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mei. Kopij voor deze nummers moet respectievelijk 1 augustus, 1 november, 1 februari en
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Stevensweg 20, 3319 AK Dordrecht
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Cees van Meerten, Weteringsingel 130
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Bank:
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De Fotogalerie is voor publiek elke zaterdag van

Bij het verschijnen van deze Korrel (nummer 277) zijn we al twee maanden op
weg in ons jubileumjaar en zijn er al twee ‘historische kranten’ verschenen, die
respectievelijk de decennia 1959 -’69 en 1969 -’79 hebben behandeld.
Aanstaande zaterdag bij de opening van de maart-expositie met fotowerk van
leden uit de periode 1979 -’89 verschijnt de derde ‘historische krant’. De jubileumdoos bevat dan al drie kranten. In april en mei komt er nog een krant bij en
is er met dank aan Wim Bierhaus, Joke en Wilco Maarleveld en Ruud van Wezel
een mooi historisch document ontstaan.
Daarna is het wachten tot september op het fotoboek met de beste foto’s uit
de laatste vijf jaar. Per lid kunnen hiervoor maximaal tien foto’s ingeleverd
worden. Dat moet gebeuren voor het einde van het lopende seizoen. Exacte
gegevens over hoe en de uiterste datum waarop foto’s ingeleverd kunnen
worden, zullen tijdens de clubavonden, op de club-website en per e-mail meegedeeld worden.
Het is weliswaar aan de late kant, maar toch wil ik hier de organisatoren van
Foto Individueel 2008, en in het bijzonder de coördinator Cees van Meerten
complimenteren met de wijze waarop dit belangrijke Fotobond-evenement is
verlopen. Ook is hier een felicitatie op zijn plaats voor Anja Groot Zwaaftink
en Aza Teeuwen. Zij wisten achtereenvolgens drie en vier sterren binnen te
halen. In het juryrapport werd duidelijk het bezwaar dat Fotoclub Zwijndrecht
heeft tegen de opzet van Foto Individueel vermeld. Het bestuur zal een voorstel aan de Fotobond doen dat dit bezwaar wegneemt.
Tot slot wil ik hier de expositie 80x80 (december 2008) noemen. Een elftal fotografen maakte een foto bij zijn/haar favoriete muziekstuk. Vooral de presentatie van het fotowerk met professionele licht- en geluidsapparatuur, die in
handen was van Cees van Meerten met zijn zoon Brian, maakte een diepe
indruk op de vele aanwezigen. Leo van den Hooven heeft een DVD gemaakt
van het evenement, die voor leden à € 7,50 verkrijgbaar is. De baten gaan
naar de clubkas!

september t/m mei van 11:00 tot 16:00 uur
geopend. De toegang is vrij.
Vormgeving en productie:
Wim Bierhaus
Telefoon (010) 5199021
Printing: Creative Colors bv, Zoetermeer
Tekstbijdrage: Karel Maat
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P.S. Bij het sluiten van de redactionele kolommen werd bekend dat Jan Buitendijk de BMK-titel verworven heeft. Wij feliciteren hem hiermee van harte. In de
volgende Korrel willen wij ruimschoots aandacht besteden aan zijn prachtige
serie ’schaatsfoto’s’. (red.)

Iets voorspellen is een heikele zaak, zeker waar het de toekomst
betreft, zo wil het flauwe cliché. Maar geldt dat ook voor onze
fotografie?
T e k st: R u u d van wezel

Toen Alexander Bell aan het begin van de vorige eeuw de telefoon uitvond, had hij de maatschappelijke impact hiervan zelf
nog niet doorzien. Dat bleek toen een journalist van de lokale
krant hem vroeg wat nu het nut van deze uitvinding voor de
maatschappij was. Bell werd aanvankelijk overvallen door deze
toch wel relevante vraag en zei toen dat het apparaat vooral
handig was om aan te kondigen dat er bij voorbeeld een telegram aangekomen was. De uitvinder van de telefoon had zelf
op dat moment nog niet begrepen dat je in een telefoongesprek de inhoud van het telegram ook gewoon kunt voorlezen
en het dus niet meer hoeft te versturen. Nog niet zo lang geleden
werd de telefoonpieper gelijktijdig met de mobiele telefonie
ontwikkeld. Dat het één het ander overbodig zou maken werd
niet direct ingezien. Het toont aan dat mensen soms vastgeroest
zitten in hun gewoontes en ideeën over de maatschappij. Misschien is in onze fotografie ook wel zoiets aan de hand door
toedoen van de tien jaar geleden ingezette digitalisering. Digitale fotografie is een beeldschermcultuur, immers je bekijkt
vooraf of achteraf je opname op het LCD beeldschermpje op of
in je camera. Op het LCD beeldscherm van je computer bewerk
je de foto totdat jij denkt dat het goed is en dan komt het afwijkende van die beeldschermcultuur: je gaat je opname met inkten trachten te reproduceren op een stukje papier. En als hij in
orde is bevonden knippen we er een kartonnetje omheen en je
hebt weer een fotografische afbeelding zoals we die de afgelopen honderd jaar gewend zijn geweest. Met de fotografische
procédés van vroeger was dat de enige manier om een fotografisch beeld te bekijken, maar tegenwoordig bestaan er echter
platte LCD beeldschermen met een breedte van pakweg één
meter twintig, die in High Definition kwaliteit je foto precies zo
tonen als jij hem gezien, gemaakt en bewerkt hebt. Zo´n groot
beeld van een vierkante meter is zonder verrekijker van achter
uit de zaal goed te bekijken, ook in het volle licht. Alleen kijken
we nog steeds naar uitgeprinte A4-tjes, waar we kunstlicht op

