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Jagers-verzamelaars

Deze vroegmenselijke leefwijze ligt al meer dan tienduizend jaar achter ons. Er is echter nog een 
(groeiende) groep die deze oude leefwijze nog gedeeltelijk aanhangt: de amateurfotograaf! We zien ze op 
vreemde tijden op onherbergzame plaatsen rondstruinen met glimmende apparatuur, wachtend op het juiste 
moment om toe te slaan. Na de kenmerkende klik spoeden ze zich zo snel mogelijk naar hun hut om de buit 
te bestuderen. Bij goedkering wordt de oogst in een geheimzinnig kastje opgeslagen waarna het twee keer 
per maand aan de hele groep wordt vertoond. Soms is er instemmend gemompel, ook wel afkeuring, of een 
hevige discussie: is de prooi niet te groot en was het niet veel beter geweest alleen het lekkere stuk mee 
te nemen en de rommel achter te laten. Geen nood: een van de groepsgenoten heeft wel een mes om de 
noodzakelijk geachte correctie aan te brengen.
De meest succesvolle jagers begeven zich ook regelmatig buiten de groep, soms op zeer grote afstand, om 
hun buit met anderen te delen.
Naast deze vrij algemene leefwijze zijn er ook individuen die op een geheel andere manier leven: zij jagen 
niet! Nee zij gaan op een grote steen bij het vuur zitten, denken langdurig na en gaan hun eigen verhaal 
maken. Omdat het schrijven ze niet zo goed ligt, maken ze afbeeldingen. Mogelijk eerst op de wanden van 
hun grot maar al snel op papier. Vaak vertellen ze hiermee een verhaal, hun eigen verhaal. Soms wel wat 
lastig te begrijpen maar vaak heel boeiend als je jezelf er in probeert te verdiepen.
Een van de verhalen zag ik kortgeleden. Niet in een grot maar in de gewelven van een oud kasteel in de 
Loire in Frankrijk (Château de la Guerche)
Rieja van Aart en haar broer Ad vertelden in beelden het verhaal over de verdrinkingsdood van hun zus, 
veertig jaar geleden. Samen hebben ze de beelden gemaakt, objecten door Ad en fotografie door Rieja. De 
zwart-wit foto’s, grote prints op zijde die los in een cave hingen en samen met de bewegende objecten op 
ieder een grote indruk maakten. 
Ook zag ik voor het eerst, in het echt, het zeer grote werk van Teun Hocks. Hij maakt zelfbeelden, helemaal 
bedacht en in scène gezet. De zelfgemaakte zwart-wit drukken van wel 1,5 m geheel met olieverf ingekleurd.
Van de Theierry Cardon, in een oude kapel in Corroirie du Liget, een boeiende installatie van drukken 
in zoutdruktechniek hangend aan draden met verbrande balken. Een samenwerking met een danser en 
choreograaf, Lèa Tessier.
Michel Davo maakte in een compostbak van plexiglas kleuren foto’s van het composteringsproces. De 
afdrukken op canvas hingen buiten in de tuin.
Samuel Lee maakte heel grote beelden van in plastic verpakte takken en stro in een oude schuur, hangend 
aan de balken, samen met de foto’s waardoor hij geïnspireerd was. 
Ad van der Zande liet zijn ingetogen stillevens, in broomolie druk zien.
Tijdens deze manifestatie zijn in de loop van dit jaar op bijna honderd plaatsen tentoonstellingen te zien, 
een aantal hebben we tijdens onze vakantie (en mijn expositie) bezocht. Boeiend door de verschillen,de 
samenwerking met andere kunstenaars en gebruik van onconventionele ruimtes. Op www.photofolies-en-
touraine.org kunnen jullie er een idee van krijgen.

De boeiendste fotografie was vaak die met een idee, een samenhang. Minder het resultaat van de jager-
verzamelaar maar meer die van de denker op de steen.

Theo Mastenbroek
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30 Jaar rareKieK KronieK
In de periode van 1945 tot 1950 was mijn vader redacteur van 
het clubblad van de voetbalvereniging Naaldwijk. In diezelfde 
periode ben ik geboren en daardoor is er mogelijk een clubblad-
gen in mijn dna terechtgekomen. In 1973 begon ik namelijk 
met enkele anderen een clubblad voor de volleybalvereniging 
Intermezzo in Middelharnis.  Toen mijn interesse steeds meer 
naar fotografie en de Rarekiek opschoof en ik voor de fotoclub 
al stukjes schreef voor de plaatselijke kranten ontstond het 
idee om ook voor de fotoclub een clubblad te gaan maken. De 
techniek was beschikbaar en een stencilmachine stond bij mij in 
huis, nu nog een redactie en wat geld, want rijk was De Rare-
kiek niet in die tijd. 

Begin
De Kroniek begon in de zomer van 1980 met veel medewerkers: 
Ria en Rob de Graaf, Rob Broere (die het omslag ontwierp), 
Jaap Peeman, Aad Campfens, Henk Peter, Theo Mastenbroek 
en ondergetekende. Geld voor een gedrukt omslag haalden we 
uit advertentiepagina’s op die omslag. Fotohandels Blankers, 
Zandstra, Hameetemen, boekhandels Poortvliet en Vroeginde-
weij en drogisterij Hisschemöller adverteerden de eerste jaren.

inhoud
Waar schreven we over in dat eerste nummer? Naast enthousi-
aste stukjes van voorzitter Theo, de redactie zelf en Marga Jes-
surun, waren er de aankondiging van een autopuzzelrit waar-
mee in die jaren het seizoen werd geopend, een ledenlijst (we 
hadden toen 32 leden, van wie er nu nog 7 lid zijn), de instelling 
van vier fotowerkgroepen, iets over reizen, de taakverdeling 
in het bestuur en het programma met een vooruitblik op gast-
fotografen in de herfst, Guill Banser uit Maastricht en de heer 
Blankers uit Middelharnis. De eerste Kroniek is nu te vinden op 
onze website.

