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Kiekjesconsument of
amateurfotograaf?
- door Wim Benschop

Het is met fotografie net als met voetbal: er zijn teveel mensen die er
verstand van denken te hebben. Zo zie je bij fc Zwijndrecht (de fotoclub) ook
een categorie leden die zich voornamelijk bezig houdt met praten over de
fotografie. Nu is het bij een fotoclub zo dat dit praten over de fotografie in
het algemeen of over een foto in het bijzonder zo’n wezenlijk bestanddeel
van de activiteiten uitmaakt, dat er zelfs speciale avonden voor zijn ingericht.
Bij fotoclub Zwijndrecht staat zelfs een avond op het programma met de
naam ‘praatavond’. Het verwarrende is dan weer dat het dan veelal niet over
fotografie gaat. Echter de bespreekavonden (of ‘Nieuwerk’- avonden zoals
de officiële naam luidt) worden gerekend tot de hoogtepunten van het jaarprogramma.
Anders dan bij ‘de voetbal’, waar het simpelweg om het winnen gaat,
willen we in een fotoclub verwoorden wat een foto bij een beschouwer
teweegbrengt. Soms willen we er zelfs achterkomen waarom een foto een
bepaalde gedachte/emotie oproept. Of dit in de praktijk allemaal lukt is een
tweede: vaak blijven we toch in ‘dat takje linksboven’ steken. In ieder geval
blijft het elke keer weer een boeiende zaak om kennis te nemen van een visie
van een fotograaf en de mening van de beschouwer.
Bij de laatste fotobesprekingen van dit verenigingsjaar hebben we de
foto’s van één maker zoveel mogelijk naast elkaar gezet. Dit met de bedoeling de bespreking een bredere basis te geven. Het verschijnsel dat zich dan
onmiddellijk voordoet is dat men ‘de beste foto’ wil aanwijzen en dat men
zich daar vervolgens ook volledig op richt. De andere foto’s komen niet meer
in aanmerking voor een bespreking. En dat is jammer, want het doet de
maker geen recht. Bovendien doet zich het gevaar voor dat men zich beperkt
tot het bepalen welke foto het beste gevonden wordt en vervolgens misschien
wat de op één na beste is enzovoorts. Het zijn juist de individuele beschouwingen die de fotobespreking zo interessant kunnen maken. En zo subjectief
als deze zijn, zo arbitrair zijn de oordelen die eraan verbonden worden. Zeker
als ze in een cijfer worden uitgedrukt.
Daarom is het ook zo spijtig om in Wilco Maarleveld’s verslag van de
Bondsfotowedstrijd te lezen dat een overgrote meerderheid van de toehoorders bij de bespreking door de jury slechts geïnteresseerd bleek te zijn
in de uitslag. Wat dat betreft had het gebeuren dus veel van een voet
balwedstijd.

Bij Kodak had men het al vroeg in de gaten: als je aan
fotografie iets wilde verdienen, moest je er voor zorgen dat
het grote publiek massaal met camera, uiteraard geladen
met Kodak film, aan de slag ging. ‘You press the button, we
do the rest’, was de slagzin waarmee deze uitdaging te lijf
moest worden gegaan. Onder dit motto, en in de wetenschap
dat je mensen tot fotograferen kon brengen door de daarvoor
benodigde materialen binnen hun bereik te brengen en tegelijkertijd de magische poespas, waarmee het proces door de
gevestigde fotografenorde werd omgeven, te vervangen
door het simpele opsturen van het volle filmpje om vervolgens keurig nette afdrukken bezorgd te krijgen, is fotografie
voor niet-fotografen op grote schaal aan de man gebracht.
De geschiedenis lijkt zich, weliswaar in een digitale variant, gewoon te herhalen. Blijkbaar is er dus niets nieuws
onder de zon. Fabrikanten van camera’s en allerlei andere
apparaten waar een lens(je) op zit en een geheugenkaart in
kan, (webcams, mobieltjes e.d.) buitelen over elkaar heen
om al-weer een nieuw model met nog meer pixels en steeds
slim- mere features voor een alweer lagere prijs op de markt
en binnen een zo groot mogelijk bereik te brengen. In vrijwel
ieder gezin in Nederland is een fotoapparaat aanwezig,
meestal in digitale uitvoering. Fotografie is blijkbaar een
aanbod gestuurd gebeuren, waarmee de visie van George
Eastman in de beginjaren van de fotografie nu als volledig
juist kan worden bestempeld. Niet de behoefte om te
fotograferen is aanleiding om een camera aan te schaffen,
integendeel, het bezit van zo’n design hebbeding als een
camera, brengt de eigenaar ertoe deze dan ook maar te
gebruiken. Met de huidige generatie camera’s kan er, technisch gesproken, bij het maken van de opnamen geen foto
meer mislukken. Altijd van voor tot achter haarscherp, perfect
belicht en briljante kleuren. Voeg daaraan toe de prijsaanbiedingen van de Kruidvaten, Hema’s en alle anderen die
financieel volop van de fotorage meegenieten, alsmede het
gemak waarmee de bestanden bij afdrukcentrales kunnen
worden aangeleverd en als foto worden afgeleverd en het
resultaat laat zich raden: fotodiarree! Een beeldend ongemak