zetten. Waarom doen we dat nu eigenlijk nog? Je moet niet
meteen een parallel met de vroegere dia-avonden trekken, want
dat gaat niet op. Ten eerste blijft het zaallicht gewoon aan, zodat communiceren eenvoudiger blijft en ten tweede kun je de
foto bewerken en dat kon je de daardoor laagdrempelige dia´s
dus niet. De opname hoef je niet meer op papier te reproduceren en in plaats van op de knop ’printen’ te drukken druk je nu
op ’kopiëren op CD’. Je opname wordt in groot formaat in zijn
ware gedaante aan de zaal getoond, in uitstekende kwaliteit,
die niet met een door een beamer geprojecteerd beeld valt te
vergelijken. Zelfs die meneer in de zaal die altijd maar weer een
stukje van jouw foto wil afhalen kan gewoon zijn vertrouwde
gang blijven gaan want er verandert wat dat betreft niets. Stel
dat een geprinte foto ongeveer zes euro kost en je hebt er vijf
meegenomen, dan heeft dat dertig euro aan inkt en papier
gekost. Als op een hele avond vijftig foto´s worden getoond
heeft er voor driehonderd euro (vaak heel even maar) op onze
bok gestaan. Nu mag een hobby best geld kosten, maar toch!
Zo´n groot LCD scherm van één meter twintig breed koop je
voor pakweg zevenhonderd euro. De meeste profs werken in de
praktijk al zo. Wellicht lijken wij fotoclub-fotografen wat betreft
het doorzien van de toekomst een beetje op Alexander Bell, maar
de toekomst voorspellen blijft toch een heikele zaak. Wat vind
jij ervan? Is foto´s tonen op een groot LCD scherm de toekomst
of blijft het toch maar weer uitprinten geblazen de komende
vijftig jaar? ■
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Hoek
Hoek is in de zomer slechts een eenvoudige badplaats in de versukkeling, maar in de winter is het echter door zijn troosteloosheid en
wansmaak een waar eldorado voor fotografen.
T e k st: R u u d van wezel

© theo de jong
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De zondagmorgenexcursie van onze roemruchte vereniging is
er nogal eens te vinden: het strand van Hoek van Holland. Die
sfeer van verlatenheid en vervallenheid is voor onze wakkere
zondagmorgenjongens woest aantrekkelijk, zeker in combinatie met de heilzame en zilte zeelucht. Zo ook voor Franz Heuser,
de maker van de foto die we hier op deze plaats nader beschouwen. Op de foto kijken we naar de zijwand van een strandkotje,
in een penetrante kleur blauw geverfd en waarvan een plank
onderaan vervaarlijk is opengebarsten. Er staat een prachtig
strijklicht op en een schaduwstreep verdeelt de kleur blauw in
licht en donker. Ter verhoging van de feestvreugde heeft de
uitbater van het kot de zijwand opgesierd met een rode pijnlijk opgezwollen zweer, die bij nader inzien ooit een schilderijlijst blijkt te zijn geweest. Je moet er maar opkomen. Op de
achtergrond zien we het (ondanks het prachtige weer) geheel
verlaten en veel te brede strand van Hoek van Holland. Ik schreef
al: een explosieve mix van wansmaak en verlatenheid. Door de
keuze uit de realiteit werkt de foto vervreemdend en wekt
daardoor vragen op. Dat komt omdat Franz er het enige aanwezige mens bij fotografeerde. Dat wil zeggen: de benen van
een dame die op deze prachtige, vredige, zondagmorgen de
enige op het strand was. Zij is om beschut te zijn voor de nog
frisse ochtendwind, aan de lijzijde van het kot gaan zitten en
zit hier waarschijnlijk al een tijdje onbespied te genieten van de
stilte en de eenzaamheid. Dat heeft een mens wel eens nodig.
Totdat zij opschrikt van stommelende geluiden om de hoek,
waarna Franz triomfantelijk, maar met waarschijnlijk een enigszins bête glimlach en met een imponerende camera in de
aanslag, de hoek om komt stappen. In mijn beleving dan (om
de scène maar te completeren) op de voet gevolgd door de
overige zeven wakkere deelnemers van onze zondagmorgenexcursie. Daar gaat je vreedzame zondagochtend! Van dat ene
moment had ik nu graag een foto gezien, maar ja, je hebt in
De Grove Korrel kunnen lezen dat bij ons amateurfotografen

