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Van de redactie
2017 was een heel vol jaar. Naast een goed gevuld programma
was er natuurlijk ons 60-jarig jubileum. Deze Kroniek is bovendien
de honderdste, een goede gelegenheid om eens flink uit te pakken.
Het is daarom een extra dik nummer geworden waarin aandacht
voor alle memorabele activiteiten van het afgelopen jaar. In die zin
is het een mooie aanvulling op het jubileumboek dat verder terugkijkt.
We begonnen zoals gebruikelijk met de verkiezing van de beste
foto en serie van het jaar 2016 waarbij we dit keer ook eens wilden
vastleggen wie de winnaars vanaf 1980 waren en wie de pittige
taak op zich genomen hadden om de beelden te beoordelen, mensen die geen idee haddden waar ze aan begonnen. De Bondsfotowedstrijd kwam kort daarna aan bod.
Helaas ontviel ons Jan Voogd, die voor club en clubhuis veel gedaan heeft en ons altijd heeft laten genieten van boeiende fotografie. We herdenken hem en zijn foto’s en door een interview met
hem uit een eerdere Kroniek krijgen we een inkijkje in zijn beleving
van fotografie.
De jubileumviering komt uitgebreid aan bod en dat begint bij de
Kunstkijk en gaat naadloos over in het jubileumfeest van september. Hoe dat alles verbeeld en beleefd is zie je in de impressie van
zes pagina’s. Dit was ook een mooie gelegenheid om alle foto’s van
onze maandelijkse jubileumgalerie te presenteren. Ze staan wel op
onze website, maar dat is tijdelijk en daarna raken ze uit beeld. Zo
houden we herinnering aan deze mooie beelden wat langer vast.
Gastfotografen hebben meestal een boeiend verhaal en dito foto’s.
We blikken terug op de optredens van Mariette Schrijver en ons
oudlid André van der Hoeven. Tijdens de laatste twee maanden van
het jaar kregen de Rarekiekers ook nog twee foto-thema’s voor hun
kiezen: “Vrouw” en “Uit de kast”. Die konden we beide nog meenemen in deze Kroniek.
De jaarlijkse Joop van de Weteringwedstrijd was dit keer behoorlijk
succesvol voor De Rarekiek. Daarnaast vertellen Ton van der Laan
en Sue Goldberg over een geslaagd fotoproject en hoe dat misschien nuttig voor onze club kan zijn. Diverse nieuwe leden stellen
zich voor.
Op de laatste twee pagina’s krijgen de “ouwetjes” het voor het
zeggen. In een interview vertellen vijf leden van het eerste uur, nou
ja, eigenlijk van de eerste 20 jaar, hoe ze bij De Rarekiek terecht
zijn gekomen, hoe ze hun lidmaatschap beleefd hebben en wat de
toekomst volgens hen gaat brengen. Veel lees- en kijkplezier!
Ton van der Laan

Van de voorzitter
2017 was voor een groot deel een jaar van terugkijken op de geschiedenis van onze Rarekiek. Met enige weemoed lees je de verhalen over het verbouwen van clubhuizen, bijna zonder budget, uit een dal krabbelen en met
frisse moed verder na de fusie. Het wel en wee van een foto-vriendenclub. De ster van De Rarekiek steeg toen er
kritische besprekers kwamen en de blik naar buiten het eiland werd gericht. Naast de historie is, terecht, veel aandacht besteed aan de club en de fotografie van nu.
De start was in januari met “de foto van de maand”, uitgezocht door een bekende fotograaf en op groot formaat
geprint prominent in “het Diekhuus”. Een mooie tentoonstelling tijdens de “KunstKijk” in mei was het vervolg. In de
botenloods van jachthaven “Atlantica” in Stad aan het Haringvliet presenteerden veel leden hun nieuwe werk. Ieder
op een eigen bord. Een doorlopende digitale presentatie trok veel belangstelling.
Een mooi feest met weer een expositie, nu in “Het Diekhuus” was het vervolg. Naast werk van vrijwel alle leden
een boeiend optreden van de fotograaf Peter de Krom. Burgemeester Ada Grootenboer overhandigde het eerste
exemplaar van ons jubileumboek. Een uitgave om trots op te zijn. Afsluitend in oktober een groot aantal foto’s als
collage in de etalage van Bruna in Ouddorp. In dit 100-ste nummer van de “Kroniek” blikken we op al deze gebeurtenissen terug.
In de vijftig jaar dat ik nu lid van de club ben, is er veel veranderd. Van een kleine club met een eigen onderkomen
en donkere kamer naar een grote club in “het Diekhuus”. Het analoog werken met film en donkere kamer is vervangen door de digitale camera en veel presentaties met de beamer.
De functie van de “oude” analoge fotoclub is niet wezenlijk anders dan die van nu. We willen onze fotografie op een
hoger plan brengen. Dat daar techniek bij komt kijken is nog steeds zo. Toch is het anders: De analoge camera’s
waren simpel en grofweg allemaal hetzelfde, sluitertijd en diafragma instellen, film kiezen en je was er. Eenvoudig
uit te leggen. Bij de digi-camera vinden we deze basis ook terug, maar raken we in verwarring door zeer ingewikkelde menustructuren. Het toenemend gebruik van de smartphone met een overvloed aan app’s om het beeld te
bewerken, maken het lastiger dan het lijkt. Waar we vroeger een film met 36 opnamen hadden waar we er uiteindelijk een stuk of vijf van afdrukten, maken we nu honderden opnamen waar we toch weer uit zullen moeten kiezen.
Lastig.
Bij de digi-presentaties zien we een overeenkomst met de dia’s van vroeger: doordat het dia niet afgedrukt moest
worden werd er vaak minder kritisch gekeken. Het afdrukken maakt dat je beter naar je werk kijkt; is het wel goed
genoeg om af te drukken? Bij beamer presentaties heb ik vaak een déjà vu gevoel. De dia projector: “komt niet
genoeg licht uit”, “geeft veel te veel licht”, “de lens deugt niet”, “thuis ziet het er veel beter uit, warmer”. Komt het
bekend voor?
Jullie weten dat ik een warm voorstander ben van afdrukken. Je kunt door de keuze van papier, formaat en de
manier van afwerken een persoonlijkere foto maken. Het is prettig om afgedrukt werk naast elkaar te zien en je
bent van de projectieproblemen af. We hebben er met Photoshop en de app’s een enorme gereedschapskist bij
gekregen waar we mee om moeten leren gaan. Gelukkig kunnen we hier online veel over te weten komen. Dit in
clubverband leren blijft lastig. Vroeger ging je als nieuw clublid naar een ervaren donkerkamerwerker die je verder
hielp. Ik denk dat dat nu ook nog het beste werkt.
Wat is gebleven: je foto’s verbeteren, je laten inspireren door de clubleden en gastfotografen. Open staan voor
nieuwe ideeën en beelden. Kritisch en zelfkritisch blijven.
Theo

