Schouwspel

“De wereld is een schouwtoneel,
elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel”
Joost van den Vondel
(1587 - 1679)

De aanleiding
Toen ik mij een jaar of zes geleden wat intensiever en gerichter met fotografie ging bezighouden,
stelde ik mezelf al snel de vraag welke vorm van fotografie het dichtst bij mijn interesses lag.
Zoals menig amateurfotograaf streefde ook ik ernaar niet alleen een soort van eigen handschrift,
maar vooral ook een voorkeur voor een fotografiesoort te ontwikkelen.
Dat eigen handschrift is er nog lang niet, maar inmiddels heb ik wel ontdekt dat mijn interesses
vooral liggen bij reis-, rapportage- en sportfotografie. Al bladerend door eerder gemaakte reisdocumentaires ontdekte ik dat daarin de mens wel heel vaak op de fotografische korrel werd
genomen.
Na het bijwonen van een boeiende lezing over straatfotografie door Peter van Tuyl in 2013 was
mijn interesse niet alleen in zijn werk maar ook in het genre gewekt. Aanleiding ook om me eens
meer te verdiepen in de straatfotografie van o.a. Thomas Leuthard, Bas Bogers, Erik Janssen,
Henk de Jager, Jeff Krol, Eric Kim en Chris Weeks. Al kijkend, maar vooral ook lezend, werd ik
een beetje wegwijs in straatfotografie. Vooral de ebooks van Thomas Leuthard ( “Going candid”,
“Collecting Souls”, “Street Faces”), Eric Kim ( “31 days to overcome your fear of shooting Street
Photography), Chris Weeks ( “Street Photography for the purist”) en een aantal helder geschreven werken van Peter van Tuyl (“Beeldtaal” en “Straatfotografie”) waren mijn gidsen.
Toen ik mij vorig jaar (2014) aanmeldde voor een fotografische verdiepingscursus bij Stan Kerlen
(Crea Hengelo) waarbij een thema uitgangspunt van de verdieping moest worden, lag het onderwerp eigenlijk voor de hand: Straatfotografie.
Met enthousiasme heb ik mijn oog en ook mijn zoeker meer dan gebruikelijk gericht op straattafereeltjes die ik tijdens onze reizen, stedentrips, fietstochten en bezoekjes aan evenementen
tegenkwam.
De lichte schroom en gêne die aanvankelijk nog schimmig door mijn hoofd spookten, verdwenen, indachtig een passende oneliner van de 16e eeuwse Poolse Jezuïet Stanislaus Kostka, die
overigens slechts 18 jaar werd (1550 – 1568):
“Wie zijn gezicht wil verbergen,
moet naakt over straat gaan”
En zo ontstond dit boekwerkje, een neerslag van de foto’s die ik merendeels selecteerde voor de
cursus van Stan Kerlen. Met dank aan hem en medecursisten voor hun opbouwende kritiek.
Straatfoto’s leiden tot schouwen en beschouwen. Ik kon het dan ook niet laten mijn eigen bespiegelingen in tekst toe te voegen. Soms kort, soms meer verhalend.
Je mag het er jouwe van vinden en er een eigen invulling aan geven.
Henk Jalving

Enschede: Men at Work

Stoer en energiek op weg naar hun lunchplek. De koelbox in een stevige greep aan de hand meezeulend of nonchalant over de schouder. De "bammetjes" van moeder de vrouw zullen straks verdiend smaken. Acht heeft ze
vanmorgen voor dag en dauw aan de ontbijtafel opgesmeerd. Bruine, flinke sneden, belegd met ham en twee gebakken eieren, omdat hij daar zo gek op is. Krijgt ze hem vanavond tevreden terug voor de capucijners met spek.
Die stoere, donkere snor heeft ie al jaren, evenals het gat in zijn kontzak. Met stevige stappen teisteren ze de waalse klinkers zonder oog te hebben voor de superzomerkorting van wel 70 %. Straks keren ze terug voor de afbouw
van de Primark, waar later in week "woman at work" gaan.

Lisse: Hoofdzaak

Tenminste iemand die het hoofd erbij houdt.

Breda: AH-erlebnis

Het positieve banksaldo vanmorgen was een opluchting. Maar ook van twee uitkeringen moet je nog op de kleintjes letten. Nog voor de gang naar het UWV op weg naar de grootgrutter. Een kant-en-klaartje voor vanmiddag,
wat chips en bier voor vanavond en een rokertje. Daarna een korte stop. Een paar ferme slokken, diep inhalerend
"over de longen" en lijf en geest zijn weer in evenwicht. Wat over- en achterblijft is een leeg bierblikje: stille getuige van een korte AH-erlebnis.

Amsterdam: Nee he

Nee, ik niet hoor. Niet op de foto. Zie er niet uit vandaag .
Kom net gehaast van Zara. Nee, niet doen.