alles wat zweemt
naar actualiteit pijnlijk wordt vermeden
en dat we ons er
liever van afmaken
met vormstudies.
Die foto moeten we
dus helaas ontberen.
Maar ik dwaal weer
eens af. Franz probeert je graag te
foppen door de realiteit te vervormen
en eigenlijk dus de wereld naar zijn hand te zetten. Hij heeft
deze foto in zwart-wit op het blog geplaatst maar dan lijkt het
meteen een andere foto. De fotografische visie die hij in de
zwart-wit versie tentoon heeft gespreid, lijkt me evenwel geïnspireerd door Theo de Jong, die ons vaak met deze desolate,
vervreemdende doorkijkjes op het strand van Hoek heeft verrast. Maar in kleur is het toch een heel andere foto, al was het
maar om die merkwaardige rode schilderijlijst. Ook die blauwe
onderdelen zoals de zijwand, de vuilnisbak en de streep die de
blauwe zee moet suggereren, maken de foto af. Echter compleet is de opname pas met de benen van de (nog) niets vermoedende dame. Goed gezien van Franz. Je zou deze foto
een vormstudie mèt inhoud kunnen noemen van een dame om
de hoek in Hoek. ■
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IAN LAWRENCE
Opvallende nieuwkomer dit seizoen is Ian Lawrence. Toegegeven,
dit komt niet uitsluitend door zijn fotowerk, maar ook door zijn
zelfverzekerde presentatie en ‘last but not least’ zijn naam.
T e k st: R E M M AT E R S

Ian, je bent pas lid; kun je iets over jezelf vertellen?
“Ik ben in Engeland geboren. Mijn ouders zijn Engels. Toen ik een
jaar of zes was zijn we naar Nederland geëmigreerd. Mijn vader
werkte in de scheepsbouw. Daar was destijds in Nederland meer
in te doen dan in Engeland. De meeste Engelsen zijn na een
jaar of twee weer teruggegaan, maar wij zijn gebleven. Ik heb
hier mijn opleiding gehad: HTS-bouwkunde. Ik heb daar eigenlijk verder niets mee gedaan. Ik werk al zestien jaar bij een pijpleiding aannemer als pijpleiding-ingenieur. Ik heb me daar omhoog gewerkt van tekenaar tot hoofdconstructeur.”

ik dacht: ’Zo zou ik ze ook willen maken.’ Maar als ik op de nieuwwerkavonden kom zie ik dat de nadruk ligt op ‘kunst’. Het gebruiken van de camera om ‘kunst’ te maken. Ik wil geen ’kunst’
maken. Ik wil een foto maken waar meer in zit dan het vastleggen van een feit, waar sfeer in zit. Ik zie teveel foto’s waar ik niets
mee kan. Voor een deel zeg ik ‘leuk’, maar zonder het verhaal
erbij is het een foto van een voordeur. In mijn ogen probeert
men een slechte foto naar ‘kunst’ toe te praten. Ik laat dan in
het midden of dit door de maker of door andere aanwezigen
gebeurt.”

Met welke verwachtingen ben je lid geworden van Fotoclub
Zwijndrecht?
“Ik ben al jarenlang druk bezig treinen te fotograferen. (Ian’s flat
hangt vol met treinfoto’s) Ik probeer foto’s te maken van treinen
met wat ik een meerwaarde vind. Op een gegeven moment kom
je op een punt van ‘ik kan dat allemaal wel’. Ik wil verder groeien.
Hoe doe ik dat? Ga ik iets anders fotograferen? Ik dacht: ’Ik ga
eens een jaartje bij de fotoclub kijken of ik daar inspiratie op doe
of dingen leer waarmee ik verder kom in de fotografie.’ “

Hoe is je interesse voor fotografie ontstaan?
”Mijn ouders komen uit een working class gezin. Ze hadden nooit
geld voor een auto, ook in Nederland niet. Wij gingen altijd met
de trein op vakantie. Ikzelf ging daarna met Inter-Rail op vakantie. Op een gegeven moment is dat geëvolueerd van vakantie
mèt de trein naar vakantie vóór de trein. De trein werd doel op
zichzelf. Vervolgens ging je de treinen als een soort verzameling
op de foto vastleggen. Al vrij snel ontwikkelde zich dit naar een
soort landschapopnames met een trein, dus een mooie foto
van een trein in een mooi landschap. Je gaat op zoek naar een
landschappelijk mooie locatie en je ziet daarna wel wat voor
trein er langs komt.”