Frequentie
De eerste jaren verscheen de Rarekiek Kroniek vier keer per 
jaar. Er werd geëxperimenteerd met vormgeving en ook werd 
geprobeerd foto’s af te drukken (heel moeilijk met stenciltech-
niek). Het was een blad op A5 formaat (dubbelgevouwen A4) 
van 12 tot soms 28 pagina’s. Een professioneel uitziend blad 
werd het niet. Zover waren we nog niet. Wel is het een onschat-
bare bron aan informatie over onze club geworden. 

technieK
De uitgebreide redactie van het begin werd geleidelijk kleiner. 
Er zijn tijden geweest dat ik het blad alleen in elkaar zette en 
het maar een of twee keer per jaar verscheen, maar het bleef 
verschijnen en de kwaliteit verbeterde. Stencilmachine werd 
vervangen door kopieertechniek. De computer deed vanaf 1987 
zijn intrede en de vormgeving bestond steeds minder uit letterlijk 
knippen en plakken. Foto’s kregen af en toe een plek, te begin-
nen in de luxe Kroniek 35, uitgebracht ter gelegenheid van het 
35-jarig bestaan van de club.

cluBBlad als tiJdschriFt
Altijd bleef de wens bestaan om een clubblad meer als tijdschrift 
te maken. Met jaloerse blikken lazen we altijd de Grove Korrel 
van FC Zwijndrecht, die er zo professioneel uitzag. Toen onze 
club 50 jaar bestond waagden we een poging om ook zo’n  mooi 
blad te maken. Kroniek 83 was in 2007 een succes en vanaf 
2008 de basis van de Kroniek zoals we die nu kennen. Wel sleu-
telen we af en toe nog iets aan vormgeving en kleurkwaliteit van 
de foto’s. De Kroniek moet een platform zijn waar de leden hun 
foto’s en verhalen kwijt kunnen, als het kan twee keer per jaar. 

Ton van der Laan

Boven de omslag van de Kroniek, ontworden door Rob 
Broere, die heel lang in gebruik is geweest en onder de 
eerste pagina van de allereerste Kroniek.



rareKieK mentoraat
Op 29 september 2010 zijn we met z’n 10en vol en-
thousiasme gestart met het Mentoraat bij de Rarekiek. 
Fotograaf-mentor Jan Ros, die zijn sporen daarin al 
verdiend heeft, neemt ons allen mee op de zoektocht van 
“Afbeelding naar Verbeelding” gedurende de komende 
6 maanden. Voordat de eerste avond begon had hij ons 
al een huiswerkopdracht gegeven; je diende die avond 
een impressie van je fotowerk te laten zien en tevens uit 
de krant of een tijdschrift een foto te knippen die je erg 
aansprak. Op de mentoraatavond moest je dan uitleggen 
waarom je juist die foto had uitgeknipt. Aan de hand van 
jouw uitspraken en het fotowerk dat je bij je had, leidde 
Jan je naar jouw foto-opdracht en ontwikkelingstraject voor 
de komende tijd. Uit onderstaande opdrachten blijkt al hoe 
divers een ieder aan de slag gaat.  
Jaap Peeman: 
Verhalende documentaire van boer Bouterse
Josina van Prooijen:  
Abstraheren van roestige (gebruiks)voorwerpen
Corrie Venant: Macrofotografie
Miranda de Gooijer:  
Landschapelementen in bijzondere lichtomstandigheden

Leen Stolk:  
Landschappen in atmosferische omstandigheden
Wim Weeda: Karakterportretten
Marc van Houwelingen: Sfeerlandschappen
Annemarie Vermaat: Geënsceneerde fotografie
Ruud Roijers: De Markt
Angélique van der Loo: Straatfotografie
Op 27 oktober bracht iedereen zijn gemaakte foto’s mee 
en wachtte vol spanning af wat Jan er van vond. Jan nam 
voor iedereen de tijd en benadrukte goed waarom een foto 
echt een ‘kei van een foto’ was of waarom hij vond dat er 
toch nog wat zaken wat minder goed naar voren kwamen. 
Met een nieuwe opdracht in onze achterzak verlieten we 
de tweede avond. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat we een eindserie van 
onze beste foto’s, die we in de komende maanden maken, 
samenstellen en die gaan presenteren aan ‘de wereld’. 
Wat het ook wordt, we hebben er ontzettend veel zin in! 
Dit getuigt ook uit de bijgaande fotoserie. Iedereen heeft 
zijn ‘tot nu toe best beoordeelde foto’ door Jan in zijn eigen 
foto-zoektocht uitgezocht. Dat er nog maar vele mooie 
foto’s mogen volgen!

Angélique M. G. van der Loo

Boven: Ruud Roijers en Angélique v.d. Loo 
Onder: Jaap Peeman en Wim Weeda
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decemBer
Vrijdag 10 december: Start uitzoeken 
bondsfotowedstrijd.
De leden van onze club maken in de 
loop van het jaar voldoende schitte-
rende foto’s om een hoge klassering 
in de Bondsfotowedstrijd te kunnen 
bereiken. Belangrijk is dat die foto’s 
beschikbaar komen voor selectie. 
Op deze avond kan iedereen een 
aantal kandidaten voor deze wedstrijd 
meebrengen, waarbij een voorselectie 
zal worden gemaakt voor de interne 
jury in de club die in februari 2011 de 
10 beelden voor deze wedstrijd zal 
uitkiezen. Daarnaast is misschien nog 
beperkt ruimte voor bespreking van 
wat eigen fotowerk.
Zaterdag 18 december: Slotavond 
van het jaar met partners, wat eten en 
een beeldpresentatie. Inleveren voor 
beeldjes
Zoals gebruikelijk sluiten we het jaar 
op een zaterdagavond af, waarbij de 
partners van de leden welkom zijn. 
Ieder brengt iets te eten mee. De club 
zorgt voor wat stokbrood. Later op de 
avond is er ruimte voor wat fotografi-
sche presentaties van enkele leden. 
Club open om 19 uur.

Januari 2011
Vrijdag 7 januari: Eigen werk 7
Vrijdag 21 januari: Verkiezing van 
beste foto (kleur en zwart-wit) en serie 
van 2010. 
Hiervoor kan uiterlijk op 18 december 
fotowerk worden ingeleverd. Men kan 
maximaal 3 zwart-wit foto’s, en/of 3 
kleurenfoto’s en/of een serie van 3 
tot 5 foto’s inleveren. In de serie moet 
uiteraard een duidelijke samenhang 
zitten. Het werk zal beoordeeld en 
besproken worden door Harry Sik-
kenk, voorzitter van Afdeling 12 van 
de Fotobond.