van kiekjesconsumenten.
Is digitaal fotograferen dan een slechte ontwikkeling?
Natuurlijk niet. De ontwikkelingen van dit moment bieden
geweldige mogelijkheden voor iedereen die zich serieus met
fotografie bezighoudt. Professionals zijn en masse over
gestapt en zorgen ervoor dat de industrie blijft innoveren.
De toegankelijkheid van (semi-) professionele apparatuur en
software bieden de amateurfotograaf mogelijkheden die in
het chemische tijdperk niet of nauwelijks bereikbaar
waren.
Mijn probleem ligt dan ook niet op het technisch vlak,
maar veel meer in het beleven van en het omgaan met foto
grafie als uitdrukkingsmiddel. Juist daar moet de gedreven
liefhebber fotograaf zich onderscheiden van de kiekjesconsument. Door de nu beschikbare technieken zit het (volgens
algemeen aanvaarde kalenderplaatnormen) wel goed met
hoe iets op het fotopapier terecht komt. Het gaat er echter
om wat er op het fotopapier terecht komt. Dat kennis van
fotografische technieken daarbij kan helpen is evident, maar
niet een absolute voorwaarde om tot een weergave van een
eigen visie te komen en zeker niet om deze verbeeldend weer
te geven. Het is dus niet een kwestie van ‘when you press
the button’ en ‘how you press the button’ maar veel meer
van ‘why you press the button’. Als ik dat in een technisch
goede foto kan terug zien, is die foto voor mij geslaagd. Met
welke techniek die foto dan ook is gemaakt. 

Foto voorpagina: Martin Kleefkens
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Foto’s van Leo van den Hooven
Gedurende de maand februari heeft in de lokaliteiten van
fotoclub Zwijndrecht een expositie gehangen met fotowerk
van Leo van den Hooven. Leo is één van de fotografen
in onze vereniging met een gestage productie van hoog
niveau. Een tentoonstelling met zijn werk kan niet onvermeld blijven in ons cluborgaan.
- door Rem Maters

Onopvallend, onmiddellijk links van de toegang ziet de
bezoeker, mocht hij dat nog niet weten, dat de foto’s van
ene Leo van den Hooven zijn. Anders dan gewoonlijk is
deze plaats gekozen voor de aankondiging van de februariexpositie van dit jaar. En ook anders dan gewoonlijk wordt
volstaan met de naam van de fotograaf. De titel zoals die
op het affiche verscheen (en ook boven dit stukje) was hier
kennelijk al te veel. Bescheidenheid? Dat zeker, vermoed ik.
Maar zeker ook kenmerkend voor het fotowerk van Leo. Het
aloude adagium ‘less is more’ is hier van toepassing. Neem
de foto’s die gekozen zijn voor de introductie: onderwerp
molens. Niet echt iets om van je stoel te vallen. Maar dan
de uitwerking! Een spiegeling van een molen in aanvriezend
water. In de andere foto een fragment van de molen met een
stuk wiek met schaduw. Voor beide afbeeldingen geldt dat
er niets teveel opstaat en zeker ook niets te weinig. Precies
goed. En hetzelfde geldt voor het kleurgebruik. Hier is een
fotograaf bezig die niets op de koop toe neemt.
Als de bezoeker zich niet laat afleiden door de ‘Nieuwerk’
wand (en dat is niet makkelijk) komt hij voor de wand te staan
waar gewoonlijk ook de naam van de expositie vermeld
wordt. Nu ziet hij drie foto’s sober naast elkaar gehangen.
Onderwerp: kermis. Wederom zeer afgewogen fotografie met
schitterend kleurgebruik. Er valt weinig te beleven: de rolluiken zijn gesloten. De zwierige letters ‘Le Grand Carroussel’
en ‘Kassa’ zorgen voor het nodige kermisgevoel. Toch kan
deze serie, hoe perfect ook, mij minder boeien. Bij het afge
kloven onderwerp ‘molens’ vind ik dat er sprake is van een
eigen visie. Die ontbreekt bij de kermisfoto’s. Mijn handicap
is dat ik al vaker de kermis op deze wijze gefotografeerd heb
gezien. Dat geldt ook voor de foto die op het ondankbaarste
plekje hangt (rechts naast het raam). Een segment van een
4