Heb je al aan bepaalde activiteiten in de club meegedaan?
“Ik was te laat om me in te schrijven voor de ‘nieuwe ledencursus’. Het kwam zo uit dat ik twee vakanties achter elkaar had:
één naar China en één naar Eritrea. Toen ik terug kwam was de
lijst vol, bovendien ben ik geen absolute beginner. Het gaat mij
erom hoe maak je een nog betere foto. Ik wil nog steeds groeien.
Zowel in mijn werk zie je dat ambitieuze, maar ook in de fotografie. De volgende foto moet beter zijn dan de vorige. Wel ben
ik reeds twee keer meegegaan met de zondagochtend-excursie.”

© ian lawrence
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Wat is je eerste indruk van de club? Denk je dat je in de club iets,
dat in jouw verhaal past, kunt vinden?
“Ik ben een beetje bang van niet. Ik had foto’s gezien, waarvan

Waarmee fotografeer je? Ben je geboeid door de techniek?
”Techniek moet in voldoende mate aanwezig zijn. Elke camera
die ik gebruik, is tweede hands gekocht: ik let op de kleintjes.
Met een nieuwe camera, zeker een digitale, is het net als met
een nieuwe auto. Als je hem uit de garage rijdt is er al een paar
duizend euro af. Ik probeer altijd een camera van de vorige
generatie tweede hands te kopen. Dan betaal je de helft en je
hebt een camera die net zo goed is. Ik wil wel een camera die
afdoende kwaliteit levert. Het gaat me niet om de megapixels
maar om de toenemende kwaliteit van de hoge ISO-waarden,
DE GROVE KORREL 277
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zodat ik schemerfoto’s ook kwalitatief beter kan vastleggen. Dat
is de enige reden voor mij om te upgraden. De camera is voor
mij gewoon een stuk gereedschap.”
Met welke intentie fotografeer je?
”Ik probeer de perfecte opname te maken. Ik ga ervan uit dat-ie
technisch geslaagd is. Maar in de perfecte opname moet gevoel
zitten. Daar doe je het voor.”
Om een en ander toe te lichten praten we verder over een paar
foto’s die op de bok hebben gestaan. De stationsfoto:
”Deze foto is gepland. Die loc, die moest nog komen. Wij wisten
alleen niet hoe laat. Mijn reisgenoten waren al lang naar het
hotel vertrokken, want het was nat en koud. Ik had de goede
kleding aan. Ik had me opgesteld. Op het moment dat-ie komt
aanrijden stopt-ie ook even. En dat is essentieel voor een nachtopname om er scherpte in te krijgen. Dat mannetje loopt er en
die fiets staat er: alles klopt. En de dag is weer goed. Een treinenfoto is geslaagd wanneer iemand die niet van treinen houdt het
ook een goede foto vindt.”

En over de foto met de remmer (pagina 8)?
”Deze foto is gemaakt in Eritrea. Het treinpersoneel is hier ook
gewend dat wij daar foto’s maken van de trein en ook van hen.
Je ziet de remmer – ieder rijtuig heeft een remmer – door de
deur kijken en die daar openhouden voor een beetje tocht. Je
ziet het motief, maar hoe krijg je het op de plaat? De trein die
rammelt en schudt. De remmer beweegt, want hij staat in het
andere rijtuig. Je maakt een serie foto’s en dan zit er één bij die
precies is zoals je wilde.”
Word je door andere fotografen gestimuleerd?
”De enige waardoor ik gestimuleerd word is eigenlijk de reisleider van de groep waarmee ik meestal op stap ga. Die maakt
zulke goede en ook alternatieve foto’s dat ik al veel van hem
geleerd heb.” ■

Wat kun je over de foto met de conducteur vertellen (links)?
”Dit is in Japan. Het station van Hiroshima. Op dit perron wordt
gewisseld van conducteur. In Japan zit de conducteur achterin
de trein en die bepaalt waar de trein stopt. Hij moet weten hoeveel rijtuigen de trein telt, zodat hij weet waar hij straks moet
stoppen. Negenennegentig procent van de treinen op deze lijn
hebben acht rijtuigen, maar het tellen behoort tot zijn verantwoordelijkheden. Omdat hij zo stijf en stil stond kreeg ik hem
scherp. Als hij beweegt is het beeld weg.”