Dank, dank, dank

Een jubileumjaar organiseren is één ding; het uitvoeren is een complex werk. Ideeën waren er
genoeg. Je denkt dan wel eens: “gaat dat allemaal goed komen?” Dat het goed ging, hebben jullie
kunnen zien. Veel clubleden hebben bergen werk verzet. Het begon met het vinden van sponsoren.
De botenloods bij jachthaven “Atlantica” werd met veel werk een mooie exporuimte. “De mooiste tot
nu toe” hoorde ik zeggen. We maken een mooi boek werd snel gezegd. Heel veel werk, maar het is
er. Prachtig!
De gezellige feestavond met een geslaagde presentatie door Peter de Krom, een prima feestband
en weer een mooie expositie in “Het Diekhuus”. Goed te zien dat zoveel leden meegewerkt hebben.
Graag wil ik alle Rarekiekers bedanken voor hun inzet. Namen noemen is mensen overslaan, dat
ga ik dus niet doen.
Op naar een mooi fotojaar in 2018!
Theo
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In memoriam Jan Voogd
Wij ontvingen het bericht dat ons oud-clublid Jan
Voogd op 13 oktober 2017 is overleden. Jan werd 87
jaar oud.
Na lang in Mijnsheerenland te hebben gewoond,
kwam Jan na zijn VUT naar Sommelsdijk. Hij is in
Rotterdam geboren, maar zijn “roots” lagen toch op
Flakkee.
Jan werd in 1990 lid van “De Rarekiek”. We leerden
hem kennen als een fotograaf die de lat hoog had
liggen en er bij het bespreken van foto’s niet omheen
draaide. Hij was duidelijk in zijn mening.
Jan maakte veel dia’s; het kleurbereik en de helderheid van het geprojecteerde beeld spraken hem aan.
Het maken van een dia vereist een perfecte belichting en uitkadering. Later kon er niet veel meer aan
worden veranderd. Jan was een fotograaf met het
standpunt: “Er is maar één juiste belichting”. Later
maakte Jan ook kleurenafdrukken. De onderwerpen
die Jan boeiden waren divers, maar de abstractie
had zijn bijzondere belangstelling. Jan was kleurgevoelig en kwam vaak tot heel eigen beelden.
De overstap naar digitaal heeft Jan ook nog gemaakt. Een heel nieuwe wereld die hij zich al snel
eigen maakte. Er kwam een mooie printer en een digitale camera. Zo kon hij ook zonder donkere kamer
nog prima uit de voeten.
In 1992 en in 1998 kreeg Jan de clubprijs “De Beeldjes” voor zijn dia-werk.
Met zijn medeclubleden Krijn van Putten en Jan
Mastenbroek (beiden inmiddels overleden) had Jan
een speciale band: ze kwamen één keer per week
op het bollenbedrijf van Jan Mastenbroek bij elkaar,
bespraken daar de fotografie en het leven. Drie heel
verschillende persoonlijkheden bij elkaar.
Het gezichtsvermogen van Jan werd slechter,
waardoor hij in 2013 besloot zijn lidmaatschap op te
zeggen.
Toen ik later een keer bij hem op bezoek kwam
vertelde hij dat hij bijna al zijn dia’s en veel foto’s had
weggegooid. “Wat moeten ze er later mee”. Duidelijk
en zeer realistisch, zoals hij was.
Op de rouwkaart staat:
Het leven is een lichtflits
tussen twee duisternissen in.
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Interview met Jan Voogd

I

n december 1996 startte redactielid Krijn Vogelaar een serie inverviews met clubleden. Jan
Voogd was de eerste bij wie hij langs ging. Hieronder een deel van dit interview dat in Kroniek
47 verscheen.

Hoe lang ben je al lid van de Rarekiek?
Nog niet zo heel erg lang: ik denk een jaar of vier, vijf. Daarvoor ben ik lid geweest van een van de oudste fotoclubs van
Nederland, de A.F.V.R. in Rotterdam.
Wat zijn je beweegredenen om te gaan fotograferen?
Ik ben begonnen, zoals zovelen, met een boxje, dat ik van
mijn vader gekregen had, geladen met een filmpje van Foto
Rotsma uit Middelharnis. Wij gingen in die tijd zweefvliegen op
het gors - ik was in die tijd voorzitter van de zweefvliegclub en daar nam ik foto’s van. Dat was het begin.
Later, toen ik wat beter in de slappe was zat, kocht ik een wat
beter toestel. Ik maakte in die tijd alleen nog maar familiefoto’s
e.d., ik was dus nog een echte “kiekjesmaker”.
Toen ik lid werd van de fotoclub, werd dat anders, hoewel
mijn werk in het begin soms behoorlijk afgekraakt werd. Weer
wat later ben ik, samen met een vriend van me, Jan v.d.Klip,
begonnen met kleurvergroten. Van hem heb ik veel geleerd.
Wat voor uitrusting gebruik je?
Ik werk met kleinbeeldapparatuur, nu nog twee verschillende
merken, maar omwille van o.a. de verschillende vattingen stap
ik over op één merk.
Werk je ook zelf je films af?
Kleurnegatief ga ik binnenkort zelf doen, omdat ik het hele
gebeuren in eigen hand wil houden. Dan heb ik meer invloed
op het uiteindelijke resultaat.
Hoe denk je over digitale fotografie en alles wat er mee samen
hangt?
We kunnen er niet omheen, dat het de toekomst is in de fotografie, hoewel de afbeeldingskwaliteit het nog niet haalt bij de
aloude chemische manier. Ikzelf heb geen behoefte om om te
schakelen; ik houd me bij de vertrouwde chemische “sopjes”.

