm het virus’. Dat klinkt wat lacherig, 
maar bedoel ik heel serieus. De onderstroom bij een crisis is 
dat het ons ‘zenuwstelsel’ blootlegt. Tekorten of slecht functio-
nerende zaken komen boven drijven en ineens ontstaat er een 
energie en innovatiekracht. Zaken waarvan we niet eens wisten 
dat ze niet goed liepen, worden ineens met het grootste gemak 
verbeterd. 

Mijn werk zit dicht tegen het onderwijs aan. De eerste mensen 
die riepen dat het onderwijs op afstand geregeld moest worden 
wanneer de scholen zouden sluiten, werden uitgejouwd. “Ja, bij 

HBO misschien, maar niet bij ons in het basisonderwijs. Dat kan 
niet. Huiswerk opgeven is geen lesgeven. Etc.” En toen het toch 
moest, was het in twee à drie dagen geregeld.

De olifant in onze FCZ huiskamer is gelijkwaardig. Het 
onderwerp  waar we tot nu toe omheen lopen en niet echt als 
serieuze mogelijkheid benoemen. Foto’s delen en bespreken kan 
ook via de sociale media zoals Facebook of een eigen chatroom 
of app. Best eenvoudig te organiseren.

FCZ op slot betekent eigenlijk ook alleen maar dat je het ge-
bouw niet in kan. Fotograferen kan overal en altijd, op voor-
waarde dat er een beetje licht is natuurlijk. De zondagochtend-
groep gaat er wekelijks gewoon op uit. Aansluiten is een eitje. Je 
hoeft alleen maar op tijd te zijn. 

En wie weet, misschien zie je nog eens beren op de weg. 
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© ROB SCHEURWATER© REMCO SCHADE “Ceci n’est pas un petit chien” 
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© COR RITMEESTER
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Je kleinkinderen fotograferen doen foto-amateurs net zo enthousiast als ieder andere grootouder, is te hopen, maar foto’s van klein-
kinderen op de bok is toch wel een hachelijke zaak. Ik hoef hier in ons clubblad niet uit te weiden over de gevaren die kleven aan 
foto’s van kleinkinderen, vakantiefoto‘s en zonsondergangen. Toch zie ik het als uitdaging om het verschil tussen een goede foto op 
de bok en het familiealbum thuis zo klein mogelijk te houden. Ik kan het dan ook niet laten om dat tijdens het vertonen van mijn 
werk te motiveren met grote woorden, zoals “mijn verzet tegen het formalisme”. 

Daar kan ik achteraf dan weer spijt van hebben, want zo strikt is het onderscheid tussen vorm en expressie niet. Bovendien, een fuga 
van Bach, Mondriaan of een ballet van Hans van Manen - formalisme ten top -  daar kan je mij voor wakker maken. Het idee dat vorm 
binnen de amateurfotografie een wel heel grote rol speelt ten nadele van emotie, heeft zich vanaf mijn eerste kennismaking met de 
fotoclub in mijn hoofd genesteld. Maar gelukkig lukt het mij om zo nu en dan boven die gekleurde bril uit te kijken en te genieten 
hoe anderen fotografie beleven en beoefenen.

Jan Koorneef

Formalisme 
TEKST: HANS VAN WEELDEN

Nieuw-werkavond 6 januari 2020, Jan Koorneef plaatst 5 foto’s op de bok, Jan: ‘Deze foto’s zijn gemaakt van mijn familie, voornamelijk 
van mijn kleinkinderen. Ik heb getracht zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Dichterbij dan bij mijn kleinkinderen gaat niet. Tevens heb ik 
getracht afstand te nemen van het formalisme’.

‘Wat is dat nu weer’ fluister ik in de zaal tegen mijn buurman Remco. Om zijn anonimiteit te waarborgen zal ik me beperken tot het 
noemen van zijn voornaam. Remco reageerde, ook fluisterend: ‘Alles wijst erop dat de boekenkast van Jan vanmiddag is omgevallen. 
Bovenop de stapel lag het boek over kunstgeschiedenis opengeslagen op de pagina over formalisme. Vandaar, snap je.’

Thuisgekomen direct een zoekopdracht gegeven aan Google.Het begrip formalisme komt voor in de economie, kunstbeschouwing, 
literatuurwetenschap, muziek, gedragswetenschappen, filosofie en wiskunde. We beperken ons nu even tot de kunstbeschouwing, 
dan blijven we zo dicht mogelijk bij de fotografie. Wat zegt Wikipedia over formalisme in de kunst. 
‘Het formalisme richt zich op de uiterlijke verschijningsvorm in de kunst: compositie, kleur, licht, ruimte, gebruikte materialen enz. De theo-
rie gaat ervan uit dat de beeldende kunst zich onderscheidt van andere kunstvormen, omdat zij een materiële verschijningsvorm heeft. 
Formalisme doet geen uitspraak over de vraag of kunst mooi of niet mooi is.’

Het begrip ‘formalisme’ binnen de beeldende kunst/fotografie blijkt dus eigenlijk een stuk eenvoudiger te zijn dan we in eerste in-
stantie dachten. Jan wil met zijn foto’s de nadruk leggen op inhoud in plaats van op vorm.

