
Foto club Geleen - vrij werk - in 'ogenschouw' genomen...

Foto 1 / 1701 07 04 03
Een soort harmonieuze onrust verschijnt in beeld, onrust die het oog (vergeefs) tot rust 
probeert te brengen, en die een illusie schept van beweging en snelheid. Voor de kijker rijst 
hier de vraag  of het object de maker van de foto te snel af was, of dat de fotograaf zelf het 
beeld gemanipuleerd heeft, om zo bewust op zoek te gaan naar abstractie en de essentie van 
licht en kleur, los van het onderwerp…

Foto 2 / 1701 07 04 02
Een beproefde compositie die aanleunt tegen de klassieke 'gulden snede', waarbij de 
oplettende fotograaf ingrijpt om, door een beetje met het beeld te schuiven, plaats te maken 
voor de eenzame wandelaar. We kijken naar een geïsoleerde 'sculptuur', terwijl onze hersens
er tegelijkertijd een leuning van maken die in werkelijkheid even lang is als de trap die 
ernaast omhoog leidt. De wandelaar, boven aan de trap, weet dat intussen al zeker... 
 



Foto 3 / 170 10 76
Alleen al het maken van deze indringende foto legt het dilemma 'bloot' van integratie versus
segregatie. Van het idee van 'zedeloosheid' dat mensen hebben die zich aan vreemde 
religieuze normen (moeten) onderwerpen. Gaat het hier om een provocatie van westerse 
'waarden' of om het recht op (on)zichtbaarheid. De kinderen weten (nog) van niets, maar zij 
zullen ongetwijfeld gehoorzaam volgen in de leer…

Foto 4 / 1701 076                                                                                                                       
Een vakantie-herinnering, een alledaags tafereel in een Arabisch land? Of een beeld van de 
homo sapiens, zijn evolutionaire afkomst ontkennend, heer en meester spelend over andere 
'schepselen'. Trieste ezels, zich apathisch afbeulend voor hun baas, met dreigende stokslagen
in het achterhoofd. Het is altijd maar wat je wilt zien. De serene kleurencompositie is er 
alvast sober genoeg voor…



Foto 5 / 04 77 01 2016                                                                                                               
Status Quo - een vertrouwd beeld bij kerken en kathedralen over de hele wereld.                   
De Roma vrouw die, haar klachten en leed murmelend, rekent op de barmhartigheid en 
empathie van de gelovige, die erg zijn best doet om haar niet te zien. Of is dit een (publieke)
manier van leven die enige weerzin opwekt door ons eigen gevoel van 'zelf-redzaamheid'?   
De dramatiek van dit moment: hoe veel of weinig je haar ook geeft, morgen zit ze er weer…

 

Foto 6 / 04 53 02 2016                                                                                                               
We komen ze tegen, of passeren ze snel in de straten van steden die we bezoeken om hun 
culturele en historische bezienswaardigheden. Zo onzichtbaar mogelijk, het hoofd bedekt en
gebogen om de gulle gever de mogelijkheid te bieden om 'op afstand' en anoniem te blijven.
Hun zorgen en gebreken uitgespeld op een stukje karton en een plastic bekertje voor wat 
kleingeld, waar je gewoon niet langs kunt. Het lijkt wel of ze zich vermenigvuldigen…



Foto 7 / 04 1701075 1 2016                                                                                                      
Venetië, een stad die al eeuwen het water trotseert. Hoeveel toeristen, die hier beschutting 
zoeken tegen het regenwater, zijn zich ervan bewust dat de beroemde basiliek gebouwd is 
boven de overblijfselen van de heilige Marcus, geroofd uit Alexandrië, en dat het bronzen 
vierspan op de gevel als oorlogsbuit van de 4e kruistocht vanuit Constantinopel naar Venetië 
gebracht werd. Het geeft niet; net als Napels moet je het (voor je sterft) gezien hebben…

Foto 8 / 04 77 02 2016                                                                                                            
Dakloos; het woord is meedogenloos. Een slaapplaats voor een eenzame nacht in een décor 
gegoten in beton. De vaste regelmaat van het zwart-wit op de pilaren staat in schril contrast 
met het leven van deze zwerver die er beschutting zoekt. Zijn hele bezit is in de plastic zak  
naast hem, en voor de betrekkelijkheid van bezit staat de vuilnisbak op afstand symbool…