Hoe kijken volgens jou jonge mensen tegen de fotografie aan?
Die zijn dikwijls veel te makkelijk; deels omdat ze vandaag
door de techniek heel goed geholpen worden. Zo maken ze
wel goede foto’s, maar vragen zich niet af hoe dat komt, omdat
ze zelf niet na hoeven te denken. Vroeger moest je alles zelf
doen, je had veel minder hulpmiddelen. Je moest dus eerst
van alles leren, om zodoende tot acceptabele resultaten te komen. Jonge mensen lezen ook te weinig boeken en tijdschriften. Er zijn te veel andere dingen, die hun aandacht vragen,
denk maar eens aan allerlei communicatiemiddelen.
Zijn er raakvlakken tussen schilderkunst en fotografie?
Dat denk ik wel; ikzelf word beïnvloed door de schilderkunst
voor wat betreft vlakken en kleuren. In mijn ogen is schilderen
en tekenen moeilijker, maar omgekeerd zullen anderen, die
zelf schilderen en tekenen, fotograferen misschien moeilijker
vinden.
Stel je eens voor: er staan twee goede foto’s op de bok: de
één is een snapshot, genomen in een paar seconden tijd en
voor de andere is de fotograaf de hele dag in de weer geweest. Welke heeft voor jou de meeste waarde?
De tijd speelt geen rol. Ik kan dagen bezig zijn met table-topfoto’s en geen resultaat krijgen dat naar mijn zin is, en enige
dagen later binnen korte tijd een prachtige opname. Veel
mensen komen met mooie foto’s thuis van verre reizen, die
veel bewondering oogsten, maar dat komt ten dele ook door
het onbekende, het spectaculaire. Elke goede fotograaf komt
in zo’n geval met prima opnamen thuis. Laat ik het anders
zeggen: in Japan roepen ze ooh en aah als ze foto’s zien van
molens uit Nederland, maar een echte goede foto is en blijft
moeilijk te maken.
Krijn Vogelaar, 3 december 1996

Waarom kan een stilstaand beeld (foto, dia) ons soms meer
aanspreken dan bewegende beelden (film, video)?
Omdat je dat beter in je op kan nemen. Film of video bestaat
uit een hele serie beelden, die een verhaal moeten vormen.
Bij een goede foto kan één beeld al genoeg zeggen. Soms
hoeft een beeld geen verhaal in zich te hebben. Ikzelf ben,
laat ik maar zeggen, verslaafd aan kleur, zoals iemand anders
verslaafd kan zijn aan drank. Ik houd van felle kleuren en ben
een bewonderaar van b.v. de schilder Mondriaan.
Men heeft weleens kritiek op mijn werk vanwege het gebruik
van felle kleuren. Aan de andere kant leven wij in Nederland
met veel te weinig kleuren om ons heen, denk maar eens aan
al die saai gekleurde huizen, waarin wij leven.
Wat fotografeer je het liefst?
In principe ben ik een alleseter. In mijn hart zou ik een beroemd natuurfotograaf willen zijn, maar mijn gezondheid laat
dat niet meer toe. De laatste tijd ben ik veel bezig met tabletop fotografie, hoewel dat erg moeilijk is, omdat je zelf ook
moet zorgen voor je onderwerpen.
Doe je wel eens opdrachten?
Ja, dat vind ik leuk. Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld een opdracht
van een carrosseriebedrijf voor nieuwjaarskaarten. Geloof me,
die kijken heel kritisch, omdat ze zelf ook heel strak werk af
moeten leveren.
De Rarekiek Kroniek
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De beeldjes 2016

D

e 37ste editie van de verkiezing van de foto en serie van het jaar bij De Rarekiek werd door
fotograaf Pieter van Leeuwen gedaan. Dat was voor hem de tweede keer. Begin 2001 had
hij ook al eens voor de bok gestaan. Een verschil met toen was dat we de eerste keer alle
foto’s ruim van te voren bij hem langs brachten, zodat hij zich kon inleven in de vele beelden die
op zo’n avond besproken moeten worden. Pieter heeft blijkbaar flink “bijgeleerd”, want dit keer
heeft hij de foto’s niet thuis gehad en begon hij zonder voorkennis aan de bespreking. Dat ging
hem goed af.
Al snel werd duidelijk dat hij wil dat foto’s hem via de fotograaf
wat vertellen en liefst iets dat hij nog niet kent. Je moet je visie
op het beeld als het ware over de werkelijkheid heenleggen.
Je moet de beschouwer prikkelen. Het esthetische alleen is
niet genoeg. Hij raadde de clubleden aan veel naar tentoonstellingen te gaan, fotoboeken te bekijken en op het internet te
struinen op zoek naar de beelden die wat te vertellen hebben
en uit te zoeken wat er is toegevoegd.
De series bieden een extra uitdaging. Je zag plekstudies,
abstracties, concepten en portretten. De foto’s moeten natuurlijk samen iets vertellen maar ook afzonderlijk een bijdrage

leveren aan het geheel.
Zo kregen we deze avond een prachtig en leerzaam college
over fotografie zoals Pieter van Leeuwen dit beleeft. Zijn keuze
viel aan het eind van deze lange avond op een kleurenfoto van
Angélique van der Loo, een zwartwit-foto van Wilma Schrier
en een serie, ook van Wilma Schrier. Proficiat voor de winnaars dit jaar en dank aan Pieter van Leeuwen voor een prima
fotoavond.
Heren, een tandje bij dus, volgend jaar!
Ton van der Laan

Beste serie van
2016 door
Wilma Schrier
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Beste zwartwit-foto van 2016 door Wilma Schrier

Beste kleurenfoto van 2016 door Angélique van der Loo

Alle beeldjeswinnaars op een rij. Het jaar betreft het jaar waarover ingeleverd is.
Jaar
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

Zwart-wit
Wilma Schrier
Theo Mastenbroek
Anne-Marie Vermaat
Magda Korthals
Anne-Marie Vermaat
Cor Lokker
Fons Kern
Sue Goldberg
Anne-Marie Vermaat
Fons Kern
Ton van der Laan
Annemarie Vermaat
Wim Weeda
Wim Weeda
Theo Mastenbroek
Wilma Schrier
Fons Kern
Wilma Schrier
Jan Verlaat
Caty Pater
Marc van Kempen
Bob Pater
Ton van der Laan
Ton van der Laan
Caty Pater
Krijn van Putten
Bob Pater
Bob Pater
Caty Pater
Caty Pater
Ton van der Laan
Theo Mastenbroek
Fons Kern
Ton van der Laan
Theo Mastenbroek
Theo Mastenbroek
Henk Peter

Kleur
Angélique van der Loo
Leo v.d. Wende
Jaap Peeman
Theo Mastenbroek
Joep Luijckx
Corrie Venant
Sue Goldberg
Wilma Schrier
Anne-Marie Vermaat
Wim Weeda
Fons Kern
Marc van Houwelingen
Fons Kern
Sue Goldberg
Marga Jessurun
Sue Goldberg
Annemarie Vermaat
Peter van Sprang
Fons Kern
Fons Kern
Peter van Sprang
Theo Mastenbroek
Peter van Sprang
Theo Mastenbroek
Els Küppers
Marga Jessurun
Els Küppers
Caty Pater
Jaap Peeman
Theo Mastenbroek
Caty Pater
Caty Pater
Kees v. Alphen
Theo Mastenbroek
nvt
nvt
nvt