boomstam voor een wand met affiches. Alles perfect in beeld
gezet, er valt werkelijk niets op aan te merken, maar toch…
ik beleef er zo weinig aan. Dan twee ijzersterke beelden
naast de bar. Evenals de vorige foto zwart/wit. Het is aan de
kracht van deze beelden te danken dat de foto’s op deze plek
‘overleven’. Op de linker zien we een peperbus volgeplakt
met de namen van allerlei vreselijke ziekten, voor een wand
waar we twee gewapende en gemaskerde figuren te strijde
zien gaan. Op de rechter foto bevinden we ons op een fotoexpositie (zie DGK 259). In het midden worden we indringend
aangekeken door een vrouw, rechts leest een vrouw, met de
rug naar ons toe, een bij de expositie horende tekst. In beide
beelden weer dezelfde afgewogen compositie, waarbij niets
voor lief genomen lijkt. Maar bovenal verbeeldende foto’s, of
anders gezegd foto’s met een groot associatief vermogen.
We gaan naar de grote zaal en bij binnenkomst vallen
onmiddellijk de ‘IK’-foto’s op (zie DGK 260). Mooie afgewogen zwart /wit vlakverdelingen. De verleiding is groot
psycholoogje te gaan spelen. Want wat moet je met de letters ‘IK’ in kapitalen gefotografeerd achter gaas en achter
prikkeldraad? En de ene ‘IK’ die naar de andere ‘IK’ verwijst?
Zelf zie ik alleen de rustige, bescheiden Leo, die op een zon
dagmorgen in alle rust, met niets anders aan zijn kop, op
het parkeerterrein van IKEA zijn uitsnedes aan het zoeken is.
Volgt een serie van drie in kleur, waar op zeer geraffineerde
wijze meubilair (het is niet duidelijk wat) spannend in beeld
is gezet. De eerste indruk is dat het hier een opdracht betreft
voor een chique folder van een dure meubelzaak. Maar dat
zal niet het geval zijn, want evenals de IKEA-catalogus, zal de
design zaak duidelijk willen afbeelden wat hij te bieden heeft.
Nee, het is estheet Leo van den Hooven die de tafeltjes(?)
gebruikt heeft voor een oogstrelende vlakverdeling, waar

Leo van den Hooven

wederom alles, het wordt misschien vervelend, alles op zijn
plaats staat. Opgemerkt dient te worden dat dit de eerste
serie is, waarbij het passe-partout horizontaal is ingelijst. Dit
geldt ook voor de serie van drie aan de tegenoverliggende
wand: schaduwbeelden van een langwerpig plantenblad op
een zeildoek. Mooie harmonische beelden in monochrome
kleuren, waarbij je de kabbelende new age muziek kunt horen
als je goed kijkt. Louter stilte, hoogstens het ruisen van de
wind, kunnen we horen bij het beschouwen van de serie in
zwart/wit van vlas, dat zojuist gemaaid is en in lagen op het
land ligt (zie DGK 261). Schitterend! Zo prachtig bij elkaar
gefotogra- feerd en wat een technische perfectie.
Dan gaan we weer terug naar de lange wand voor het
‘magnum opus’ van deze expositie, een blok van tweemaal
vier foto’s, eveneens in zwart/wit. Onderwerp: de onderdoor

gang van de kubuswoningen in Rotterdam (DGK 255). Leo
heeft pure schoonheid gemaakt van deze naargeestige plek.
Hij heeft het licht naar zijn hand gezet. De affiches prachtig
gebruikt, zeker die met de afbeelding van Duke Ellington.
Een trimmer met een langere sluitertijd gefotografeerd, een
fietser perfect op zijn plaats gezet.
Tot slot twee foto’s in kleur op de korte wand rechts naast
het raam. Twee gestucte muren in verschillende terracotta
tinten. Op de één een venster, op de ander een schoolbord
met een mededeling die is weggeveegd. Je ziet nog wat
letters. Het schitterende licht doet vermoeden dat de mededeling in het Provençaals was gesteld. De foto zou symbool
kunnen staan voor de fotografie van Leo: ”Ik heb weinig mee
te delen, ik fotografeer ‘slechts’ schoonheid.” 
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Kieskeurig
- door Martin Kleefkens

Het gebeurt nogal eens, dat voorkeuren worden uitgesproken voor verhalende, documentaire of esthetische fotografie.
Dat is een goeie zaak, want dan wordt wellicht eens iemand
gestimuleerd over te stappen van bij voorbeeld portret- naar
landschapfotografie.
Het komt gelukkig zelden voor, dat een bepaalde soort
foto- grafie wordt afgekeurd. Foto’s met veel of zelfs uitsluitend
esthetiek worden echter wel eens als saai afgedaan. Dat is
niet leuk voor de maker om te horen en van degene, die dat

zo stelt, niet aardig en bovendien niet juist, want iedereen
heeft zo zijn eigen voorkeuren.
Dat zo’n voorkeur niet gelijk is aan die van een ander, geeft
die ander niet het recht die voorkeur af te wijzen. Zo houdt de
een van een strijkkwartet, terwijl een ander, die dol is op
kopermuziek, achter de fanfare aan loopt. Zelf heb ik liever
Si-Si.
Wist je overigens, dat esthetiek ’t belangrijkste stijlkenmerk
is in de foto’s van Irving Penn? 