© ian lawrence
10

|

D E G R O V E K O R R E L 277

En over de foto van de machinist met de fles (rechts)?
”Deze foto is in Roemenië genomen. Ik maak deze foto’s voornamelijk op reizen die door gespecialiseerde reisbureaus worden
georganiseerd. Je moet je dus voorstellen dat we hier met een
mannetje of vijftien rondlopen. Ik ben slechts matig geïnteresseerd in de locs op zich, want die foto’s heb je binnen tien minuten wel gemaakt. Maar met een tweehonderd millimeter zoomlens probeer ik dit soort situaties te vangen. Van dit soort scènes
neem ik er tientallen op. Ineens verschijnt die fles sterke drank
en klik en hij ziet de camera en die fles is weg.”

© ian lawrence
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’GENIETERS EN STREBERS’
T e k st: Karel M aat

Aandachtig, en dus tweemaal, heb ik in De Grove Korrel 276 én
de tekst gelezen over de opvattingen van Ruud Visschedijk, én
de foto’s bekeken. Mensen die mijn columns ’Scherpstellen in
Fotografie’ lezen, weten dat ik soms ’scherp’ ben. Nu wil ik ook
scherp zijn, op gevaar af voorgoed verguisd te worden bij een
aantal leden van Fotoclub Zwijndrecht, met betrekking tot
nummer 276. In één van de nummers Fotografie in de eerste
maanden van 2009 schrijf ik over ’genieters en strebers’. Een
belangrijk deel van de leden van Zwijndrecht behoort tot de
strebers. Mensen die niet de ’geijkte’ plaatjes willen maken, maar
die met hun foto’s iets (belangrijks) willen uitdrukken.

© H A N S VA N W E E L D E N

I. De tekst in De Grove Korrel 276
Eerst ga ik in op hetgeen in De Grove Korrel over ’het debat’
staat. Uitgangspunt waren de woorden van Ruud Visschedijk,
die kort samengevat neerkomen op: uiterlijk versus inhoud.
Oftewel uitgebreider: honderd jaar pretentieloze, neutrale,
onpersoonlijke, esthetische braafheid tegenover geraakt worden door je huidige leefwereld. De opmerkingen van Pim Milo
en Simon Ophof waren juist: inteelt en na-aperij. Corinne Noordenbos’ opmerking ’je moet reflectie krijgen en geen beoordeling’
begrijp ik niet: beoordeling is in de fotoclub vrijwel identiek met
reflectie. En haar verbazing over ’de regeltjes’ van de Fotobond
zijn op zich wel juist, maar om praktische redenen zijn deze
regels vastgesteld. Maar dan komt aan het eind van het artikel
van Ruud van Wezel de zéér interessante zin: ”Ik was verbaasd
dat de meeste toehoorders en bezoekers die ik gesproken heb het
eens bleken met de stellingen van Ruud Visschdijk”. Maar in de
hele discussie zelf werd er, mijn inziens, veel te behoudend en
voorzichtig mee omgegaan. Mijn conclusie was, aan het eind
van de middag: De stellingen staan nog steeds als een huis, maar
in vernieuwing geloof ik voorlopig niet. Tot zover heb ik nog
tegen geen enkele scheen geschopt. In deel 2 ga ik dat wel doen
2. De foto’s in De Grove Korrel 276
Totaal twaalf beelden (pagina drie, vier en achtien laat ik weg).
Dan constateer ik dat negen van die twaalf foto’s vallen in de
categorie ’vormstudies’, waarin het gaat om fotografische
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aspecten als kader, contrast, kleureffecten, ritme en niet om de
inhoud. Alleen de foto op pagina negen heeft een emotionele
inhoud (op meerdere manieren interpreteerbaar), terwijl de
foto’s van tien en elf een soort ’overgang’ zijn: wèl het (in fotoclub-ogen) juiste moment, de juiste plaatsen in beeld, een
overwogen compositie, een verantwoorde scherpte, mooi zijlicht (tien) en mooi tegenlicht (elf ), maar beide foto’s zijn
tegelijkertijd eigentijdse beelden met een duidelijk verhaal.
Overigens, in beide foto’s vind ik die actuele boodschap gelukkig belangrijker dan alle uiterlijkheden.
In foto tien wordt duidelijk het contrast tussen verleden en
heden verteld: die man zat daar honderd jaar terug ook al zo,
maar nu is hij omgeven door (niet geïnteresseerde) eigentijdse
mensen, die zich in moderne voertuigen (eentje ook nog met
reclame, als extraatje) verplaatsend, hem niet eens zien. Ook de
keuze van aansnijdingen is niet ouderwets esthetisch, vooral
door dat, op zich willekeurige, stukje auto links.
De foto van elf heeft, hoewel ik al constateerde dat deze wat
’uiterlijk’ betreft best heel mooi is, gelukkig heel sterke inhouden. In de eerste plaats dat grote contrast tussen die ontelbare
massa biddenden en die ene totaal onverschillige man, die de
blik zelfs afwendt van al die religieuzen, die zich geheel overgeven aan hun geloof. En ten tweede dat grote contrast tussen
de, al eeuwen op gelijke wijze, biddenden en die kille, er niets
mee te maken hebbende, moderne omgeving met auto’s, winkels en woonflats. En dan ook nog dat eigenwijze verkeersbord
(verwijst dat symbolisch naar de moslimhemel met zeventig
maagden?), nadrukkelijk midden in de foto gezet. Beide foto’s:
klasse, en beantwoordend aan de ’norm’ van Ruud Visschedijk.
Maar ondanks mijn kritiek wil ik toch graag eindigen met de
constatering (van Ruud Visschedijk) dat vrijetijdsfotografen zó
veel vrijheid hebben om a. geheel eigentijds te fotograferen
en om b. geheel esthetisch te blijven fotograferen. Het een is
niet beter dan het ander, ze zijn beide heel verschillend. Elke
fotograaf heeft zijn eigen keuze. En elke fotograaf heeft zijn
eigen kijkers/genieters-publiek. ■
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WAT IS ER TE ZIEN