Dia / projectie / serie
Wilma Schrier
Jaap Peeman
Anne-Marie Vermaat
Anne-Marie Vermaat (s)
Jaap Peeman (s)
Angélique v.d. Loo (s)
Anne-Marie Vermaat (s)
Joep Luijckx (p)
Anne-Marie Vermaat (p)
Jan Elen (p)
Jan Elen
Martien van Rossen
Annemarie Vermaat
Martien van Rossen
Gert-Jan de Zoete
Annemarie Vermaat
Fons Kern
Bram Schrier
Jan Voogd
Wilma Schrier
Bob Pater
Joep Luijckx
Caty Pater
Ton van der Laan
Jan Voogd
Joep Luijckx
Joep Luijckx
Ton van der Laan
Joep Luijckx
Joep Luijckx
Joep Luijckx
Peter van Sprang
Peter van Sprang
Peter van Sprang
Joep Luijckx
Jaap Peeman
Joep Luijckx

Jury
Pieter van Leeuwen
Johan van Konijnenburg
Frans van Groeninge
Marlies Verda
Hans Heeres
Ivo Teuwen
Harry Sikkenk
Sarette Bakelaar
Frans Rentink
Roel Dikkeschei
Jos Loeffen
Niels Snoeck
James v.d. Borght
Mirian Zimmerman
Wim Bierhaus / Rem Maters
Rien Stoutjesdijk
Pieter van Leeuwen
Susan Offereins
Peter Willemse
Foke Stribos
Ronald Tilleman
Jaap Reedijk
Thijs Wortman
Cassandra Bosters
Frans Rentink
Rinus Groenendaal
Kees Tillema
Babs Vreburg
Louis Gruijters
Peter Campfens
Janny Dullemond
Marjo van Soest
Harry Degen
Jan van Onselen
Gerrit Joppe
Hans Dolieslager
Robert Broere
De Rarekiek Kroniek
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Bondsfotowedstrijd 2017

Z

oals ieder jaar nam onze club aan het eind van de winter weer deel aan de jaarlijkse wedstrijd voor de fotoclubs aangesloten bij de Fotobond. Iedere club moest een collectie van
10 foto’s inzenden. Hieronder het verhaal van Rarekiek jurylid Wim Weeda.

De selectiecommissie bestond uit 4 leden: Angélique van der Loo, Marc van Houwelingen, Hans Groenendijk en Wim Weeda.
Hans had alle op de clubavonden met de beamer getoonde foto’s in mappen op een usb-stick ontvangen van Ton van der Laan.
Ook de door de leden zelf ingeleverde foto’s stonden op een usb-stick.
We hebben in 3 sessies bij Hans thuis op een groot tv-scherm de foto’s bekeken en geselecteerd tot ongeveer 20 foto’s en in

Llinksboven: Martien van Rossen, rechtsboven: Angélique v.d. Loo
Linksonder: Magda Korthals, rechtsonder: Wim Weeda (brons)

8

De Rarekiek Kroniek

de laatste sessie tot 10 foto’s.
Wim hield de selectie bij en
stuurde de foto’s digitaal in.
Aan de makers werd gevraagd
gedrukte versies in te leveren
die door Angélique zijn ingezonden.
De uitslag werd bekendgemaakt en bespreking van de
BFW jurering vond plaats in
hotel Van der Valk in Blijdorp
Rotterdam. Met 3 paralelle
beamers werden de beelden
getoond en besproken en de
winnaars bekend gemaakt.
Het leverde de Rarekiek
plaats 25 op bij 174 deelnemende clubs en foto nr. 3
(van Wim Weeda) won een
bronzen sticker.
Wim Weeda

Linksboven: Fons Kern
Rechtsboven: Anne-Marie
Vermaat
Midden links: Sjaak Breedveld
Midden rechts: Jaap Peeman
Daaronder: Hans Groenendijk
Onder: Magda Korthals
De Rarekiek Kroniek
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Uitwisseling met Dorchester 2017

O

ok dit jaar had De Rarekiek weer een leerzame uitwisseling met de Dorchester Camera
Club uit Engeland. Beide clubs zonden elkaar 30 foto’s van hun leden toe voor commentaar door de andere club. Er werden geen winnaars aangewezen, wel een top-3 van best
gewaardeerde beelden in beide inzendingen.

De uitwisseling was leerzaam, doordat de clubs een deels
verschillende fotografische “taal” hanteren en dat zie je terug
in de commentaren. Die taal wordt geleerd op verschillende
niveaus. Ten eerste is er de beeldcultuur in de eigen fotoclub
en hoe de beelden daarop beoordeeld worden. De Fotobond
en de afdeling waarvan onze club lid is, bieden via wedstrijden
en mentoraten de mogelijkheid die cultuur verder te verrijken
en te toetsen.
Maar er is meer aan de hand. In onze club bespreken we zelf
onze foto’s en een enkele keer laten we dat over aan een
externe bespreker. In Engeland ligt de nadruk meer op externe
bespreking. Daar is de fotografie meer competitiegericht.
Foto’s moeten daar een titel hebben en in een categorie (portrait, contemporary, fine art, nature, travel, om er een paar te
noemen) thuishoren. Hun foto’s worden zeer kritisch bekeken
op techniek en meestal zorgen ze dat het idee of verhaal achter de foto duidelijk gemaakt wordt. Je wilt geen punten laten
liggen in de wedstrijd door misverstanden.
Bij ons is er meer vrijheid, gaat het meer om de emotie en het

effect. Dat de techniek en compositie soms zwakke plekken
hebben, telt voor sommige Nederlanders minder, maar de
meesten zijn het er mee eens dat een technische onvolkomenheid niet storend moet zijn maar de inhoud staat voorop.
Je ziet bij ons meer abstracties en het zoeken naar andere
manieren om je in beeld uit te drukken. Dat wordt door Dorchester niet altijd begrepen. In tegenstelling tot de Engelsen
geven wij geen titel die zou kunnen helpen het beeld te begrijpen. Het is dus aan ons de verantwoordelijkheid voldoende
prikkels, inhoud of informatie in de foto te stoppen zodat het
beeld de toeschouwer raakt zonder dat het beeld een titel
nodig heeft.
Wel zien we dat de Engelsen uitstekend onder woorden kunnen brengen wat ze in (onze) beelden zien. Via deze uitwisseling hebben we het nodige kunnen leren over onze fotografie
en hopelijk is dat wederzijds. Wij zouden misschien technisch
wat kritischer kunnen worden en een iets krachtiger verhaal in
onze beelden kunnen leggen. De Engelsen zouden misschien
wat avontuurlijker kunnen worden.
Op deze pagina de top-3 die
De Rarekiek koos uit de foto’s
van Dorchester en op de
volgende pagina de top-3 die
Dorchester samenstelde uit
onze beelden.
De commentaren van Dorchester op de foto’s van onze clubleden zijn (ook eerdere jaren)
te vinden op de Ledenpagina’s
van onze website.