FeBruari 
Vrijdag 4 februari Eigen werk 8. Daar-
naast is er rondreiscollectie van de 
Fotobond van de clubs FC Eemland, 
FWG de Verbeelding en Contrastfo-
tografie. Neem voor eigen werk deze 
keer niet meer dan 3 foto’s of digitale 
beelden mee.
Vrijdag 11 februari: Algemene leden-
vergadering.
De agenda, notulen en verslagen 
worden in de loop van januari toege-
zonden.
Zaterdag 12 februari: jurering en 
bespreking inzendingen toelating bmk 
2011 (Fotomuseum R’dam)

Vrijdag 25 februari: Eigen werk 9

maart
Vrijdag 11 maart: Eigen werk 10
Vrijdag 25 maart: Eigen werk 11 
Daarnaast is er rondreiscollectie 
van de Fotobond van de clubs FWS 
Maassluis, FC Schiebroek en FC De 
Rarekiek. Neem voor eigen werk deze 
keer niet meer dan 3 foto’s of digitale 
beelden mee.

april
Vrijdag 8 april: Eigen werk 12
Vrijdag 15 april: Gastspreker, wordt 
nog nader bekendgemaakt.
Vrijdag 29 april: Eigen werk 13

mei
Vrijdag 13 mei: Eigen werk 14
Zaterdag 14 en zondag 15 mei: Kunst 
Kijk Route. Clubhuis geopend
Zaterdag 21 en zondag 22 mei: Kunst 
Kijk Route. Clubhuis geopend
Vrijdag 27 mei: Eigen werk 15

Juni
Vrijdag 10 juni: Werkavond
Zaterdag 18 juni: Slotavond met part-
ners, barbecue

WedstriJden en sluitings-
data
30 november: sluiting inzending 
Foto-OnLine van de Fotobond
18 december: sluiting inleveren beste 
foto / serie van het jaar bij De Rare-
kiek
12 januari: sluiting inzending cd-rom 
voor bmk toelating 2011
19-26 januari: inzending foto’s voor 

bmk toelating 2011
4 februari: laatste gelegenheid inleve-
ren foto’s Bondsfotowedstrijd 2011
23 februari: sluiting inzending Bonds-
fotowedstrijd 2011

Kunst KiJK route
Al enkele jaren wordt op Goeree-
Overflakkee de Kunst Kijk Route 
georganiseerd (www.kunstkijk.com) 
waarbij lokale en regionale kunste-
naars hun werk presenteren op veel 
plaatsen op G.O. In 2011 gaat ook 
De Rarekiek meedoen en gaat in de 
weekenden van 14, 15 en 21, 22 mei 
de deur van het clubhuis open. Naast 
een expositie van fotowerk zullen er 
presentaties en mogelijk workshops 
zijn. De komende maanden zal de 
bijdrage van onze club verder vorm 
krijgen.

eigen WerK
Door het grote aantal actieve leden 
moet het aantal foto’s en digitale 
beelden, dat meegenomen kan wor-
den naar een clubavond een beetje 
beperkt worden. Neem daarom niet 
meer dan 5 foto’s of 5 digitale beelden 
mee. Wil je een grotere serie laten 
zien, meld het even bij het bestuur, 
dan wordt er ruimte voor gemaakt in 
het programma en kan het onderwerp 
gemeld worden aan de leden.

Beeld van de avond
Sinds het begin van dit seizoen laten 
we een van de aanwezige leden het 
voor hem / haar beste of meest opval-
lende beeld van de avond kiezen. 
Deze beelden komen te staan op 
een fotogalerie op onze website en 
een week op de voorpagina van de 
website.

programma 2010-2011
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gastFotograFen
In de fotografie is het belangrijk, naast het 
vaak mooie werk van onze eigen Rarekiekers, 
ook regelmatig andere fotografie te zien. Eén 
van de mogelijkheden is het uit nodigen van 
een fotograaf uit een andere club. Op 19 no-
vember kwamen Wendy Cuijpers en Wilchard 
Steenbakkers hun werk laten zien. 
Wendy en Wichard zijn lid van Fotogroep ”De 
Huiskamer” uit Oosterhout. Wilchard ook van 
FC Dongen. Wendy fotografeert ongeveer 
acht jaar. Wilchard ging al heel jong aardbeien 
plukken om te sparen voor een camera en was 
ook tijdens de middelbare school heel actief. 
Daarna is hij een tijd gestopt en heeft de 
fotografie tien jaar geleden weer fanatiek op-
gepakt. Door hun drukke werk fotograferen ze 
voornamelijk tijdens de vakanties. Zo komen 
ze in heel veel landen, van India en Nepal tot 
Chili, Bali en nog veel meer.
Wendy liet zien dat ze erg geboeid is door de 
sfeer die ze vindt in oude gebouwen, de zgn. 
“urban-fotografie”, en op straat. Om dit te be-
reiken maakt ze gebruik van onscherpte, be-
weging en een beperkt kleurgebruik. Mensen 
komen ook regelmatig voor de lens, portretten 
weinig. Dit is het terrein van Wilchard. Oude 
fabrieken en landschappen maakt hij ook wel, 
maar doet er weinig mee. Het maken is wel 
leuk maar de mens boeit hem veel meer. Hij 
werkt voornamelijk in zwart-wit, maakt heel 
mooi gebruik van natuurlijk licht. De druk-
ken zijn soms donker en met een heel goed 
gebruik van de toonschaal. Wilchard heeft 
een sterk gevoel voor compositie en licht. Hij 
fotografeert de mensen direct, met contact en 
respect.
We zagen prachtig werk van twee bevlogen 
fotografen. Mooi en inspirerend.
 Theo

Wilchard Steenbakkers

Wendy Cuijpers
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extremadura
Als ex-lid van fotoclub de Rarekiek woon ik, samen met Elly, alweer meer dan twee jaar in het Spaanse Extremadura. En 
nog steeds, ondanks dat onze projectplannen slechts uiterst langzaam vorderen, tot zeer grote tevredenheid. Als (natuur)
fotograaf  kun je je hier een groot deel van het jaar naar hartenlust uitleven. Eigenlijk zijn alleen de echte zomermaanden 
juli en augustus niet geschikt om te fotograferen, vanwege het meer dan intense licht en de soms extreme hitte. De rest 
van het jaar is het hier puur genieten. In de eerste plaats door de ongelooflijke hoeveelheid ruimte en rust die je hier ter 
beschikking staan, maar ook de vele vogels, de bloemenrijkdom (vooral na een regenrijke winter) en het bijzondere land-
schap. Extremadura kent geen massatoerisme, met als gevolg dat grote delen behoorlijk authentiek zijn gebleven.  
Maar ook hier, net als overigens waar ook ter wereld, moet je je best doen om bijzondere foto’s te  maken. Aan motieven 
ontbreekt het in geen geval! 
Zou je Extremadura eens graag een bezoek brengen, ga dan zeker naar onze website met informatie over het gebied en 
de mogelijkheden die er zijn. We staan elke Rarekieker (en ieder ander natuurlijk ook) graag ten dienste bij zijn of haar 
voorbereidingen om in Extremadura een onvergetelijke foto-reiservaring op te doen! En daarom, zoals we dat hier zeg-
gen: ¡Hasta pronto!
 