De tentoonstelling wordt gecombineerd met ‘10 jaar
Rotterdam’ van de Rotterdamse fotograaf Otto Snoek.
Al meer dan tien jaar fotografeert Otto Snoek (1966) in
zijn geboortestad Rotterdam. Gewapend met een middenformaat camera en een sterke flits begeeft hij zich
bij voorkeur temidden van winkelend, uitgaand, feestvierend of voetbalminnend publiek. Met zijn confronterende kleurenfoto’s legt Snoek de hedendaagse massacultuur in de grote stad vast.
Snoeks beelden zijn stuk voor stuk visuele spektakels,
waar je lang naar kan blijven kijken. Als ‘straatfotograaf’
zet hij een belangrijke traditie voort waartoe o.a. ook
Ed van der Elsken, Joel Meyerowitz en Martin Parr
behoren. De titel van de tentoonstelling geeft aan dat
Snoek de vraag, hoe te oordelen over wat zijn foto’s
tonen, uiteindelijk bij de kijker zelf legt.
16
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© Man Ray Trust c/o Pictoright Amsterdam

Kunsthal - rotterdam
Martin Roemers: Ode aan de Trabant
(t/m 07.06.’09)
In de lente van 1991 rolt de laatste Trabant van de transportband in de fabriek in Zwickau waar de auto 34 jaar
in productie is geweest. Daarmee komt een eind aan het
tijdperk van de compacte auto met kunststof carrosserie,
één van de belangrijkste en meest typerende symbolen
van de DDR. Fotograaf Martin Roemers bezocht in 1990
en 1991 de fabriek waar de laatste Trabi, werd gemaakt.
De Kunsthal presenteert de foto’s die hij tijdens dat
bezoek maakte, waaronder een groot aantal zwart-wit
portretten van de fabrieksarbeiders.

Hij gaat zich volledig richten op schilderen en fotografische experimenten. Maar zijn creativiteit krijgt pas weer
echt een boost als hij in 1951 met echtgenote Juliet naar
Parijs terugkeert. In de laatste vijfentwintig jaar van zijn
leven grijpt hij regelmatig terug op werk dat hij eerder
maakte en is hij niet bang om zichzelf te citeren. In die
zin is Man Ray ook een ware conceptuele kunstenaar: de
idee achter een kunstwerk is interessanter dan de uiteindelijke uitvoering. Man Ray sterft in 1976 in Parijs en
ligt begraven in Montparnasse. Zijn weduwe Juliet vatte
in de inscriptie op de grafsteen het leven van de kunstenaar samen: Zorgeloos, maar niet onverschillig. In de
expositie worden de vier verschillende creatieve fases in
Man Ray’s leven nader belicht. Fases die nauw samen
hangen met de plek waar hij op dat moment woonde

■ n n n n n n n n

Foto Man Ray - ’Coat Stand’ (1920)