Foto 9 / 4 1701 16 1 2016                                                                                                          
De fotograaf vervormt bewust het kleurrijke beeld. Om ons op een dwaalspoor te brengen, 
of om een snelle impressie op te waarderen naar een kunstvorm? Zijn het slechts anonieme 
figuranten in zijn fantasie, of kijken we naar jonge mensen die zich blijmoedig laten 
overrompelen in het verleidelijke domein van het kapitalistische consumentisme?                 
We weten het niet, maar het werkt wel aanstekelijk…

Foto 10 / 04 53 01 2016                                                                                                         
Sluimerend leven in een verstijfd landschap. Dwalend door 'vijftig tinten grijs' hoor je de 
sneeuw kraken onder je voeten en vormt je adem onzichtbare wolkjes tegen de donkere 
lucht. Een verwachtingsvolle foto, omdat je hier niet kijkt naar versteende fossielen, maar    
naar het leven in de winterslaap, dat bij de eerste voorjaarszon los zal barsten in pure 
levensvreugde...



Foto 11 / 1701071 2016 4  ½                                                                                          
Constructivisme in pastelkleuren. Verticale lijnen worden in evenwicht gehouden door een 
diagonaal die trapsgewijs afdaalt door het beeld en het ruw geschetste perspectief rechts 
leidt ons naar een onzichtbare horizon. De fotograaf schept hier een vervreemdend beeld 
door de harde werkelijkheid op een zachtzinnige manier geweld aan te doen... 

Foto 12 /  02 1701 30 02 2016                                                                                                   
Stef Bos zingt in een lied: 'ze weet dat ze mooi is'. De moderne zelfbewuste vrouw met een 
positief zelfbeeld die zich durft te tonen en die zich voluit kan manifesteren in onze vrije 
samenleving. In de spotlights gezet, en ten overvloede verfraaid met sieraden, roept ze bijna 
een religieus gevoel op van; 'vrede op aarde en in de mensen een welbehagen'…



Foto 13 /  04 52 01 2016                                                                                                                        
Darwin had het al over: 'the survival of the fittest', de best aangepaste levensvorm overleeft en 
verspreidt zijn genen. Het tere bloempje is eigenwijs en hardnekkig aanwezig in een ongewisse en 
bedreigende wereld. Door de vage, abstracte achtergrond wordt de focus nadrukkelijk gericht op de 
kwetsbaarheid van het individu dat zich moet handhaven in een concurrerende omgeving... 

Foto 14 / 1 17073 4 2016                                                                                                           
Een geliefd onderwerp in de fotografie en de beeldende kunst: vergankelijkheid en roest. 
Niets blijft zoals het is en alles vergaat op den duur. Een weinig opwekkende, maar wel 
realistische gedachte, waar we allemaal mee moeten leven. Aangetast door de tijd wordt het 
beeld-materiaal toch ook weer 'levendig' door het onverklaarbare rood en het frisse geel…



Foto 15 / 1701071 2016 4 2/2                                                                                                  
Een dramatisch beeld in 'clair-obscuur', met de nadruk op dat laatste. Met ingehouden adem,
elkaar stevig vasthoudend, waagt dit stel zich behoedzaam op onbekend terrein.                    
Het ritme van de bakstenen is richtinggevend en er is licht aan het einde van de tunnel.         
Toch zijn ze blijkbaar niet helemaal alleen, maar de vraag rijst of dat geruststellend werkt… 

Foto 16 / 04 52 02 2016                                                                                                           
Het leven, in al zijn verschijningsvormen heeft één centraal doel: het in stand houden van de
soort door de verspreiding van genen middels seksuele selectie. Voor deze bloem is dat niet 
anders en de fotograaf richt zijn lens zonder gêne op de meest intieme delen van dit wezen 
waarvan de vorm reeds opgesloten ligt in het erfelijk materiaal. De zon doet de rest…



Foto 17 / 04 1701075 2 2016                                                                                                     
Het menselijk lichaam bestaat voor 75% uit water en het zoute vruchtwater in de 
baarmoeder heeft dezelfde samenstelling als het zeewater, waaruit we ooit als amfibieën het 
land op zijn gekropen. Misschien dat we daardoor zo vertrouwd zijn met het beeld van  
deinende golven, als we ons óp het water wagen. Maar wel met 'n reddingslijn in de buurt... 