’Belangrijke mededeling’
Samen met nog zo’n 150 andere geïnteresseerden ben ik
zondag 20 maart naar De Bilt afgereisd om de landelijke
bespreking van de Bondsfotowedstrijd bij te wonen. Naast
dat het bespreken van het werk door de jury, wordt op die
dag ook de uitslag van deze jaarlijkse wedstrijd bekend
gemaakt. Enige spanning is derhalve te bespeuren.
René van Rijswijk
- door Wilco Maarleveld

De voorzitter van de Fotobond heet iedereen hartelijk
welkom en is verheugd over de grote opkomst. Na wat mededelingen van huishoudelijke aard heeft hij voor we van start
gaan nog een belangrijke mededeling: ”Fotogroep Delta F
heeft dit jaar niet meegedaan met de Bondsfotowedstrijd,
nadere mededelingen volgen binnenkort. Ik wens iedereen
een prettige dag toe.”
Door deze intrigerende mededeling heeft het mij de rest
van de dag alle moeite gekost de aandacht bij de bespreking
te houden. Jeetje Delta F doet niet mee? Wat nu? Is er nog
wel sprake van een wedstrijd? Wat zullen we binnenkort te
horen krijgen? Zou er een plausibele reden zijn voor hun
afwezigheid? Zouden ze het vliegtuig gemist hebben naar
China of Cuba? Zou het wedstrijdmateriaal verloren zijn
gegaan bij een natuurramp? Zou er een interne strijd zijn
8

binnen deze groep der besten? Zouden ze door de Bond
gediskwalificeerd zijn? Tientallen andere mogelijkheden
spoken door mijn hoofd. Maar waarom deze mededeling?
Immers bijna de helft van alle fotoclubs doet niet mee.
“En voor de winnaars vraag ik een hartelijk applaus.”
Door enige onbekendheid met de presentatie-software
begint de dag met de climax. Goed, we weten dus binnen
twee minuten wie er met de fel begeerde prijzen aan de haal
gaan, maar het hoe en wat met Delta F is nog een raadsel.
Winnaar bij de clubs is de NAFVA en zij hebben ook de
sterkste individualist in hun midden, Hilde Goosens.
De voorzitter moet het applaus onderbreken want we
hebben immers nog een lange dag voor ons. Alle foto’s van
de clubs die in de Top-groep zijn geëindigd (NAFVA, IJssel
groep, FG Kromme Rijn en Fotokring Uithoorn) alsmede alle
9

Joke Maarleveld

foto’s die met een sticker zijn onderscheiden (4x goud, 14x
zilver en 45x brons) worden vervolgens door de jury besproken. De twee aanwezige jury leden Peter van Tuijl en Gerrit
Meerman klaren een geweldige klus. Elk van de eerder
genoemde foto’s wordt door Peter of Gerrit van steekhoudend commentaar voorzien. Omdat het derde jury lid (Frans
Rentink) vandaag verhinderd is, heeft Gijs van Gent de permissie om af en toe op geheel eigen wijze iets aan de
bespreking toe te voegen. De jury toont geen enkel spoor
van teleurstelling over de afwezigheid van Delta F. Weten zij
misschien al meer, maar is hun het zwijgen opgelegd?
Na de bespreking van de Top-groep en de stickers wordt
het ochtendprogramma afgesloten. In de pauze geen woord
over Delta F. Er wordt gewoon gezellig nagepraat over het
getoonde fotowerk.
Na de pauze blijkt de zaal gedecimeerd te zijn tot zo’n
vijftig geïnteresseerden. Het werk van de clubs waarvan een
10

vertegenwoordiger in de zaal aanwezig is, wordt getoond en
binnen zo’n serie worden alleen de foto’s van de aanwezigen
door de jury besproken. Enigszins vermoeid maar niet minder enthousiast slaat de jury zich na de pauze door de foto’s
heen. Zo komt een einde aan de bespreking van de Bonds
fotowedstrijd 2005. In de afsluitende woorden van de
plaatsvervangende voorzitter Gijs van Gent geen nadere
mededeling over Delta F. Ik moet mijn geduld dus verder
beproeven.
Wat doet een wedstrijdscepticus op een dergelijke dag?
Wel, het blijft interessant om op een dag zoveel foto’s te zien.
Zo krijg je in een oogopslag een breed overzicht van de
Neder- landse amateurfotografie. Daarnaast is de bespreking
zeer leerzaam. Het jureren is natuurlijk onzin, maar het moet
gezegd worden dat de bovengemiddelde foto’s voor de pauze
te zien waren. Het is ook deze jury dus toch weer gelukt de
‘besten’ er uit te halen. Zoals de jury zelf al had aangegeven