Gertjan de Zoete & Elly Schipper      Kijk voor info en foto’s op www.extremadura-spanje.com 

De Rarekiek Kroniek 8 9 De Rarekiek Kroniek



mongolië
Anne-Marie Vermaat en haar partner Jan Wolfert hebben al 
heel wat landen van de wereld gezien. Dat zijn meestal niet de 
landen waar de meesten van ons aan denken als ze op vakan-
tie willen: Iran, Jemen, Libië, Ethiopië, om er een paar te noe-
men. Kijk maar eens op hun website: wove.webklik.nl, dan krijg 
je een idee. In juli van dit jaar was hun bestemming Mongolië. 
Op deze en de volgende twee pagina’s een impressie van reis, 
land, de mensen en de dieren..
Waarom Jullie Keuze voor mongolië?
Mongolië stond al heel lang op ons lijstje. We willen graag zoveel mogelijk 
stukjes zijderoute “pakken”. We hadden er over gehoord van Bram en Wilma 
en natuurlijk hun prachtige foto’s gezien. Daarnaast houden wij beiden van 
open landschappen, dat spreekt ons meer aan dan jungle, we waren nieuws-
gierig naar de cultuur, waar we veel over gelezen hebben en wilden genieten 
van de natuur. Bovendien is het heel prettig als er geen massatoerisme is, 
dan kan je nog in contact komen met de mensen die er wonen. Als het druk 
is met toeristen dan maak je minder kans op een uitnodiging om bij mensen 
op bezoek te komen of uitgenodigd te worden voor een feest o.i.d. En dat zijn 
vaak de leukste herinneringen; de spontane ontmoetingen

met WelKe organisatie reizen Jullie en Waarom die Keuze?
We hebben de keus gemaakt om met Djoser te gaan, maar dat had evengoed 
met een andere organisatie kunnen zijn. Als het maar een organisatie is die 
met kleine groepen reist, respect heeft voor natuur en cultuur, veel vrijheid, 
maar ons wel op de mooiste plekjes brengt, dat is via het agentschap. Ook 
een keus om met zo’n organisatie te reizen; iemand die er woont en geto-
gen is, kan ons veel leren en vertellen over het land. Het is ook leuk om met 
reizigers in contact te komen die dezelfde interesse hebben. Alleen reizen 
door Mongolië lijkt me een hele moeilijke, zo niet ondoenlijke klus; er zijn bijna 
geen wegen in het binnenland, meer paden, laat staan wegwijzers. 

Hoe was het contact met de mensen daar?
Het is een heel dun bevolkt land. We hebben natuurlijk 3 weken intensief 
opgetrokken met de chauffeurs, de gids en de kok. Dat was een feest, ze 
waren erg behulpzaam, vriendelijk, vol humor en enorm trots!  Als we ons 
tentje hadden opgezet aan de rand van het bos gingen we hout sprokkelen 
voor het vuur. Als we dan bij het vuur zaten, kwam er soms een ruiter langs, 
die ging er bij zitten. Na een paar uur ging hij heel mooi zingen en als het vuur 
gedoofd was, sprong hij weer op zijn paard en verdween. Als we onderweg 
stopten om eten klaar te maken voor de lunch en er kwamen een of meerdere 
herders langs, dan nodigde onze kok deze altijd uit, zij kwamen dan mee-
eten. Ze waren heel dankbaar en vertrokken weer. De taal zit tussen Rus-
sisch en Chinees in; het klinkt alsof er een brommer wordt gestart. Dus is het 
communiceren met handen en voeten. Als we werden uitgenodigd in een Ger 
( nomadentent) dan vroeg dat wel wat voorbereiding; op een bepaalde manier 
naar binnen, niet over dat en dat stappen, niet met je rug naar de gastheer, 
links gaan zitten, rechts naar buiten, niet op de grond, niet met de voeten naar 
die kant, etc. We kregen dan paarden- en Jakmelk, kaas en andere dingen te 
eten. Soms was het erg lekker, maar soms heeeel vies, en dan toch beleefd 
opeten en glimlachen, oei!

ging Je nog met speciFieKe FotograFische ideeën op pad?
Ik wilde de stilte vastleggen, iets wat je alleen begrijpt als je er bent geweest. 
En daarbij wilde ik graag de Mongolen in hun omgeving fotograferen. De 
natuur is overweldigend mooi! Ik wilde ook graag de fauna fotograferen, er 
waren enorm veel steppe-arenden en andere dieren. Die wilde ik er ook graag 
opzetten. Zo heb ik uren, dagen achter  vogeltjes aan gezeten. 

heB Je nog FotograFische tips voor mongoliëreizigers?
Dit is het walhalla voor natuurfotografen! Er is zoveel te zien! Neem 
wel een regenjack mee en een rainsleeve voor je camera. Ook voldo-
ende batterijen en kaartjes vanwege een gebrek aan elektriciteit. 

Anne-Marie Vermaat
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Vorige pagina: worstelen is de nationale sport, een nachtje logeren bij een familie, jongens tijdens een dienst en nieuwsgierige kalfjes. 
Boven: de “Ger”, een luxe tent met houtkacheltje waarin Jan en Anne-Marie verbleven en onder: een kamelenkudde
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Foto boven: met deze foto van het meisje en haar geitje won Anne-Marie de 2e prijs in de fotowedstrijd Samen op de wereld van de 
NCRV. Onder: een schaap, klaar voor de slacht en de Gobi woestijn in een landschap van stilte
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Fons Kern
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Angélique M. G. van der Loo

Cor Lokker
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Henk Zweers

Wim Weeda
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Henk Zweers

Liesbeth van Vliet
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Jan Voogd

Leen Stolk
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Impressies woestijn Zuid/Algerije 
Riet Elen
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Theo Mastenbroek

De Rarekiek Kroniek 18 19 De Rarekiek Kroniek



Jaap Peeman
Peter Kouijzer
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Bram Schrier
Wilma Schrier
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Wilma Schrier
Bram Schrier

De Rarekiek Kroniek 20 21 De Rarekiek Kroniek



Corrie Venant
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Ton van der Laan
Angélique M. G. van der Loo
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Winter op IJsland - Jan Elen
Marc van Houwelingen
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Sue Goldberg
Miranda de Gooijer-Volaart
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eigen WerK op de Beamer (optoma ep910)
Hieronder een tutorial om foto’s met zo min mogelijk kleurfouten, onscherpe randen en dichtgelopen kleuren te laten zien 
op de beamer van de club. Gebruikte versie Photoshop is CS5 - Jeroen Kik
Stap 1: Een afbeelding openen.