Foto Man Ray - Zelfportrait (1924)

complete creatieve proces van Man Ray is te zien: van
waarnemingen, ideeën en schetsen tot de uiteindelijke
kunstwerken. Deze samenhang tussen kunst en inspiratie zorgt voor een nieuwe blik op het werk van Man Ray.
De meer dan driehonderd objecten die worden tentoongesteld, zijn afkomstig uit zijn nalatenschap, die wordt
beheerd door de Man Ray Trust. Sommige stukken in de
expositie zijn sinds de dood van de kunstenaar in 1976
niet meer voor het publiek te zien geweest of worden

nu zelfs voor de allereerste keer tentoongesteld. Man
Ray wordt in 1890 geboren als Emmanuel Radnitzky in
de Amerikaanse stad Philadelphia. De familie verhuist
al snel naar New York, waar zijn artistieke talent meer
en meer boven komt. Fotografie is dan nog niet aan de
orde: Man Ray, zoals hij zich gaat noemen, concentreert
zich op het schilderen en sluit vriendschap met dadaïstisch kunstenaar Marcel Duchamp, die hem ertoe beweegt
naar Parijs te verhuizen. In de Franse hoofdstad begeeft
Man Ray zich in artistiek zeer vruchtbare kringen, bevolkt
door surrealistische en dadaïstische kunstenaars. Zijn
kunstwerken (en die van anderen) documenteert hij met
foto’s, waarbij de afbeelding in de loop der tijd voor hem
interessanter wordt dan het origineel – dat hij dan ook
regelmatig weggooit of kwijtraakt nadat hij het heeft
vastgelegd. Inmiddels vormt de (commerciële) fotografie zijn belangrijkste bron van inkomsten, en legt hij een
tomeloze nieuwsgierigheid aan de dag naar de mogelijkheden van de camera. Dit resulteert in een grote
experimenteerdrift en de (her)ontdekking van bepaalde
technieken, zoals de beroemde rayografieën, foto’s waarbij geen camera aan te pas komt. Vanwege de dreiging
van de Tweede Wereldoorlog verruilt Man Ray Parijs voor
Los Angeles, waar hij stopt met commerciële fotografie.

© Man Ray Trust c/o Pictoright Amsterdam

Nederlands Fotomuseum - Rotterdam
Robert Frank: ‘Paris ‘50’ (04.04 t/m 08.06.’09)
Voor het eerst te zien: het Parijs rond 1950 door de ogen
van de Zwitsers-Amerikaanse fotograaf Robert Frank
(1941). De meeste van de 72 Parijsfoto’s op deze tentoonstelling zijn geselecteerd door Frank zelf en speciaal
voor de tentoonstelling gedrukt.
Frank woont sinds 1947 in Amerika. Hij mist de Oude
Wereld en reist rond 1950 regelmatig naar Parijs. Hier
maakt hij uiteenlopende foto’s van de mensen, dieren
en bloemen in de straten, boulevards en parken. Frank
gaat gevoelsmatig te werk, geen sentimentele, clichématige of al te anekdotische beelden. Hij wilde het
geziene in zijn foto’s bijna voelbaar maken en sprak de
wens uit dat de kijker zijn werk bezag alsof deze ‘een
dichtregel voor de tweede keer zou willen lezen.’

Fotomuseum Den Haag
Man Ray: Zorgeloos, maar niet onverschillig
(t/m 19.0.’09)
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,
schilderijen en dadaïstische ready-mades.
De tentoonstelling ’Zorgeloos, maar niet onverschillig’
in het Fotomuseum Den Haag 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. Zorgeloos, maar niet
onverschillig is de eerste tentoonstelling waarin het

© Man Ray Trust c/o Pictoright Amsterdam

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
besteed. 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.

Foto Man Ray - ’Noire et Blanche’ (1926)

- New York, Los Angeles of Parijs -, de vrienden die hij
had en de zaken om hem heen die hem inspireerden.
Niet alleen aan de hand van de topstukken die hij naliet,
maar misschien juist door middel van de alledaagse
dingen die voor hem zo belangrijk waren, toont
Zorgeloos, maar niet onverschillig de wereld zoals Man
Ray hem door de lens van zijn camera zag.
Zilveren Camera 2008 (t/m 15.03.’09)
De Zilveren Camera 2008, de belangrijkste prijs voor
fotojournalisten in Nederland, is toegekend aan Robert
Vos (43). Zijn nieuwsfoto met zwemmer Maarten van
der Weijden, die zojuist de tien kilometer zwemmen in
open water heeft gewonnen en door een euforische
Pieter van den Hoogeband wordt omhelsd, is uit ruim
8.000 inzendingen verkozen.