Foto 18 / 4 1701074 1 2016                                                                                                       
De expansie van de homo sapiens over heel de wereld begon rond 71.000 v.Chr. vanuit 
Tanzania in Afrika. Lang voor onze high-tech communicatiemiddelen en social-media was 
de trommel het voornaamste medium om op afstand te communiceren en om bij rituelen in 
trance te raken. Ook de mensen die in andere werelddelen terecht kwamen en een andere 
huidskleur ontwikkelden, bleven tot op vandaag gevoelig voor ritme en extase.                      
Deze foto geeft een dynamisch beeld van de oorsprong van ons ritme-gevoel en onze 
(overgeleverde) muzikaliteit... 



Foto 19 / 4 17010 74 2 2016                                                                                                      
Levende natuur. Natuur in beweging, dat verwacht je niet op een statische foto. Maar toch 
ziet de oplettende beschouwer dat een meanderende beek continu van richting veranderd en 
weet hij dat de zee voortdurend de kustlijn beïnvloedt. Het levert soms 'maagdelijke' 
taferelen op. Het wachten is nog slechts op de eerste voetstappen in het zand…

Foto 20 / 04 1701067 2 2016                                                                                                                
Een raadselachtig beeld voor 'niet-ingewijden'. Slechts de generatie die de katholieke processies nog
kent, weet dat heel vroeg in de morgen door de mannen uit de buurt een kleurig zandtapijt werd 
gelegd in de straten, waar dan later, in opperste devotie, het 'allerheiligste' overheen werd gedragen. 
Deze mannen zijn toegewijd aan het werk en de schijnwerper zorgt voor een bijna sacrale belichting
van het jaarlijks terugkerende ritueel... 

  



Foto 21 / 01 1701 30 02 2016                                                                                                    
De mens is nog steeds een tribaal denkend, sociaal voelend zoogdier dat zich het veiligst 
voelt in een kudde. Dat uit zich in samenwerken, samenzang, samen bidden om onheil af te 
weren of om gunsten te vragen aan de goden. Zelfs samen dansen om regen komt voor, 
maar ook samen beschutting zoeken ertegen in een uniforme 'outfit', die associaties oproept 
met een waterval…

Foto 22 / 4 1701040 1 2016                                                                                                       
'Driemaal is scheepsrecht' lijkt de ontwerper van deze 'tijd-palen' gedacht te hebben toen hij 
ermee aan de slag ging. Door het verkorte perspectief van de fotograaf lijkt de palen nog 
langer dan ze in werkelijkheid zijn. De gelijkvormigheid van de palen en de strakke 
aftekening van het oker tegen het blauwe kobalt versterken de decoratieve werking van het 
geheel. Zelfs de drie klokken lopen gelijk, maar de vraag blijft open of het er misschien  
toch vier zijn…



Foto 23 / 04 1701067 1 2016                                                                                                     
Een wezens-vreemd beeld in een wereld-vreemde monastieke omgeving, zoals dit 
afbladderend 'claustro', waar kloosterlingen zich terugtrokken en afsloten van de menselijke 
samenleving om alleen samen te leven met hun imaginaire god die, zo werd aangenomen 
voor hun afzondering veel waardering had. De strakke bakstenen muren zijn duidelijk op 
een later tijdstip toegevoegd, en de bizarre figuur zou zo maar van een 'gesloten afdeling' uit
de psychiatrie kunnen komen…

Foto 24 / 04 1701055 2 2016                                                                                                     
Een foto met diepte (door de man op de voorgrond) van enthousiast fotograferende 
Chinezen die beelden opslaan van de leef-omgeving van hun feodale voorouders, waarvan 
de leiders (ook toen al) onbeperkte macht hadden over het volk. De man vooraan is 
toeschouwer, maar heeft misschien ook al zijn camera in de aanslag om dit tijdsbeeld vast te
leggen voor de volgende generatie... 