De Dorchester top-3
Hiernaast: “River Children”
door Jane Tearle
Linksonder: “Stares” door
John Tilsley
Rechtsonder: “Farewell
Journey” door Lisa Bukalders
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Anne-Marie Vermaat

Fons Kern

Huib van Dam
De Rarekiek Kroniek

11

Feestjaar

2017

was voor De Rarekiek een feestjaar. We begonnen met een maandelijks
wisselende jubileumgalerie, die elders in het blad aan bod komt. Daarna
was er een grote tentoonstelling tijdens de Kunstkijk 2017. Hierna namen
we even pauze om daarna van september een feestmaand te maken om het 60-jarig bestaan in
het Diekhuus te vieren. We deden dat met een mooie tentoonstelling van de huidige Rarekiek,
maar ook de oude “meesters” werden niet vergeten. Een grote feestavond, 60 jaar + één week
na onze oprichting werd het hoogtepunt van ons 60-jarig bestaan. Tot slot exposeerden we in de
etalage van Bruna in Ouddorp. Op deze en de volgende pagina’s een impressie van deze feestelijkheden.

Op deze pagina en rechtsboven op de volgende pagina onze tentoonstelling op de Kunstkijk 2017. Onze eigen tentoonstellingsborden
waren aangevuld met extra borden en met doek was de rest van de
botenloods van Atlantica uit het zicht gehouden. Op de zondagmiddag
was er een optreden van Sax’a’holic uit Oude-Tonge. Rechts midden
en onder: onze tentoonstelling op de wanden van het Diekhuus met
o.a. ook aandacht voor de bmk-successen van diverse leden.

12

De Rarekiek Kroniek

De Rarekiek Kroniek

13

Op de feestavond van 16 september was er eerst een receptie in de foyer waar leden, oudleden of hun familie en verdere genodigden warm konden draaien voor de dingen die komen gingen.
Het feest en de
expositie moest
natuurlijk geopend
worden. Dat deed
burgemeester Ada
Grootenboer, die
Theo het eerste
exemplaar van
het jubileumboek
overhandigde en
vervolgens de
poster onthulde die
nog een plaatsje
moest krijgen bij
de start van de
tentoonstelling.

14

De Rarekiek Kroniek

Hierboven gaat men op weg om de tentoonstelling te bekijken. Theo leidt de burgemeester rond
en de clubleden zien het helemaal zitten, onder
wie Jaap Peeman en Henk de Jong, de huisfotografen van deze avond. Hierna verhuist iedereen
naar de Rabobankzaal voor de presentatie van
onze gastfotograaf Peter de Krom (linksonder)

De Rarekiek Kroniek
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Foto’s boven: Ton van
der Laan zet Theo in het
zonnetje voor het vele
werk verricht voor dit jubileum. en daarnaast de
beeldenpresentatie van
al onze leden in zaal 2.
Na de show van Peter
de Krom is het tijd voor
een glaasje, muziek en
dans
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In oktober 2017 was er een expositie van 60 foto’s van Rarekiek-leden in de etalage van boekhandel Bruna in Ouddorp. Gekozen was voor een vierkant formaat dat een strakke maar toch speelse tentoonstelling opleverde.

En last but not least was er het jubileumboek. Naast een stukje geschiedenis was er veel aandacht voor fotografische activiteiten
uit het verleden en de fotografie van vrijwel alle Rarekiekers van nu.
De Rarekiek Kroniek
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Jubileumgalerij

E

en van de ideeën voor ons jubileumjaar kwam van Anne-Marie Vermaat. Ze stelde voor
iedere maand de leden een foto te laten inleveren en steeds een fotograaf van buiten de
club deze beelden te laten beoordelen en zijn of haar favoriet te kiezen. De club vond dat
een prima idee, alleen het inleveren pasten we wat aan. Al het besproken werk van een bepaalde maand werd verzameld. Van ieder lid werd de best gewaardeerde foto uitgekozen. Die
set werd aan de fotograaf (m/v) van buiten de club aangeboden om zijn favoriet te kiezen en die
keuze in een paar zinnen toe te lichten.

November 2016 was de eerste maand waarvan we beelden
verzamelden. Die werden in december beoordeeld en de winnende foto werd op de eerste clubavond van januari 2017 in
de hal van het Diekhuus (boven de ingang naar de toiletten)
opgehangen met daarnaast een kaartje met daarop van wie
de foto was, wie hem uitgezocht had en de toelichting. Zo ging
dat, behalve in de maand juli, waarin er geen clubavonden waren, het hele jaar door. De beelden die op eigen werk avonden
in oktober 2017 waren besproken, waren de laatste waaruit
een keus werd gemaakt. Die winnaar hangt in de maand december 2017 en sluit deze activiteit af.

Het verzamelen van de beelden werd gedaan door Sue
Goldberg en Ton van der Laan. Er waren een paar informele
spelregels: als je in een maand gekozen was, deed je enkele
maanden niet mee om ook anderen een kans te geven. Als
twee foto’s van je gekozen waren, was het daarna over en uit.
Tijdens de jubileumtentoonstelling in september en oktober
werden ook alle op dat moment beschikbare jubileumgalerijfoto’s tentoongesteld in de foyer of zaal 2, waar wij onze
clubavonden hebben.
Tijd nu om nog een keer terug te blikken op 11 prachtige foto’s,
gekozen door niet de eersten de besten.

Januari 2017 - foto Anne-Marie Vermaat, gekozen door Harry Sikkenk, voorzitter van Afdeling 12 van de Fotobond.
“Een ‘selfie’ die de indruk geeft van een snapshot. Een toevallige voorbijganger die verbaasd in de camera kijkt, de natte
straat met enkele reflecties creërt een desolate sfeer. Een foto die door de beeldopbouw en het bijzondere licht spanning geeft en dat voor een geënsceneerde foto is een prestatie van formaat.”
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Februari 2017 - foto Sue Goldberg, gekozen door Peter Willemse uit Delft, voorzitter afdeling 11, Fotobond
“Wachten op, in overleg met, de fotograaf laat ons gissen.Zeker is dat ze beiden opgesloten zitten in kille lege ruimte
waar sfeer ver te zoeken is. Normaal loop je hier snel aan voorbij, de fotograaf niet dus. Mooie, schurende plaat.”