Stap 2: Afbeeldings-
grootte aanpassen aan 
de native resolutie van 
de beamer. Een foto 
mag maximaal 1400 
breed en/of 1050 hoog 
zijn. Verder resolu-
tie op 72 dpi zetten, 
verhoudingen behou-
den  aanvinken en 
„Bicubisch scherper“ 
selecteren als beeld-
pixel berekenen.

Doorlopen 
stappen in het 

Photoshop historie 
venster

Stap 3: Omzetten in het juiste 
ICC-profiel. De beamer is gekali-
breerd voor weergave in sRGB. Stap 4: De beamer 

kan 10 bit kleuren weer-
geven. Door te kiezen 
voor RGB en 8 bit 
kunnen alle kleuren in 
de foto door de beamer 
goed worden weerge-
geven.

Stap 5: Het opslaan als een JPG. Zelf 
gebruik ik altijd maximale kwalilteit. Sla de 
foto’s op bij voorkeur op een lege USB-Stick 
en geef de foto als naam een nummer. Zo 
wordt ervoor gezorgd dat de foto’s in de ge-
wenste volgorde tentoongesteld worden.
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FotoBond, aFdeling 12 en Fiap
Hieronder een overzicht van activiteiten van bond en afde-
ling.

Foto individueel
Aan deze wedstrijd, waaraan clubleden mee kunnen doen 
die geen lid zijn van een landelijke gespreksgroep, hebben 
in het verleden veel leden van onze club vaak met succes 
meegedaan. Je mag maar één foto inzenden. Jaap Pee-
man was dit jaar de beste van 814 inzendingen en Miranda 
de Gooijer-Volaart behaalde een eervolle vermelding.

Foto-online
Hierbij mogen de leden 3 beelden digitaal inzenden. In 
2009 was hier succes voor Corrie Venant en Jaap Pee-
man. Alle ingezonden beelden worden gepubliceerd op de 
website van de Fotobond met de behaalde punten.

BmK 2011
In 2010 probeerden diverse leden van onze club toegela-
ten te worden tot de BMK gespreksgroep naast onze leden 
die daartoe al behoren. Men vond de bespreking inspire-
rend en het werd duidelijk waar de sterktes en zwakhe-
den lagen in de aangeboden series. In de vorige Kroniek 
gingen we hier uitgebreid op in. Te verwachten is dat ook in 
2011 een aantal leden zal gaan inzenden. Bij het verschij-
nen van de volgende Kroniek zullen we meer weten.

BondsFotoWedstriJd 2011
Na een 3e, 6e, 12e en vorig jaar 5e plaats in de Bondsfo-
towedstrijd, waarbij iedere aangesloten club 10 foto’s mag 
inzenden (er doen ong. 180 clubs mee), ligt de lat voor De 
Rarekiek uiteraard erg hoog. Ook in 2011 willen we een 
mooi resultaat behalen. Daarvoor moeten we onze top-
foto’s goed verzamelen en natuurlijk goed kiezen. 

BondscameraverzeKering
Het is misschien niet bij iedereen bekend dat je een allrisk 
cameraverzekering kunt afsluiten bij de Fotobond tegen 
een heel redelijk tarief. De camera en toebehoren zijn 
dan niet alleen verzekerd tegen diefstal maar ook tegen 
beschadiging door een externe oorzaak (valpartij, o.i.d.) is 
gedekt. Kom je buiten Europa, dan is werelddekking aan 
te bevelen. De premie voor werelddekking is ongeveer 19 
euro per 1000 euro verzekerde waarde. Zie de website van 
de fotobond (www.fotobond.nl) voor de details.

Joop van de WeteringWedstriJd
Jaarlijks organiseert onze afdeling die zich uitstrekt van 
Maassluis over Rotterdam en Sliedrecht naar de Zuid-Hol-
landse Eilanden, de Joop van de Weteringwedstrijd. Joop 
van de Wetering was in het verleden nauw betrokken bij de 
afdeling en Fotoclub Schiebroek. Hij heeft bij zijn overlijden 
een legaat nagelaten. Zijn naam is hierdoor aan de jaar-
lijkse afdelingswedstrijd gekoppeld en er is prijzengeld voor 
de beste drie foto’s en de best presterende club.
Veel van dat prijzengeld is de laatste jaren naar De Rare-
kiek gegaan. De afgelopen vier jaar won de club het club-
klassement (de meeste foto’s bij de beste 20). Individueel 
wonnen Willy Mijs en Fons Kern in de afgelopen jaren het 
individuele klassement.
De editie van 2009 is in de vorige Kroniek niet aan bod 
gekomen. Dat zetten we hier recht. Foto’s van Theo Mas-
tenbroek (3e), Jaap Peeman (4e), Peter Kouijzer (6e), Sue 
Goldberg (7e) en Fons Kern (11e) zorgden ervoor dat De 
Rarekiek het clubklassement won en daarmee 100 euro.
Op de bespreking hoop je altijd wat te leren. De jury stond 

onder leiding van Louis Visseren, die goed kon aangeven 
waarom hij een beeld wel of niet waardeerde en wat even-
tueel verbeterd kon worden. 

FotoFestival aan de maas 2011
Na een zeer geslaagd Fotofestival aan de Maas 2008 in 
gebouw LP2 bij het Fotomuseum op de Kop van Zuid in 
Rotterdam sloeg de economische recessie toe. Hierdoor 
werd het volgende festival een jaar uitgesteld. In novem-
ber 2011 is het echter weer zover. Op donderdagavond 3 
november 2011 wordt het festival geopend. Op 4, 5 en 6 
november zijn er weer presentaties van alle afdelingsclubs, 
workshops, lezingen, portfoliobesprekingen, productde-
monstaties en de bespreking en tentoonstelling van de 
Joop v.d. Weteringwedstrijd. De locatie is opnieuw bij het 
Fotomuseum. Het thema van de tentoonstelling, waarvoor 
in 2011 fotowerk kan worden ingeleverd, is op dit moment 
nog niet bekend.

WedstriJd “5 met samenhang”
Dit is een nieuwe wedstrijd van de afdeling, die in het voor-
jaar wordt gehouden. Alle leden van de aangesloten clubs 
mogen een serie van 5 foto’s insturen. Een jury zal de 
beste 5 series kiezen. Deze krijgen een certificaat en, voor 
zover van toepassing, een uitnodiging om in te zenden 
voor Foto Nationaal. Zie www.fotobondafdeling12.nl.