waren er enkele foto’s te zien waarbij je je kon afvragen
waaro m die geen sticker toe bedeeld waren. Dat was
andersom overigens ook het geval. Maar als je bedenkt dat
1670 foto’s (167 clubs) op een zaterdagochtend gejureerd
moeten worden verwondert dat je niet en geeft dat ook zeker
de betrekkelijkheid van het geheel aan.
Nieuw dit jaar was de verzachtende rangschikking voor
de ‘verliezers’. Nu is de ‘slechtste’ club op de 53e plaats
geëindigd. Bij het puntentelsysteem van de voorgaande jaren
was deze club op de 167e plaats geëindigd. Dat zal een echte
opkikker zijn voor deze clubs. Veel erger voor deze clubs lijkt
me het idee dat, als ik kijk naar de leeg gelopen zaal na de
pauze, de ‘winnaars’ kennelijk niet geïnteresseerd zijn in de
foto’s van deze deelnemers. Jammer dat de tijd op deze dag
ontbreekt om de amateurfotografie in een breder perspectief
te plaatsen. Het zou toch interessant zijn de foto’s van Hilde
Goosens te vergelijken met die van Sally Mann?

Dit alles in beschouwing nemende kan ik niet tot een
andere conclusie komen dan dat Delta F zich heeft aange
sloten bij de resterende 134 clubs die, elk met eigen reden
de Bondsfotowedstrijd de rug hebben toegekeerd.
Maar ik mag niet vooruitlopen op de nadere mededelingen die volgen. 
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FotoFestival Naarden richt zich
op de Nederlandse fotografie
Tot en met 12 juni brengt het festival onder de noemer
‘Made in Holland’ een programma dat aan deze nieuwe koers
invulling zal geven: een aantal exposities die terugblikken in
het verleden en gelijkertijd lijnen naar het heden trekken, een
tentoonstelling met verrassende portretten die Govert de
Roos maakte van bekende Nederlanders, en een groot aantal
groeps- en solo-exposities waarmee het festival de Nederlandse fotografie de temperatuur neemt.
De keus voor de nadruk op Nederlands werk is de uitkomst
van een interne heroriëntatie die het Epson Foto Festival
Naarden afgelopen jaar heeft doorlopen. Het aantal plaatsen
waar fotografie wordt getoond, zowel in musea als op festivals, is de afgelopen jaren toegenomen. Het festival ziet dit
als een positieve ontwikkeling. Door dit vergrote aanbod is
een duidelijker profiel wel noodzakelijk. De Nederlandse
fotografie verdient het om goed gezien te worden.
Vanaf nu neemt Epson Foto Festival Naarden de plicht
op zich om dat tweejaarlijks voor haar rekening te nemen.
Ter onderstreping van het nieuwe voornemen begint het
festival dit jaar met de Naarden Opdracht: een beginnende
fotograaf en een oude rot in het vak richten zich op een
thema. Dit jaar maken Sarah Carlier en Eddy Posthuma de
Boer ieder een serie over vergrijzing. De tentoonstelling met
portretten van glamourfotograaf Govert de Roos zal velen
verrassen: veertig intieme portretten van bekende Nederlanders die hun kwaadheid tonen, of hun verdriet. De Roos vroeg
artiesten, kunstenaars en anderen die hij in de loop der jaren
portretteerde voor opdrachtgevers nog eens in zijn studio te
poseren voor zijn vrije project. Hiermee ontstijgt de fotograaf
aan zijn genre, in veertig zwartwit-foto’s van een meter in het
vierkant.
‘Made in Holland’
De Grote Kerk in Naarden wordt geheel ingericht als
‘Roadmovie.nl’. De tentoonstelling biedt een beeld van Neder
land in zestig jaar fotografie. Aan de hand van vijfentwintig
reportages van prominente Nederlandse fotografen wordt
een kleurrijk beeld geschetst van de enorme veranderingen
die land en inwoners in de periode 1945 -2005 hebben door12