Maart 2017 - foto Martien van Rossen, gekozen door Peter Campfens, zoon van cluboprichter Aad Campfens.
“Landschap. Misschien “gefundenes Fressen”, maar je moet het wel zien en er dan ook nog een goede foto van maken.
Door de diagonaal een fijne compositie en heerlijke kleuren.”.
De Rarekiek Kroniek
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April 2017 - foto Angélique van der Loo, gekozen door Frans Rentink, fotograaf.
“De foto suggereert een hardlopende moderne goedgeklede man die probeert te ontsnappen aan een auto die door een
modderpoel rijdt . . . . .In werkelijkheid is het natuurlijk een schutting met een foto die al eerder besmeurd is met modder! Het gezicht van de man is wel erg bewerkt en had voor mij best onscherp mogen zijn maar de maker heeft hiermee
misschien wel juist een surrealistische uitstraling willen geven aan het beeld.”

Mei 2017 - foto Jaap Peeman, gekozen door Hans van Weelden, secretaris van Afdeling 12 van de Fotobond.
“Een Kerstconcert ervaar je het best in een grote kerk met hoge gewelven. De kerk was helaas niet beschikbaar, de
partytent bood uitkomst. Ter compensatie en voor het bereiken van vereiste sfeer hebben we een paar mutsen opgezet
die passen bij december. Wat doet die man daar overigens naast de kerstboom? Denk erom, niet naar hem kijken hoor,
want hij denkt dat hij de dirigent is.
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Juni 2017 - foto Anne-Marie
Vermaat, gekozen door Ria Lokker, natuurfotografe
uit Goedereede.
“Bij dierenfoto’s wil je ogen zien.
Hier is het juist versterkend, dat
alleen het jonge dier - onschuldig als het is - in de camera
kijkt, terwijl de beide
volwassen apen hun blik
afgewend hebben. De vraag is
natuurlijk, waar ze naar
kijken, dreigt er wellicht gevaar?
De beschermende houding,
de rustige achtergrond en de
strakke compositie maken dat
de aandacht van de kijker naar
de jonge aap gaat.”

Augustus 2017 - foto Hans Groenendijk, gekozen door Frank Boots, oud-voorzitter van de Fotobond.
”Een foto die duidelijk gemonteerd is. De houding man voor en in spiegel zijn niet gelijk en dat levert een
intrigerend beeld op. Waarom heeft de maker dit gedaan, en wat doet het mij? Wat heeft deze man mij te
vertellen?`
De Rarekiek Kroniek
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September 2017 - foto Sue Goldberg, gekozen door Jan Ros, mentor van de Fotobond en eerder mentor bij De Rarekiek. “Het contrast tussen de weerbarstigheid van de structuur van de boom en het speelse van het licht, verhoogt het
oergevoel van de natuur. De keuze voor zwart-wit versterkt het mysterieuze karakter van de foto”.
Oktober 2017 - foto Willy Mijs-van Rossum, gekozen door Ton Wolswijk, lid van Fotogroep De Huiskamer.
“Een bijzonder beeld van een gewone situatie van een spelend kind bij een waterpartij. Het vallend water met de reflectie geeft een surrealistisch beeld”.
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November 2017 - foto Jaap Peeman, gekozen door Rob ‘s-Gravendijk, fotograaf
“Deze foto sprong eruit door de verrassende uitwerking van een typologie en de vragen die de foto’s oproepen.
Waar en wanneer wordt duidelijk vermeld maar of het hetzelfde raam is in een ander jaar? De gordijntjes zijn net iets
anders, de kozijnen zijn hetzelfde: moderne kunststof. Interessant is het type dat is uitgebeeld. Flinke struise madammen die makkelijk met hun stevige ellebogen weten te steunen op een ongemakkelijk kozijn.”
December 2017 - foto Fons Kern, gekozen door Armando Jongejan, fotograaf
Een foto van een mooi landschap levert niet direct een goede foto op. De maker heeft hier zijn/haar eigen visie toegevoegd. In vol tegenlicht is deze foto gemaakt. De belichting en verlichting zijn zeer goed getroffen op deze kwelder. Het
levert een aantrekkelijk beeld op, waarbij de plaats van de zon, de kleuren en vormen in de voorgrond en de lucht elkaar
op een goede manier aanvullen en versterken. Kortom: een goede foto van een mooi landschap.
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Mariette Schrijver op bezoek bij De Rarekiek

Z

ij is beeldend kunstenaar in minimalistisch werk en iPhone-art (foto’s gemaakt en bewerkt
d.m.v. apps op de iPhone). Als opleiding volgde ze de “Academie voor beeldende kunst”
en daarna voor de lol nog de “vrije academie beeldende kunst in abstract” (cum laude).

In het iPhone-art gebeuren zoekt ze
naar licht en schaduw in letterlijke en
figuurlijke vorm. Ze houdt niet van het
standaard kiekje en voelt zich ook niet
gebonden aan enige fotografische
regels. Sterker nog, zelf zegt ze: “ik kan
niet eens goed fotograferen en moet
het dus hebben van het bewerken, de
composities en het mixen van de juiste
beelden”. Je moet bij het zien van haar
werk de diepte in. Het gaat om het beleven/invoelen van wat je ziet en dus niet
om het “mooi”.
Maar goed kunnen fotograferen of
niet….vorig jaar won ze de 1ste prijs
met haar iPhone werk in de categorie
smartphonefotografie bij Fotogram
Amsterdam. Dit jaar zorgde ze voor een
kleine revolutie om als “overall winnaar”,
de fotografen van vrij werk, kinder- en
jeugdfotografie achter zich te laten. Ze
won de hoofdprijs met wederom iPhoneart.
Met 9 seconden kijken,v red je het dus
niet en heb je haar werk niet “gezien”.
Bij het werk, zowel de doeken als de
objecten, gaat het om waarnemen, om
het gevoel, om de aard van de ervaring
zelf en het doel is het bereiken van een
toestand van geconcentreerde emotie
die het werk meestal vormt. Eenvoud
van beeld, het vervangt cynisme, amusement, pose en kitsch. Bij werken in
haar ‘schilderkunst’ is er een relatie met
het minimalisme, arte-povera en conceptuele kunst; niet verwonderlijk overigens……. Henk Peeters (Nul-Groep)
was haar nestor.
Schrijver maakt wat voor haar goed voelt
om te maken in beide disciplines. Ook in
beide vormen maakt ze vaak statements
(t.a.v. seksueel geweld). Ze doet geen
concessies ten aanzien van haar werk.