Fiap
Deze afkorting staat voor Fédération Internationale de l’Art 
Photographique en is de overkoepelende organisatie van 
de nationale fotobonden. Onder de vlag van FIAP worden 
jaarlijks 150 tot 200 internationale fotosalons georgani-
seerd. De laatste jaren zijn het vooral de digitale inzendin-
gen die populair zijn, door het gemak van inzenden via het 
Internet. 
Als je beelden op deze salons worden geaccepteerd en je 
hebt voldoende acceptaties met voldoende verschillende 
foto’s in voldoende verschillende landen op voldoende 
verschillende salons behaald mag je de titel AFIAP voeren. 
Dat mogen momenteel Anne-Marie Vermaat, Fons Kern, 
Angélique van der Loo en Ton van der Laan. In 2010 
kregen de laatste twee uit handen van bondsvoorzitter 
Frank Boots het certificaat uitgereikt (zie foto). Inmiddels 
hebben ook Wim Weeda, Jaap Peeman, Corrie Venant en 
Marc van Houwelingen voldaan aan de eisen van AFIAP. 
Zij mogen volgend jaar het certificaat in ontvangst nemen. 
Anne-Marie Vermaat voldoet intussen aan de veel hogere 
eis van EFIAP. Allen gefeliciteerd met dit succes. 
Een groep van Rarekiekleden blijft actief in het meedoen 
aan deze salons. Zie ook onze website onder het kopje 
Fiap groep. Heb je interesse om mee te doen, laat het 
weten.
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terug op het oude nest
Mijn interesse in kunst dateert vanaf mijn vroegste jeugd. Alle vormen van kunst in het bijzonder de schilderskunst heb ik 
mijn gehele leven gevolgd. Tekenen en schilderen heb ik vanaf de kleuterschool tot mijn vijfentwintigste gedaan, waarna 
het door mijn werk en de drukte die dat met zich meebracht niet meer mogelijk was. Op dat moment werd ik lid van de 
fotoclub die gevestigd was in de Nieuwstraat. De avonden daar waren klein, intiem, gezellig  en de ruimte was gedeelte-
lijk met fauteuils gemeubileerd. 
De avonden eindigden meestal met een glas wijn, gesprekken en geouwehoer die weinig met fotografie te maken had-
den. Een enkele keer werden er kleine loempia’s gehaald bij een mevrouw met een Indische achtergrond die ze, als we 
dat vroegtijdig aangaven (met aantal ) ze die avond voor ons maakte. Zij had een winkel in (ik dacht kleding) op De Dijk 
en was een kennis of familielid van een van de leden. 
Daar waren Marga Jessurun, Jan Zandstra, Marina Blaauboer, Cor Campfens om enkelen te noemen. Vaak was ook 
Robert Broere aanwezig, die net als alle anderen het wat lossere gedeelte van de avond zeer kon waarderen. Of hij het 
was of een andere professionele fotograaf weet ik niet meer, maar een fotopresentatie met het onderwerp ‘Op en over de 
rand van kitsch’ of een titel van die strekking is me bijgebleven. Het was een serie vol met tuinkabouters, kunstbloemen, 
Belgische gordijnen enz. die door middel van de geweldige fotografie van kitsch naar kunst werden getransformeerd. 
Door gebrek aan tijd moest ik mij toen beperken tot het maken van dia’s, waardoor ik een vreemde eend in de bijt was. 

De meesten van ons had-
den een donkere kamer of 
maakten gebruik van de 
doka die ook in het clubge-
bouw aanwezig was. Door 
het maken van dia’s was ik 
beperkt in het fotogebeuren, 
alles moest op het moment 
van de opname kloppen. 
Het volgen van de avonden, 
het bekijken en bespreken 
van andermans werk gaf mij 
volop voldoening. Geen idee 
hoe lang ik op de club heb 
gezeten, maar bij de over-
gang naar het Kerkstraatje 
in 1972 was ik al weg. 
Daarna een lange zeer 
intensieve werkperiode 
waarin het volgen wat er 
gebeurde op kunstgebied 
en het bezoeken van musea 
niet overging. De laatste 6 
jaar heb ik mijn oude liefdes 
weer opgepakt: schilderen, 
het volgen van cursussen 
(Vrije Academie van Amster-
dam), kunstgeschiedenis en 
sinds kort weer fotograferen. 
Het kijken naar en het krij-
gen en op waarde schatten 
van beelden, ideeën is denk 
ik naar mijn bescheiden me-
ning niet mijn probleem. 
De techniek, de camera, 
computer, opslaan van 
foto’s, vooral het bewerken 
is voor mij nu nog een groot 
probleem. Een nog gro-
ter probleem is dat ik met 
gemak en zonder inspan-
ning in een kort tijdsbestek 
deze materie tot me wil laten 
komen. Dit blijkt een illusie 
te zijn. Het zal mij bloed, 
zweet en tranen kosten om 
die kennis te vergaren, maar 
ik ga er voor.

Hans Groenendijk
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er is veel te leren
Ongeveer een jaar geleden heb ik de opleiding basisfotografie bij “ Stichting Statief “ te Utrecht afgerond en sindsdien 
houd ik me met fotograferen bezig. Ik vind het erg leuk.
Er is veel te leren, niet alleen hoe een fotocamera te bedienen, ook het opslaan op de computer en het ontdekken van 
de verschillende fotobewerkingsprogramma´s. De club stimuleert mij hierin.
Ik heb veel waardering voor de goede gedisciplineerde manier van werken op de avonden en heb bewondering voor de 
vele mooie foto´s. Welke richting ik opga in de fotografie is nog niet zeker...mensen vind ik interessant en ik houd me 
daar op dit moment mee bezig, maar macrofotografie trekt me ook erg.
Het bewerken van foto tot een artistiek geheel past wel bij mij, maar zoals ik al zei.....er is véél te leren!!!