Foto 25 / 04 1701055 1 2016                                                                                                     
De moderne architectuur reikt met haar woon- en werktorens naar de grijze, door smog 
vervuilde hemel, terwijl de bootsman in zijn traditionele jonk vastbesloten dicht bij de aarde
blijft. De eenling die hardnekkig afstand houdt van het jachtige bestaan in de volgepropte 
metropool. Op het water is nog plaats genoeg en de richting bepaal je hier helemaal zelf…

Foto 26 /  04 170166 01 2016                                                                                                    
Ook industrieel erfgoed, in zijn deplorabele hoedanigheid, roept nostalgische gevoelens op.  
Vergane glorie is fotogeniek in zijn onbeholpen schoonheid en in zijn ruwe constructieve 
samenhang. Het hier gekozen beeld werkt overrompelend en enigszins vervreemdend door 
horizontale lijnen verticaal in beeld te brengen en door dicht op het onderwerp te kruipen…



Foto 27 / 4 12 1 2016                                                                                                                 
'Home sweet home'. Met een nostalgisch raam, in een met de hand gekapte hardstenen 
omlijsting, en met op maat gemaakte houten luiken, heb je alle ingrediënten voor een 
romantische foto. Voeg daarbij witte kalk, zwarte teer en wat bloeiende kruiden en we zijn 
helemaal terug in 'andere tijden', toen geluk nog heel gewoon was…

Foto 28 / 4 12 2 2016                                                                                                                 
Bij een sprankelend rood stoplicht in een 'zachtaardige' omgeving, waarin diverse kleuren 
grijs met elkaar wed-ijveren om de aandacht, staan we als vanzelf even stil en vragen ons af;
geeft de fotograaf ons hier een knipoog, maakt hij stiekem reclame voor de gloeilampen van
Philips of laat hij ons zien dat elk voorwerp, in de juiste context geplaatst, de moeite waard 
is om te zien…



Foto 29 / 04 170166 02 2016                                                                                                     
Het 'alziend oog' van God uit de christelijke mythologie of het oog van Horus de Egyptische
valk-god zijn associaties die bij me opkomen als ik deze trotse roofvogel zie, die eveneens 
zijn prooi van grote hoogte observeert om vervolgens meedogenloos en trefzeker toe te 
slaan en te beslissen over leven en dood. De dramatische achtergrond en het gecentreerde 
licht werken sterk mee aan het gevoel dat er, als hij zo dadelijk in beweging komt, geen 
ontkomen meer aan is…

Foto 30 / 22 221 04 2115                                                                                                           
Jeugdig elan en de hang naar onsterfelijkheid spelen een grote rol in de kleurrijke wereld 
van de moderne Show-bussiness. In de jacht op verkoop-successen bij de fans en het 
'oppimpen' van de werkelijkheid door licht- en sound effecten, speelt ook de concert-
fotograaf zijn rol met een geïdealiseerde (eventueel gemanipuleerde) weergave van de 
sfeervolle realiteit. Het dollarteken op het drumstel spreekt boekdelen... 



Foto 31 / 04 056 01 2016                                                                                                           
Een zins-begoochelend mooi beeld van deze tijd, waarin de perfectie van het uiterlijk vaak 
gelijk staat aan de ervaring van levensgeluk, en het gevoel van maatschappelijk succes 
veelal afhangt van  contacten op sociale media zoals Facebook en Twitter. Het beeld is zó 
scherp dat je in het heldere brillenglas bíjna kunt mee-lezen met wat ze in tikt op haar smart-
phone. In de concentratie op het beeldschermpje merkt ze de toevallige haarlok op haar lip 
niet op. Het is deze imperfectie die de foto écht maakt. Het rood van haar jack is in het 
geheel van een ontroerende schoonheid…

Foto 32 / A 06                                                                                                                            
Een duo-beeld van het verlangen naar eeuwige roem en bevestiging. Enerzijds de bekende 
artiest, meestal een ego-tripper, die zijn bijdrage wil leveren aan de geschiedenis van de 
Pop-muziek en anderzijds de gretige fotograaf die zelf ook geschiedenis wil schrijven met 
de beste show-foto's ooit. Dat het hier meestal gaat om vluchtige momenten van tijdelijke 
roem die even snel weer voorbij zijn, dringt (bij beiden) pas jaren later door…