Foto´s van
Mariette
Schrijver
die ons op
20 oktober
bezocht

Veelgebruikte apps
De volgende apps (voor Iphone en/of Android) gebruikt Mariette Schrijver
veel voor de bewerking van haar Iphone opnamen. Op onze club zijn
handouts te leen met suggesties van Mariette hoe met deze apps om te
gaan.

Snapseed

Image blender

Glaze

Pixlr-o-matic

Matter

Decim8
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Hipstamatic

Astrofotografie met André van der Hoeven

H

et gebeurt niet vaak dat een oud-lid van de club zich na vele jaren meldt en vraagt of hij
zijn fotowerk eens mag laten zien. André van der Hoeven, begin jaren negentig lid van de
club, is na zijn lidmaatschap fotografisch actief gebleven. Astrofotografie werd zijn passie.

Op een gegeven moment kwam hij (leraar natuurkunde) door
zijn werk wat uitgebreider in contact met de astronomie. Daarna wilde hij zien of die bijzondere astronomische beelden voor
een amateur fotografisch vast te leggen waren. Na zijn eerste
poging was hij verkocht. Beter gezegd, het kopen van de juiste
spullen kon beginnen: een goede telescoop, een ccd om de
beelden vast te leggen, een goede camera en de onmisbare
computer en software.
Zo begon het verhaal dat hij op onze club hield op 24 november. Hij had zich terdege voorbereid en liet door middel van
foto’s en filmpjes iets van de geschiedenis van de astronomie
en astrofotografie zien, wat er gefotografeerd kan worden en
hoe. Maar ook liet hij zien hoe “astronomisch” ver de objecten in het heelal te vinden zijn, binnen ons eigen planetaire
stelsel, dan binnen onze melkweg en dan daarbuiten, diep het

universum in.
Er komt veel techniek bij kijken en die kant van het verhaal
horend, duizelde het wel eens. Computersoftware en andere
hulpmiddelen weten van veel matig scherpe beelden een
prachtig scherpe afbeelding te maken.
Zo reisden we langs onze planeten en verder het heelal in.
Ook de laatste zonsverduistering in de VS augustus van dit
jaar maakte hij mee op een plek waar die 100% was. Beelden
van sterrenstelsels hebben iets van abstracte magie. Wonderlijk is het die zo groot op het scherm te zien met zoveel detail.
Het was een bijzondere avond en we zijn dankbaar dat André
ons deelgenoot wilde maken van een voor hem wat uit de
hand gelopen hobby.
Hij heeft er een boek over geschreven en heel veel van zijn
foto’s zijn te vinden op zijn website: http://www.astro-photo.nl/

Boven: Dit is een mozaïek van 8 opnamen van een stergebied in het sterrenbeeld Zwaan gemaakt met een gekoelde astro-CCD
camera met speciale filters om de gassen zichtbaar te maken. In totaal is dit zo’n 27 uur aan opnamen.
Onder: Dit is een overzicht van opnamen die gemaakt zijn tijdens de zonsverduistering op 21 augustus in de VS. Deze foto toont
de totaliteit van net voordat de zon compleet achter de maan verdween totdat hij net weer terug tevoorschijn kwam. Deze opnamen zijn gemaakt met een Nikon D810a met een 200mm Nikon lens en een Nikon D5100 met een 300mm Nikon lens.
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Nieuwe leden

I

n de Kroniek laten we altijd nieuwe leden aan het woord en geven ze de gelegenheid om wat
foto’s te laten zien aan de lezers van het blad. Door de drukte rond het jubileum heeft het een
jaar geduurd voor er weer een clubblad kwam, een jaar waarin we veel nieuwe leden begroetten. Vijf van hen stellen zich in deze Kroniek voor.

Greta van der Wende
Mijn naam is Greta van der Wende-Bijdevaate, 62 jaar oud. Sinds eind 2016 ben ik lid van de Rarekiek. Vanaf 2015
ben ik serieus met fotograferen begonnen, aangestoken door mijn man. Ik liep altijd maar te wachten tot hij klaar
was met fotograferen en bedacht dat ik het dan net zo goed kon gaan proberen.
Omdat ik niet tevreden was over de resultaten ben ik op cursus gegaan bij “Leer en Beleef”, wat vroeger de volksuniversiteit was. Onder leiding van Kees Jurgens uit Hellevoetsluis leerde ik de basis voor digitale fotografie. Later
volgde een cursus voor gevorderden en een cursus “Lightroom voor beginners”. Na het gebruik van een oude
compact camera van mijn man volgde de aanschaf van een systeemcamera, een Sony Alpha 6000. Hiermee ben ik
tot nu toe erg tevreden.
Om mezelf verder te ontwikkelen en inspiratie op te doen, en na lang aandringen van Leo, ben ik lid geworden van
de club. Mijn voorkeur voor een bepaalde categorie fotografie ligt nog niet vast. Ik fotografeer veel als we op vakantie zijn. Dan is het echt een verrijking om samen bezig te zijn. Vaak gaan we er ook ’s avonds nog op uit met de
camera. De clubavonden vind ik gezellig en leerzaam. Ook het deelnemen aan exposities en het eigen werk laten
zien vind ik leuk. Soms worden foto’s niet zo goed ontvangen, maar als jouw foto de foto van de avond wordt, ben
je natuurlijk supertrots!
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Petra de Munck
Graag stel ik mij voor:
ik ben Petra de Munck,
geboren en getogen in
vSommelsdijk, getrouwd
met Toon. Samen hebben
wij 2 dochters, 2 schoonzoons en 5 fantastische
kleinkinderen.
Ik ben eigenlijk altijd wel
in fotografie geïnteresseerd geweest, maar heb
nooit de tijd gemaakt om
wat met die interesse te
doen. Dientengevolge
fotografeer ik dus eigenlijk
alleen tijdens vakantie(s)
en verder “gauw, gauw
tussendoor”. Daarbij ga ik
vaak voor het “kleine”, “de
“eenvoud” en de “emotie”.
Mijn onderwerpen zijn
divers: bloemen, beestjes
en beeltenissen. Ik geniet
dan van het buiten zijn;
het los kunnen komen
van de dagelijkse beslommeringen.
Behalve een basiscursus
bij Theo in het Diekhuus
en een enkele workshop
in de natuur heb ik geen
“opleiding” genoten op
het gebied van fotografie.
Bij het vastleggen van
mijn onderwerpen ga ik
meestal van mijn gevoel
uit. Graag zou ik mij
meer gaan verdiepen en
daarom ben ik – na een
lange periode van twijfel –
bij de club binnengelopen
om te zien hoe één en
ander op een clubavond
in zijn werk gaat. Met als
gevolg dat ik mij als lid heb
ingeschreven.
Ik hoop op een kritische
blik, bruikbare feedback en
interactie van en met de
overige clubleden. Sinds