Mieke van Helden-van den Tol
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zomerstorm
Begin van dit jaar werd onze fotoclub benaderd door Connie Eggink van Kunstgebouw. Zij vroeg 
zich af of wij foto’s wilden maken van een te maken film over Voorne-Putten en Goeree-Over-
flakkee. Theo stuurde aan iedereen een bericht en uiteindelijk bleven er 3 fotografen over die het 
project op zich namen: Leen Stolk, Anne-Marie Vermaat en Angélique van der Loo. Hieronder een 
impressie van de fotoshoot en de film, die uiteindelijk Zomerstorm werd genoemd. 
In juni 2010 kregen we bericht over de locaties waar de film werd opgenomen. Het zou in totaal 7 dagen duren, maar 
doordat Anne-Marie en ik fulltime werken, besloten we op die bewuste zaterdag in Spijkenisse en Heenvliet te gaan 
fotograferen. Zo gezegd, zo gedaan. Op 26 juni 2010 reden Anne-Marie en ik op een prachtige zomerse dag naar Spij-
kenisse, naar de Stalen Bloem. Daar troffen we een set aan waarbij Emo (de mode-student ) afscheid neemt van zijn 
vriendin alvorens hij op vakantie gaat naar Goeree-Overflakkee. Zonder al te veel herrie te maken en ervoor zorgend dat 
wij niet in beeld kwamen, fotografeerden we er een uurtje op los. Grappig om te zien hoe vaak een scene over en over 
moet, totdat het juiste beeld erop staat. En interessant om te zien wat er allemaal bij komt kijken. Nadat we een hapje 
gegeten hadden, gingen we naar de tweede locatie de Ruïne in Heenvliet. Dit was een prachtige locatie om te filmen en 
te fotograferen, volop water, bloemen, bomen en vogels.  Achteraf zou deze scene niet te zien zijn in de film, jammer, 
maar het leverde wel mooie foto’s op die in de tentoonstelling te zien zijn. 
Op 23 juni is Leen Stolk naar de Tramremise in Ouddorp geweest om daar te fotograferen op de set. Daar aangekomen 
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waren de acteurs en makers al druk bezig. Het was het leuk om te zien hoe het maken van een film tot stand komt. Na-
tuurlijk zijn er heel veel foto’s gemaakt, slechts enkelen kwamen in aanmerking voor de foto tentoonstelling. 
De eerste première van de film was op 26 oktober in theater De Twee Hondjes te Hellevoetsluis. De acteurs en makers 
werden onder applaus verwelkomd en samen met het publiek toegesproken door Margriet Gersie, directeur Kunstge-
bouw. Wethouder van Cultuur van Hellevoetsluis, mevr. J.D. de Jongh-de Champs opende de fototentoonstelling van 
Jaap Reedijk en Fotoclub De Rarekiek. Nadat iedereen had plaatsgenomen in de zaal werd er een gedeelte uit de Helle-
voetse symfonie gezongen door het Projectkoor Hellevoetsluis. Arie van de Ban deed een gesproken column en daarna 
werd de mooie film vertoond. Deze had veel diepgang en er waren ook veel herkenbare plekken te zien. De acteurs en 
makers werden gehuldigd en enkelen werden geïnterviewd door Jelle Gunneweg van RTV Rijnmond. Daarna volgde de 
vertoning van de ‘Making of’, gemaakt door leerlingen van het Jacob van Liesveldt college uit Hellevoetsluis. Na afloop 
werd het glas geheven.
Op 29 oktober ging de film in première in het Diekhuus in Middelharnis. De avond werd feestelijk geopend door Margriet 
Gersie van Kunstgebouw. Vervolgens opende wethouder Wieringa op geheel eigen wijze de fototentoonstelling. Onze fo-
to’s waren op groot formaat geplakt op een stellage, met aan de ene kant foto’s van Jaap en de andere kant onze foto’s. 
Vervolgens bracht Paul Stark twee muzikale stukken te horen op de piano en presenteerde Andrea Stribos haar column 
over de film. Vervolgens konden we drie kwartier genieten van de film. Anne-Marie en ik vonden het een mooie film met 
veel diepgang. De doelstelling om twee verschillende leefwerelden te laten zien, maar ook eigenlijk aan te tonen dat we 
niet zo verschillend zijn, vonden we goed gelukt. Na afloop konden we nog genieten van een hapje en een drankje. Het 
was de afsluiting van een mooi project, waarbij we hopelijk wat reclame voor de Rarekiek hebben kunnen maken. We 
hebben het allemaal met veel plezier gedaan!  
Leen Stolk, Anne-Marie Vermaat en Angélique van der Loo

Foto’s linkerpagina, met de klok mee: Anne-Marie Vermaat, Angélique van der Loo en onder: Anne-Marie Vermaat. 
Foto’s rechterpagina, met de klok mee: Leen Stolk, Anne-Marie Vermaat, Angélique van der Loo en Leen Stolk
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Beeld van extremadura
Ruim anderhalf jaar wonen wij nu in Extremadura, vlakbij het dorpje Berzocana in Las Villuercas. Een ruig en bergachtig 
gebied met een enorme rijkdom aan gevarieerde natuur. Niet alleen de natuur is geweldig, ook de rust die hier heerst 
is ongekend. Van het begin af aan voelen wij ons hier thuis. Het leven is heel anders dan in Nederland. Niet meer die 
gejaagdheid op het werk, niet meer uren lang in de file staan of weggestuurd worden door een boswachter wanneer je 
een meter vanaf een wandelpad een foto maakt. Maar aan de andere kant: alles werkt hier traag. Je moet veel geduld 
opbrengen wil je iets voor elkaar krijgen. De Spanjaarden zijn heel gemakkelijk. Ze sluiten hun winkel voor een kop koffie 
wanneer het hun uitkomt en ze laten je rustig weer 240 kilometer rijden voor een of 
ander formulier.
Helemaal niet prettig is wanneer we voor ons bedrijf “Discover Extremadura” met 
één vraag naar een organisatie toe stappen en er met zeker tien vragen weer 
vandaan komen. De Spanjaarden willen je maar al te graag helpen, maar vaak 
weten ze niet hoe. Gelukkig hebben we een goede vriendenkring en is er altijd wel 
iemand die ons bij kan staan wanneer de taal ons toch echt te machtig wordt. 
Fotografie is nog steeds onze grootste hobby, en het is ook ons werk geworden. 
Naast het zelf fotograferen geven we ook workshops fotografie. Niet alleen natuur en landschap komen hierbij aan bod 
maar ook het fotograferen van cultuurhistorie. Wanneer het maar even kan trekken we er op uit, naar afgelegen plekken, 
via vaak bijna onberijdbare wegen en paden om altijd weer iets nieuws te ontdekken. Er zijn zoveel onderwerpen dat het 
moeilijk is om in één keer iets goeds te maken, vandaar dat we altijd weer terug gaan. Die mogelijkheid hebben we nu.  
Omdat we het zo goed naar ons zin hebben, hebben we besloten hier in Berzocana te willen blijven wonen. Op dit mo-
ment is de bouw gestart van ons nieuwe huis op een geweldig mooi stuk grond omgeven door kurkeiken, steeneiken en 
oude olijfbomen. We denken ook wel eens met weemoed terug aan de wilgjes die we hadden in de Staakweg in Dirks-
land, maar dit is veel mooier.
Vanaf 1 september hebben we ons eigen bedrijf “Discover Extremadura”. We hopen hiermee meer bekendheid te geven 
aan Las Villuercas, het onbekendste deel van Extremadura.  Of het nu om een vogel- of plantenexcursie gaat, fotografe-
ren, schilderen of cultuurhistorie, er is veel te beleven. 
Los van de programma’s die we aanbieden op onze website kunnen we voor de Rarekiekers een speciaal programma 
opstellen. We zouden het heel leuk vinden jullie hier te zien en hopen dat jullie dan net zo enthousiast worden over deze 
regio als wij.