gemaakt. Startend met de bevrijdingsdagen van mei 1945
ontvouwt de tentoonstelling zich tot een geografische reis
langs mensen, steden, landschappen, provincies en (sub-)
culturen. Het wordt ook een reis door de tijd, op zoek naar
kernpunten en ankerplaatsen van de Nederlandse identiteit.
Onder meer met werk van Ad Windig, Cas Oorthuijs, Frits
Rotgans, Otto Snoek, Nico Jesse en Lucebert.
Terugblikken op het recente en verdere verleden kan de
bezoeker bij het overzicht uit het werk van fotografen die zijn
aangesloten bij het bureau Hollandse Hoogte dat twintig jaar
bestaat en bij een presentatie van het onlangs ontsloten
archief met bedrijfsfotografie van Heineken.
Temperatuur van de Nederlandse fotografie
De huidige stand van zaken in de Nederlandse fotografie
is te peilen bij de jaartentoonstelling van PANL, afstudeerwerk
van studenten van de Fotoacademie in Amsterdam en een
project met werk van Frits Gerritsen en Andrea Stultiëns over
Nederlandse emigranten in Canada. Uiteraard zijn er ook
solotentoonstellingen. Naast die van Govert de Roos zijn dat
onder meer: Taco Anema, Nicola Bartolone, Jan Dirk van der
Burg, Guus Dubbelman, Gé Dubbelman, Tim Georgeson,
Eddo Hartman, Koen Hauser, Erik Hijweege, Betsie van der
Meer en Peter Stigter. De traditionele blow-ups van foto’s aan
de vestingwallen zijn deze keer van de hand van Alex ten
Napel die bezoekers van zwembaden portretteert.
De buitenexpositie rond de Grote Kerk toont werk van de
tachtigjarige Frits Gerritsen. Ten slotte zijn er dan nog portretten van bekende Nederlanders door buitenlandse foto-grafen
onder de titel ‘Hollandse helden’ en een verzameling van tien
reportages die mede op initiatief van Kadir van Lohui-zen zijn
gemaakt over geweld tegen vrouwen in verschillende
landen.
(Voor meer informatie: www.fotofestivalnaarden.nl)
Eindejaarsexcursie
De eindejaarsexcursie vindt dit jaar plaats op zondag 5 juni.
En uiteraard is het reisdoel Naarden. Nadere mededelingen
volgen op de clubavond.

Ruud van Wezel

FotoFestival Naarden 2005 richt zich op
de Nederlandse fotografie.
Foto: Cas Oorthuijs
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Multi-dimensionaal
Als je naar de coverfoto van De Grove Korrel nummer 261
van mei jongstleden kijkt kun je een glimlach nauwelijks
onderdrukken. Wat maakt dit nu zo’n aantrekkelijke foto?
- door Ruud van Wezel

Aza Teeuwen
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De foto toont een Zuid-Europees straattafereel met een
bankje waarop twee mensen zitten. De associatie met ZuidEuropa krijg je door de kleding van de vrouw en de touristische
uitmonstering (korte broek) van de man. De achtergrond
moet ontworpen zijn door een getalenteerde architect want
de prachtige prullenbak is op de juiste plaats gesitueerd
onder die gedurfd vormgegeven airconditioning, met als
piece de résistance dat kokette afvoerpijpje eronder. Maar
het beeld wordt levend door de twee hoofdpersonen: de
dikke man zit pontificaal midden op het bankje en schuift
geen millimeter op voor de vrouw op het uiterste hoekje
naast hem. Is hij een tourist met veel behoefte aan ‘lebensraum’?
Een mooi detail aan de man is zijn ingezakte houding met
een half geopende mond. De vrouw naast hem komt uit de
buurt, zo vertelt haar uiterlijk ons en ze denkt zichtbaar het
hare van de persoon naast zich. Ze houdt haar tas angstvallig tegen zich aangedrukt en haar lichaamshouding en gelaat
verraden het wachten op het moment waarop haar afspraak
haar komt verlossen uit deze benarde situatie. Je proeft tussen beide personen een dikke glazen wand en een half
continent verschil. Ze zullen geen blik met elkaar wisselen
en geen woord met elkaar spreken.
De fotograaf, de plaat is van Pleun Groeneveld, heeft
slechts een fractie van een moment voor ons bevroren voor
de eeuwigheid; de foto is levendig, boeiend en laat je gemakkelijk je eigen verhaal bedenken. Het is een foto die je
ondanks of misschien wel dankzij zijn eenvoud blijft boeien.
Zelf vertelde Pleun met zijn gebruikelijke bescheidenheid:
”Ach joh, ik zag die twee daar zitten en ik dacht dat is wel
lollig; ik wist niet dat jullie dit nou zo’n goede foto zouden
vinden”.
Maar waarom blijf je nou naar deze foto kijken terwijl je
op andere foto’s sneller bent uitgekeken? Je ziet vaak
abstracte foto’s die zichtbaar nauwkeurig gefotografeerd zijn