Foto 33 / 04 056 02 2016                                                                                                           
Een oogstrelend kleuren-gamma en een kwetsbaar organisme staan centraal in de beleving 
van deze foto. Er is sprake van een 'heldere' diepte door de geleidelijke vervaging van de 
achtergrond. De roos is een dubbelzinnig symbool; zij duidt enerzijds op eeuwigheid (met 
hemelse volmaaktheid, schoonheid en vreugde) en anderzijds op menselijke hartstochten, 
die van voorbijgaande aard zijn (zoals lustbeleving, zinsbegoocheling en betovering).           
Zij is tegelijk leven en dood, vruchtbaarheid en maagdelijkheid.                                           
Redenen genoeg dus, om er wat media-aandacht aan te besteden…

Foto 34 / 4 1701 16 1 2016                                                                                                        
Kinderen in hun vertrouwde omgeving, zich (nog) niet bewust van het verval om hen heen.  
De sfeer van een film van Fellini, maar met kinderen van deze tijd. Het coloriet in de foto is 
archaïsch en sober, met de charme van een imperfectie die een kunstschilder kan inspireren, 
maar natuurlijk ook de fotograaf die er oog en gevoel voor heeft…



Foto 35 /  4 1701 03 1 '16                                                                                                          
Het rood is dominant in beeld, maar toch zorgt de spontane lach van het jongetje en de 
eigenwijze blik van het meisje ervoor dat moeder haar hoofd verliest in de strijd om de 
aandacht tijdens de 'Sittard-Run'. Of de hoofd-loze moeder een bewuste keuze is van de 
fotograaf blijft in het ongewisse, maar de focus lag duidelijk niet bij haar.                              
Je kunt nu eenmaal niet álles hebben…

Foto 36 / 04 17010 01 2016                                                                                                
Strakke architectuur (in de gezondheidszorg) waarbij levendigheid gezocht werd in het 
kleurengamma van de gebruikte steensoort die overeenkomst vertoont met historische 
Romeinse tichels. Gelukkig meende de architect er goed aan te doen om een dot appelgroen 
en wat lichtblauw toe te voegen aan het concept, waardoor we nu opgelucht kunnen 
ademhalen en genieten van het licht door het verticale en horizontale lijnenspel…



Foto 37 / 2 17073 4 2016                                                                                                           
De veelzijdige artiest(e) in actie met een open blik naar het publiek. Veelzijdig in de vorm 
van een 'androgyn' uiterlijk met een mannelijk leren jack, spirituele 'dread-locks' en het 
gehaakte interlockje staat vast voor de vrouwelijke kant van de performer. Een ontwapenend
(dubbel)portret, waarbij het coloriet (gelukkig) zo basaal mogelijk gehouden werd…

Foto 38 / 2016 45 04 02                                                                                                           
Gevoelig portret van een onschuldig ogend kind-vrouwtje dat zichzelf (en ons) ervan wil 
overtuigen dat ze eindelijk volwassen is en klaar voor het grote avontuur van het leven.  
Maar naast de vermeende onschuld is er toch ook al sprake van een zeker raffinement, 
waarmee ze erin slaagt door haar omgeving waargenomen te worden.                                     
De donkere achtergrond plaatst haar in het juiste licht…



Foto 39 / 2016 45 4 1                                                                                                                 
Het vrouwenlichaam als praktisch gereedschap voor de kunstenaar die op zoek is naar een 
nieuwe uitdaging en het model dat zich daarbij laat gebruiken als medium. Een kunst-duo 
dat wil verbazen (of shockeren) door nieuwe wegen in te slaan, waarbij de borsten 
(tenminste voor de fotograaf) duidelijk belangrijker lijken te zijn dan haar ogen, maar het 
levert (tijdelijk) wel spannende kunst op…

In opdracht van de Fotoclub Geleen - 5 september 2016

Teksten: 

Prijzen voor:                                           Eervolle vermelding voor:

1 – foto nr. 3             1 – foto nr. 1

2 – foto nr. 6                                             2 –  foto nr. 10

3 – foto nr. 11 3 – foto nr. 17

4 – foto nr. 21 4 – foto nr. 23

5 – foto nr. 31 5 – foto nr. 38