Liesbeth van Vliet en Henk Zweers Zie ook  www.discover-extremadura.com

Het landschap bij Las Villuercas Foto: Liesbeth van Vliet

Niet alleen de natuur is gewel-
dig, ook de rust die hier heerst is 
ongekend. Van het begin af aan 

voelen wij ons hier thuis.
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puBlicaties
Het is leuk om je werk gepubliceerd te 
krijgen, geef het maar toe. Soms neemt de 
redactie van een blad contact met je op om 
werk te leveren, soms stuur je zelf iets in. 
Heel veel Rarekiekers hebben hier (al meer 
dan 40 jaar) ervaring mee.
Dit jaar was het voor een viertal leden 
weer raak.  Miranda de Gooijer zag haar 
werk terug in Grasduinen. Ook Anne-Marie 
Vermaat stond deze zomer  in een van de 
fotobladen en als klap op de vuurpijl waren 
er flinke artikelen over Jaap Peeman met 
zijn vogelverschrikkers in de winter en een 
serie van Fons Kern over het gebied rond 
de plaats Matera in Italië in de uitgave van 
Fotografie van oktober. 
Tijdschriften zijn meestal op zoek naar het 
“gezicht” van een fotograaf. Weet hij of zij 
een onderwerp goed uit te diepen? Zowel  
Fons als Jaap zijn daar in hun series over 
deze onderwerpen goed in geslaagd.

Matera, zoals gezien door Fons Kern

De vogelverschrikkers 
van Jaap Peeman

Miranda’s foto in 
het juli nummer van 
Grasduinen
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aFscheid van de magie?
35 Jaar heb ik met veel plezier een doka gehad. Ik heb mijn start in de digitale wereld daarom lang uitgesteld maar 
daarna ik verwachtte ook analoog nog wel een poosje door te gaan. Ik had plezier in zwart-wit drukken en niets kon het 
voor mij halen bij een mooie barietdruk.
Wat een vergissing! De laatste vier jaar heb ik geen filmpje meer ontwikkeld en geen foto afgedrukt bij het zwakke oranje 
licht in de doka. Ieder jaar nam ik me voor om de doka op te ruimen als er in het komende jaar geen gebruik van zou 
worden gemaakt.
Voorjaar 2010 
was het zover. 
Einde doka! Van 
veel zaken kon ik 
makkelijk afscheid 
nemen, maar de 
vergroter… dat 
deed pijn. Zo’n 
mooi instrument. 
Het milieupark was 
de enige optie. Het 
was mijn derde 
vergroter, een 
Durst 670, een 
mooie kleurvergro-
ter. Hij mocht bij 
het oud ijzer. De 
rest mocht naar 
het restafval.
Vergroten heeft 
voor mij altijd iets 
magisch gehad. Je 
zag na de belich-
ting van het papier 
in de vergroter het 
beeld in de ontwik-
kelbak bij heel wei-
nig licht opkomen 
in de ontwikkel-
schaal. Je maakte 
proefstroken om 
de goede belichting te krijgen. Contrast kon je in het begin alleen maar beïnvloeden door hard, normaal of zacht papier 
te gebruiken, afhankelijk van hoe je je negatief had ontwikkeld en hoe de opnameomstandigheden waren geweest. 
Aan dat negatief kleefde in het begin een hoop ellende. In het stikdonker moest je dat uit zijn blikken doosje halen, paar 
hoekjes aan knippen en in een spoel zien te wikkelen. De eerste paar keer ging dat natuurlijk mis, waardoor je opnieuw 
kon beginnen, als je de film tenminste kon vinden, want soms was die op de grond gevallen en waar was het begin ook 
al weer?
Was die horde genomen dan mocht de spoel in een tank met ontwikkelvloeistof van 20 graden. Die tank was 20 graden 
toen je het licht uitdeed maar door het tobben met het inzetten van de film was je zo lang bezig geweest dat de tempera-
tuur niet meer klopte. Ai. Vervolgens moest je de film 10 minuten ontwikkelen en iedere halve minuut bewegen. Hoeveel 
bewegen? Hoelang? Te weinig en te kort en je kreeg een slap negatief en in het andere geval een veel te donker en te 
hard negatief. Na veel zoeken vond je een methode die voorspelbare resultaten opleverde. 
Als je klaar was met ontwikkelen en fixeren moest de film gespoeld worden. Met een slang de ontwikkeltank aan de 
kraan vastmaken. Eerst even voelen of er niet nog heet water in de leiding zat, anders kon je je film alsnog weggooien. 
Na het spoelen kon je je film aan twee klemmen te drogen hangen. Nog wel even het vocht eraf vegen, anders kreeg je 
vlekken. Dat kon weer krassen en strepen opleveren. Magisch?  Niet echt en dan begin ik maar niet over het ontwikkelen 
van kleurnegatieffilms op 38 graden precies of het ontwikkelen van diafilms, beide een nog veel grotere uitdaging.
De magie zat dus voor mij in het afdrukken in zwart-wit op ouderwets bariet fotopapier, een lastig materiaal dat als het 
eenmaal nat was geweest moeilijk weer vlak werd en net iets donkerder opdroogde dan het leek in natte toestand. Als je 
alles goed had gedaan werd de flinke inspanning beloond met een strakke perfecte afdruk die eindeloos houdbaar was. 
Het is nauwelijks voor te stellen voor wie na zeg maar 2000 is begonnen met fotografie. Nu zorgt de camera voor per-
fecte belichting en scherpte, herkent gezichten, stelt scherp op de onmogelijkste plekken. Snoertje naar de computer, 
beelden binnenhalen, hier en daar nog wat oppoetsen, papiertje in de printer en drukken maar. 
Er is niet veel magisch aan, behalve… als je in Photoshop CS5 tegenwoordig een ongewenst element weg wilt halen uit 
je foto, dan vult Adobe het gat aan de hand van het beeld rondom het gat. Dat is toch wel weer magie te noemen.

Ton
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