Natuurhistorisch museum Rotterdam
Edwin Brosens: Macrofotografie (t/m 13.03.’09)
Fotograaf Edwin Brosens uit Sprundel presenteert de
wereld van insecten. Macrofotografie stelt hem in staat
deze fascinerende wereld op de gevoelige plaat vast te
leggen en aan anderen de schoonheid van detail te
tonen. Zijn onderwerpen zoekt hij dichtbij huis in zuidwest Brabant en België.
Frits Lemaire: De chocolade expeditie
(t/m 14.06.’09)
De tentoonstelling toont foto- en filmmateriaal dat
gemaakt is tijdens de Chocolade Expeditie naar Ghana
in 1951. Chocoladefabrikant Van Houten besloot een
bedrijfsfilm te maken en daarvoor de oogst van cacaobonen in Ghana (toen Goudkust) vast te leggen. Fotograaf
Frits Lemaire (1921-2005) ging mee als cameraman en
maakte onderweg veel foto’s.
■ n n n n n n n n

Fotogalerie - Rotterdam
It’s WOW or never (t/m 24.03.’09)
Hoe veelzijdig modefotografie kan zijn is te zien in
deze expositie vol glamour van aan de Fotoacademie
verbonden fotografen.
■ n n n n n n n n

Foam Fotografiemuseum - Amsterdam
Richard Avedon: Photographs 1946 -2004
Binnen de geschiedenis van de fotografie is het oeuvre
van Richard Avedon een mijlpaal in de ontwikkeling
van mode- en portretfotografie. Zijn werk blijft zeer

actueel gezien de grote invloed die hij vandaag de dag
nog heeft op hedendaagse fotografen. De tentoonstelling is niet alleen de weerslag van het leven van een
belangrijke fotograaf, maar geeft tegelijkertijd een
beeld van de Amerikaanse geschiedenis in de tweede
helft van de 20e eeuw. De tentoonstelling is te zien t/m
13 mei en toont meer dan 200 werken in chronologische volgorde.
■ n n n n n n n n

Joods historisch museum - Amsterdam
Bert Nienhuis: Overzichtstentoonstelling
(t/m 22.03.’09)
Fotograaf Bert Nienhuis (1944) heeft sinds de jaren
zeventig een indrukwekkend fotografisch oeuvre opgebouwd, waarin portretten en sociale reportages een
centrale plaats innemen. Bij velen geniet Nienhuis vooral
bekendheid vanwege zijn talloze portretten van bekende
Nederlanders en internationale beroemdheden voor het
weekblad Vrij Nederland. Zijn portrettenarchief is dan
ook een tijdsdocument van onschatbare waarde. In de
jaren zeventig en tachtig maakte Nienhuis furore met
reportages voor de beroemde bijlagen van Vrij Nederland
over maatschappelijke onderwerpen als werkeloosheid
en het leven in Amsterdamse volksbuurten en zijn serie
over het dagelijks leven van joden in Nederland.
■ n n n n n n n n

Limburgs museum - venlo
Werner Mantz: Licht op Limburg (t/m 26.04.’09)
De tentoonstelling Licht op Limburg van de fotograaf
Werner Mantz (1901-1983), toont de weemoedige foto’s
van Maastricht uit de jaren dertig, de opnames die hij
maakte in opdracht van de Staatsmijnen en Provinciale
Waterstaat, de sfeerbeelden van waterrijk Limburg, zijn
architectuurfoto’s en portretten van kunstenaars en
kinderen. Daarnaast zijn enkele korte filmcompilaties
te zien.
■ n n n n n n n n

Markiezenhof - Bergen op zoom
Paul van der Stap: Carnavalsdagen (t/m 29.03.’09)
Circa 45 grootformaat zwart-witafdrukken van de in
Brabant geboren fotograaf Paul van der Stap, die tussen 1995 en 2008 het carnaval vastlegde vanuit de
invalshoek van de insider.
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”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)
René van Rijswijk: ”Jullie mogen eerlijk zeggen wat je ervan vindt”.
Martin Kleefkens: ”Maar zul je dan niet boos worden?”
”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 zevenendertig 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)
© Y v onne de graaff

”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.
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rogramma

”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)
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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 Woerden
NIEUWERK-8
Instructie-/workshopavond-3*
NIEUWERK-9
Bezoek-3: Fotoclub Nieuw Ginneken
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.
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In deze Korrel prominent aanwezig: Ian Lawrence. Niet alleen
met foto’s, maar ook in een interview.
In het jubileumjaar wordt veel teruggeblikt. Aanstaande zaterdag verschijnt al weer de derde historische krant (1979 - 1989).
De Grove Korrel blikt vooruit. Lees het artikel ‘De Toekomst’.
In ‘Hoek’ wordt u meegenomen in de coverfoto van het vorige
nummer.
Onze gastschrijver Karel Maat maakt een onderscheid tussen
‘genieters’ en ‘strebers’ en denkt tegen een enkele scheen te
schoppen.
Verder naast de vaste rubrieken veel mooi en/of interessant
fotowerk.