door een goede fotograaf: de juiste compositie met de juiste
kleuren

Toch heeft zo’n beeld in mijn beleving maar twee dimensies namelijk de lengte en de breedte, ook wel een platte
pannenkoek genoemd. Boeiender wordt een foto die daarenbuiten ook diepte heeft en dus drie dimensies. Je hebt
ge- woon meer lagen die je geboeid houden en als er ook
mooi licht in een foto zit ontstaat er zelfs een vierde dimensie. Echter naar mijn smaak is de beste plaat er een met een
aanwezig verhaal eraan toegevoegd: dat wordt dus de multidimensionale foto. Het verhaal mag je ook inhoud noemen
of emotie; je kunt er om lachen of huilen, blij van worden of
geschokt door geraken. Behalve alleen een esthetisch aspekt
heeft zo’n foto een verhalend aspekt.
Dat moet de reden zijn dat je op zo’n twee dimensionale
plaat met maar één laag sneller bent uitgekeken. De multidimensionale foto heeft vele lagen in zich die langer blijven
boeien en dat is de reden dat je lang blijft genieten van deze
coverfoto.
P.S.: Maar verbeeld ik het me nou, dat wanneer je lang naar
de foto kijkt het net lijkt alsof dat bankje onder die meneer
vervaarlijk doorbuigt? De oplossing krijg je als je er een lineaal langs houdt!
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Hommage aan de mensheid
Groter contrast met de februari-expositie van Leo van den
Hooven was niet denkbaar. Karel Maat hing in maart foto’s
aan de wanden van ons clublokaal, waarbij het duidelijk
niet om ‘schoonheid’ ging, maar om een ‘boodschap’.
Bij een eerste beschouwing was het al snel duidelijk dat
de titel van de expositie cynisch bedoeld was. Een bijgeleverde en ingelijste tekst maakte enig misverstand over
de boodschap onmogelijk.
- door Rem Maters

René van Rijswijk
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Deze tekst luidde als volgt: ”Elk passe-partout in deze
serie bestaat uit vier foto’s; foto’s die soms bij elkaar horen;
foto’s die soms ogenschijnlijk niets met elkaar te maken
hebben; er is in de foto’s ontroering, of ergernis of inhoudloosheid; er is smakeloosheid bij, of truttigheid of kitsch of
cynisme. Een enkele keer is gebruik gemaakt van een detail
van een beroemde foto van vroeger of van een schilderij of
beeld of van een foto van internet. Uitgangspunt voor deze
serie is een uitspraak van een overlevende van Auschwitz:
‘Het is of alles een droom geweest is, en ik vraag me af of
ik het wel zelf ben die alles heeft meegemaakt. Dan zie ik
om me heen… en het is leeg. Dan is het toch waar’.
Inderdaad, onze westerse wereld is leeg. Niet wat betreft
welvaart, rijkdom, hebzucht, vraatzucht, drank, sex, drugs,
egoïsme. Onze westerse wereld is leeg aan welzijn en
medemenselijkheid. Door de hele serie lopen als een rode
draad enkele beelden van de kampen Westerbork en
Auschwitz. In zijn totaal bevat deze expositie enkele aspecten
van wat de mens- heid tot nu toe bereikt heeft.”
Karel Maat heeft met zijn expositie heel wat stof doen
opwaaien in fotoclub Zwijndrecht. Op zichzelf is dat een
verdienste. Niet dat andere exposities geen onderwerp van
gesprek zouden zijn, maar bij de beelden die Karel bij elkaar
heeft gebracht, lijken de oude vertrouwde maatstaven tekort
te schieten. Gevolg: verwarring, verbijstering en ook verontwaardiging. Karel Maat heeft dit kennelijk voorzien, - wie
weet was het zijn bedoeling - , en heeft als een soort handleiding bovenstaande ‘leeswijzer’ aan de tentoonstelling
toegevoegd.

Zoals gezegd de serie bestaat uit passe-partouts (grijs)
met telkens vier foto’s van gelijk formaat. Er hangen achttien
lijsten op ooghoogte naast elkaar. Daarnaast hangt in de
kleine zaal een blok van zes lijsten en in de grote zaal wordt
de rij lijsten tweemaal onderbroken voor een blok van vier
lijsten. De snelle rekenaar heeft 128 beelden geteld.
Karel heeft eigen foto’s gecombineerd met beelden van
elders. Door deze combinaties gaat de aandacht vooral uit
naar de vraag: ”Waarom staan deze foto’s bij elkaar?” en
vervolgens naar de vraag: ”Waarom hangen deze lijsten bij
elkaar?” De afzonderlijke beelden hebben op deze wijze een
dienende functie. Eigenlijk staan ze allemaal in dienst van
het statement dat de fotograaf heeft willen maken en ook
zo heeft verwoord. Nu kun je het hiermee helemaal eens
zijn of helemaal niet, of alle nuances hier tussenin. De vraag
blijft of hij erin geslaagd is om zijn mening aan de hand van
de getoonde beelden overtuigend over te brengen. En daar
zit ‘m nu net de kneep. Want hoe langer ik naar de beeldencombinaties keek, hoe meer ik het spoor bijster raakte en
me misschien daarom ook steeds meer aan de foto’s ging
ergeren. Wel raakte ik ervan overtuigd dat Karel naast het
verwoorde statement nog een ander statement heeft willen
maken: ”Fotografen van Zwijndrecht zorg ervoor dat je
fotografie ergens over gaat en blijf niet in louter esthetiek
steken!”
En ook daarmee kun je het eens zij of helemaal niet, of alle
nuances er tussen in. 
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Gehoord & gelezen