Amsterdam: Heb ik wat van je aan soms?
Ja, ik was inderdaad ook op het Wacken
Open Air, het Duitse 'cult' metalfestival. Een
must, joh, voor elke metalliefhebber.
Airbourne, die Australische heavy metalband word ik ook helemaal leip van.
Jij lijkt me trouwens meer een Gordon-type
met dat verwijfde truitje.

San Francisco: Chase
Maar wie, wat en hoe?

Cordoba: Brotkrümel
Hast du einige Brotkrümel fur die Vögel, Egon? Ich hab nicht mehr. Das weisse Taubchen guckt mich so an.
Nein, alles auf. Ich war hungrig. Das sind ja ach Abstände in dieser Grosstadt.

Cordoba: Keine Lust
Guck mahl. Sind das nicht die Maier aus Sonthofen? Joa, könnte sein. Schau auch mal hin, Maria.
Nein, hab keine Lust. Bin müde.

Holten: Statler en Waldorf

Haaksbergen: Of je worst lust?

Den Bosch: Canzone 4711
De dag bleef stilstaan tussen één en twee ...

Keukenhof: Plat op de bek
Hé, zie je dat Mien? Zo maar, midden in de Keukenhof, op klaarlichte dag. Moet je zien, frontaal, zonder gene.
Moest je in onze tijd eens om komen. Valt je mond toch van open.

Enschede: Wegkijkers
Zal ik van je wegkijken, of je wegkijken?

Enschede: She ‘s once, twice, three times a lady

Breda: Lullig
Tsja, wat moet ik ermee? Kunst? Voyeurisme? Exhibitionisme?

Myconos: Te grote broek aan
Hé schat. Je bent een lieverd hoor, maar doe je morgen een andere broek aan.
Deze is je echt een maatje te groot .

Amsterdam - Javastraat
Wordt een fly-drive denk ik.

Las Vegas:Kawaii ko ni wa tabi o saseyo
Japanse spreuk: “Stuur je kinderen op reis.”

Gouda: Hallo, heb ik contact?

Sevilla: La Giraldo
La Giraldo mag dan een beklimming waard zijn, het uitzicht adembenemend, al uit de
12e eeuw stammen, als haar Carlos appt heeft ze daar geen oog voor.

Amsterdam: De Dam
De dag na de Dodenherdenking mag je er best even bij gaan zitten en in stilte en
gepeins denken aan je eigen vrijheid.

Granada: Siesta
Moegestreden van de toeristische verplichtingen zegen ze even neer op het bankje in het centrum van
Granada. De zon brandde zonder erbarmen: 38 gr. in de schaduw. Vermoeid vleide ze haar hoofd in zijn
zachte schoot en dommelde in. Hij boog het hoofd en volgde haar voorbeeld.
Het overhemd gaapte mee.

Las Vega: Uitgeteld
Daar lig je dan. Voor Pampus in Las Vegas. In je laatste game verslagen door de “one-arm-bandit”. Daarna
geveld door het 10e glas Scotch. Vermoeid dommel je in op de loopbrug voor Prada en Gucci. Een lichte
roes. Reislustige toeristen sjokken voorbij. Maken snapshots. Je merkt het niet, maar droomt licht.
Misschien komt vannacht Elvis langs.

Sacramento (USA): Kinderbescherming
Hongerstaking voor één dag( sic!) bij het Parlement van de staat Californië, omdat
de CPS (Child Protected Service) volgens velen niet transparant en zonder hoor en
wederhoor beslissingen neemt over ouders en kinderen.

Olvera: Los Pensionistas
Elke morgen tegen elf uur treffen ze elkaar op het bankje aan Calle Calvario. De gepensioneerde hoofdonderwijzer, de gewezen banketbakker en de bouwvakker in ruste. Na de huishoudelijke plichten, opgelegd door La Esposa
delen ze hier hun herinneringen aan een arbeidzaam leven. Houding en mimiek onthullen deels het succes en de
ontberingen van jaren arbeid.

Granada: Educación
Opvoeden betekent vaak: niet op je knieën, maar door je knieën.

Oldenzaal: Zonder woorden

Praag: “There is a kind of touch all over the world”

Kampen:
Op het schouwtoneel van onze wereld ontmoeten spelers van het dageljkse leven elkaar.
Toevallig, maar ook heel bewust. De één de blik gericht, de ander de lens. Misschien beide een beetje ongemakkelijk, of getroffen. De één lichtelijk geïrriteerd; de ander betrapt.
Breda:
Soms ook passeren acteurs elkaar op dit toneel. Geen oog voor de ander of de toeschouwer, zich niet bewust
van elkaar. Elk speelt zijn rol ...

Overal kom ik je tegen: Kaapstad, Madeira, Tenerife, Andalusië, Gouda, ...
I’ve been watching you!
Every breath you take
Every move you make
Every bond you break
Every step you take
I'll be watching you.

Delen van dit werkje via social media mag. Klakkeloos foto’s gebruiken zonder toestemming uiteraard niet.
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