Zo zie je maar weer, bij het noemen van een ‘isme’ vliegt menigeen, waaronder ikzelf, in een kramp, maar dat is helemaal niet nodig. 
Het gaat eigenlijk om een simpel begrip. Is Jan overigens geslaagd in zijn streven om in deze foto’s afstand te nemen van het  
formalisme? Volgens mijn bescheiden mening niet.De foto’s zijn omgezet van kleur naar zwart-wit, het formaat is veranderd van 2:3 
naar vierkant, de foto’s zijn minutieus en tot op de millimeter nauwkeurig aangesneden zodat er een boeiende/spannende composi-
tie ontstaat, kortom allemaal facetten die in feite te rangschikken zijn onder het kopje ‘formalisme’.

Hadden de foto’s van Jan dan geen inhoud? Jazeker wel. Een fantastisch familiegevoel. Deze foto’s zijn beslist de moeite waard en 
verdienen het om naast de familie ook aan een groter publiek getoond te worden. Jan is inderdaad zeer dicht bij zijn onderwerp 
gekomen. Dat hij daarbij het formalisme gewoon ‘gebruikt’ is helemaal niet erg. Jan besluit zijn presentatie met de woorden: ‘De blik 
van mijn kleindochter op de schommel, die is eigenlijk het gevolg van mijn houding en gedrag. Je zou kunnen zeggen dat ik die blik min of 
meer heb geregisseerd.’ ’Ach’, verzucht Jan, ‘wellicht verzin ik dat ook allemaal maar achteraf’.

 

© JAN KOORNEEF
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© JAN HEIJKOOP
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Stephan Vanfleteren 
TEKST: JAN KOORNEEF

Op 2 februari ben ik samen met mijn vrouw op weg naar de overzichtstentoonstelling van Stephan Vanfleteren “Present” in Antwer-
pen. Tijdens de autorit, die inspannend is door de regen op Belgische zoab-loze wegen, bedenk ik mij, dat mijn waardering voor 
Vanfleteren beetje bij beetje is ontstaan. Dit in tegenstelling tot mijn helden van vroeger, mijn grote drie: Robert Mapplethorpe, 
Erwin Olaf en Sanne Sannes. Wat een toeval dat van de eerste twee recentelijk een overzicht tentoonstelling te bewonderen was en 
van Sanne Sannes nu in de Kunsthal. 

Mijn eerste ideeën bij Vanfleteren waren die van een portretfotograaf en dan vooral portretten van mannen met diepe plooien in 
hun gezicht, verweerde koppen in zwart-wit. Gaandeweg en vooral om wat de fotograaf te zeggen had in lezingen en interviews, 
begon zijn fotografie meer en meer te leven voor mij.

Nu ik zijn indrukwekkende overzicht heb aanschouwd, ben ik nog meer overtuigd dat goede fotografie meer is dan een stukje pa-
pier. Het is het hele verhaal, de ideeën van de kunstenaar, zijn/haar positie ten opzichte van andere kunstwerken en kunstenaars en 
de context van maatschappij en cultuur. Als ik Stephan Vanfleteren hoor praten, moet ik denken aan Dirk de Wachter, Esther Perel en 
zelfs aan de teksten van Stromae. Misschien dat ik misleid word door het Vlaamse, maar eerder lijkt er een intellectuele filosofische 
verbondenheid te zijn in sommige kringen bij onze zuiderburen. Stephan Vanfleteren fotografeert als Jaques Brel, de ziel van België. 
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© AREN VAN DEN DOEL

© COR RITMEESTER



28 | | 29

© BERT BOUWMEESTER © JACO BOSMAN Bij het vallen van de avond zoeken de vogels luidruchtig naar hun slaapplaats
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Gedane zaken....

DECEMBER: spreker Bob Negryn

FEBRUARI: spreker Corbino (Maarten Corbijn)

DECEMBER
Groepsexpositie landschapsfotografie
9 december: spreker Bob Negryn

JANUARI
Groepsexpositie series
4 januari: nieuwjaarsborrel
25 januari: workshop model/portretfotografie voor niet-leden, 
verzorgd door Cees van Meerten en Jan Koorneef, geassisteerd 
door Arie Stam en Joke Maarleveld 
26 januari: groepsexcursie naar de overzichtstentoonstelling van 
Stephan Vanfleteren in het FOMU te Antwerpen
27 januari: BBBB: boven passe-partout snijden, verzorgd door 
Theo de Jong en Franz Heuser en beneden in kleine groepjes 
foto’s bespreken “Werk in uitvoering”

FEBRUARI
Groepsexpositie model/portret
24 februari: spreker Corbino (Maarten Corbijn)

MAART
Groepsexpositie club op excursie (Hombroich en Parijs)

Exposities van leden buiten de fotoclub: 
Groepsexpositie “De Holland” met foto’s gemaakt in het Nationaal 
Onderwijsmuseum in Dordrecht, in december en januari in het 
Stadskantoor Dordrecht.
Cees van Meerten in Gezondheidscentrum de Volgerlanden,  
Hendrik Ido Ambacht, in januari en februari

Op last van de regering is er met ingang van 13 maart 2020 een 
“intelligente lockdown” en komt het leven in Nederland, alsmede het 
fotoclubseizoen, abrupt tot stilstand door de coronapandemie.  
9 maart was de laatste avond op de club van dit seizoen.

JANUARI: workshop model/portretfotografie 

© HANS VAN WEELDEN