Programma

“Niet alle esthetiek noem ik per definitie artistiek”.
(Olivier Christinaat)

“Als je maar vroeg genoeg ophoudt eindigt ieder verhaal
gelukkig”. (Annie M.G. Schmidt)

05.09
12 		
19 		
26 		
03.10
10 		
17 		
24 		
31 		
07.11
14 		
21 		
28 		
05.12
12 		
19 		
26 		
02.01
09 		
16 		
23 		
30 		
06.02
13 		
20 		
27 		
06.03
13 		
20 		
27 		
03.04
10 		
17 		
24 		
01.05
08
15 		
22 		
29 		

(Verzameld en opgeschreven door Ruud van Wezel)

* Deelname beperkt. Alleen mogelijk door vooraf in te schrijven.

“Een natuurfotograaf kan echt niet leven van geluk alleen:
een goede voorbereiding en een ijzeren discipline zijn
essentieel”. (Flip de Nooijer)
“Wanneer je mensen gewoon fotografeert presenteren ze
je hun publieke imago, maar als je een relatie met ze
opbouwt dring je binnen in hun intimiteit”. (Larry Sultan)
“Wat tegenwoordig voor kunst doorgaat is pure kul. Videoinstallatie’s, ‘performances’, rotzooi die in elkaar is
gedonderd met ‘vrije materialen’, dat is gewoon slap kunstzinnig gelul voor troep die uit de vuilnisbak komt. Als je
tegenwoordig een dildo op een limonadeflesje niet, ben je
Michelangelo!” (Jonathan Kellerman)
“Ik catalogiseer fotografie onder kunst op het moment dat
het me diep van binnen weet te beroeren; en dat criterium
pas ik ook toe op film en muziek”. (Elias Hassos)
“Je bouwt geen reputatie op met wat je nog gaat doen”.
(Henry Ford)
“Als je ziet wat fotografiestudenten ondernemen om hun
diploma te halen, vraag je je af of er nog wel onderwerpen
overblijven voor hun latere carrière”. (Jaques Meijer)

Bertien Kraamer

“Onder ideale omstandigheden, mooi weer in een fotogenieke omgeving, zijn er redelijk wat reisfotografen die dit
werk aankunnen. De scheiding wordt echter gemaakt bij
minder ideale omstandigheden. (Jan Zwart)
“Ik wil contact met mensen, wil ze aanraken, wil ze voelen.
Door die sterke betrokkenheid bij mijn onderwerp gaat niet
alleen de afstand verloren maar worden ook façades weggenomen”. (Anders Petersen)
“Als je maar lang genoeg doorvertelt eindigt ieder verhaal
ongelukkig”. (Ernst Hemingway)
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Spreker: Frank Boots (fotograaf)                                                                                 
Introductie fotoseizoen 2005/2006
‘NIEUWERK’-1
Instructie- en workshopavond-1
Bezoek fotoclub: N.A.F.V.A., Amsterdam
‘NIEUWERK’-2
Digitale beeldbewerking algemeen-1
‘NIEUWERK’-3
Instructie- en workshopavond-2
Spreker: nog niet bekend
‘NIEUWERK’-4
Retrospectief: Rudi Kleingeld
Instructie- en workshopavond-3
Sinterklaas (geen clubavond)                                                                        
‘NIEUWERK’-5
Praatavond
Tweede Kerstdag (geen clubavond)
‘NIEUWERK’-6
Bespreking werk van nieuwe leden-1
Bezoek fotoclub: DAF, Dordrecht
‘NIEUWERK’-7
Instructie- en workshopavond-4
Spreker: Bert Creighton (fotograaf)
‘NIEUWERK’-8
Digitale beeldbewerking algemeen-2
Instructie- en workshopavond-5
‘NIEUWERK’-9                                                                                                   
Bezoek fotoclub: Fotografische Kring Iris, Antwerpen                         
‘NIEUWERK’-10
Instructie- en workshopavond-6
Spreker: Toon Michiels (fotograaf)                                                                       
‘NIEUWERK’-11
Tweede Paasdag (geen clubavond)                          
Instructie- en workshopavond-7
Bezoek fotoclub: (nog niet bekend)
‘NIEUWERK’-12
Bespreking werk van nieuwe leden-2
Jaarvergadering                                                                                                
Jaaroverzicht (de vijf beste foto’s van dit seizoen)
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