begin oktober ben ik “zonder baan” en ik wil nu meer tijd aan
het fotograferen gaan besteden. En wat de clubavonden verder betreft: alhoewel ik zelf meer van het luisteren en observeren ben, zou ik - als het mogelijk is - het (hardop) beoordelen
en analyseren van (andermans) foto’s willen leren / verbeteren. Ook het verwoorden van wat ik zie / voel. Daarbij kan ik
namelijk nog wel wat handvatten gebruiken.
Naast een hartelijk welkom heb ik dit jaar ervaren hoe leuk het
is om samen allerlei dingen te organiseren en uit te voeren! Ik
zie mij dus nog wel even blijven!
Petra

Foto´s Petra de Munck
De Rarekiek Kroniek

27

Pieter Helmsing
Hoe ik in de fotografie gerold ben? Mijn ouders hadden een
Kodak boxje waar rolfilms ingingen waarmee 12 kiekjes van
6x9 cm gemaakt konden worden. Daar heb ik als puber m’n
eerste foto’s mee gemaakt. Jaren later kwamen kleinbeeld
camera’s in gebruik, waar in eerste instantie foto’s en later vele
dia’s mee genomen zijn. Het waren vooral vakantie opnamen
en foto’s van feestjes en van de kinderen. Met de intrede van
de digitale fotografie en de bijbehorende mogelijkheden tot
bewerking werd de interesse groter, maar de beschikbare
tijd steeds minder. Na pensionering is de camera weer vaker
opgepakt. Qua onderwerpen kies ik datgene wat ik de moeite
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waard vind. De focus ligt daarbij vooral op natuurfotografie.
Pieter Helmsing

Jentien Boerma
is een energieke, gepensioneerde dame. Gek op mijn kinderen, kleinkinderen en natuurlijk op Piet (mijn man). In de
zeventiger jaren (van de vorige eeuw) ben ik in Stellendam
komen wonen. Getrouwd in Goedereede en, wat ik erg leuk
vind, mijn kinderen zijn geboren in de gemeente Goedereede.
Een gemeente die nu, tot mijn verdriet, niet meer bestaat.
Huishoudelijk ben ik niet geweldig, maar ik heb dagen dat ik
fantastisch kan lummelen.
Ik verdoe dan mijn tijd aan het shoppen tot de perfecte foto,
het naaien van het mooiste kledingstuk, het breien van de
dikste trui, glasfusing, zilversmeden of het haken van zinloze
vierkante lapjes. Ik verveel me geen moment. En… soms lummel ik tot een prachtig resultaat.
Enfin, neem het maar met een korrel zout, want ik doe ook

hele nuttige dingen. Ik notuleer nog bij bestuursvergaderingen,
tuinier, pas graag op de kleinkinderen, bezoek musea, lees
een goed boek en ga graag op reis.
Fotograferen heb ik altijd leuk gevonden. Ik ben ook die vrouw
die stapels fotoboeken van de vakantie bezit. De Rarekiek
geeft mij een stimulans om betere foto’s te maken en ook het
zien van andermans werk verlegt mijn grenzen. Wat ik fotografeer is erg divers; urbex, landschappen, mensen, kleur of
zwart/wit, ik ben een alleseter.
Ik blijf het spannend vinden om mijn foto’s te tonen, maar
gelukkig zijn de Rarekiekers mild in hun commentaar. Jammer
vind ik wel, dat er nooit gesproken wordt hoe een foto gemaakt
wordt. En dan bedoel ik het diafragma, objectief of tijd, ik ben
er gewoon nieuwsgierig naar……..
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Jan Willem van den Berg
Ik ben opgegroeid in Rotterdam en fotografeer al vanaf
mijn 18e. Tijdens mijn huwelijk en met kleine kinderen heeft zich dat slechts beperkt tot kiekjes maken.
Na mijn pensioen en het aanbreken van het digitaal
fotograferen ben ik weer enthousiast begonnen. Na
landschappen en een macro poging ligt mijn passie toch
bij mensen en straat fotografie. Een groot deel van de
tijd word ik door mensen met verschillende verhalen
en emoties geïnspireerd. Als ik daar beeldmateriaal van
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maak, ben ik altijd geïnteresseerd in de verhalen van de
mensen die ik vastleg. Daarom probeer ik bij straatfoto’s
altijd een balans te vinden in gezichten, omgeving en
momenten. Als voorbeeld hier een straatbeeld in Brielle
van twee jonge meiden die naar een festiviteit gaan
en de andere foto is een jonge vrouw poserend in een
studio met gebalanceerde belichting. Als derde foto de
tegenstelling van de rustende man en het beeld in ongeveer dezelfde positie.

Thema “Vrouw”
Dit seizoen staat bij De Rarekiek in het teken van de vrouw. De meeste gastfotografen
die dit seizoen op bezoek komen zijn vrouw en een foto-opdracht in die richting was
een mooie aanvulling op deze gedachte. Veel leden zijn met dit onderwerp aan de
gang gegaan of hadden hun ideale beeld al eerder gemaakt. Hier is een selectie van
wat er op de clubavonden van 1 en 8 december is meegebracht.

Peter van Sprang

Jentien Boerma

Wilma Schrier
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Huib van Dam

Ton van der Laan

Joep Luijckx
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Anne-Marie Vermaat

Magda Korthals
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Hans Nieuwland

Petra de Munck

Theo Mastenbroek
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Greta van der Wende

Jan Willem van den Berg

Jaap Peeman
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Hans Groenendijk

Angélique v.d. Loo

Leo van der Wende
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Wim Weeda

Uit de kast

D
men.

it was het ludieke thema voor de slotavond van 2017. Alles mocht uit de kast gehaald worden, er mocht uit de kast gekomen worden. Laat het maar aan de Rarekiekers over om te
kijken wat er in de kast zit en wat er uit kan. Hier een greep uit de beelden die voorbijkwa-

Linker twee foto´s Hans Groenendijk

Jentien Boerma

Petra de Munck

Wilma Krapman

Huib van Dam

Anne-Marie Vermaat
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Theo Mastenbroek

Magda Korthals
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Pieter Helmsen

Wilma Schrier

Peter van Sprang

Leo van der Wende

Greta van der Wende

Bram Schrier

Jeanine Fortuin

De Rarekiek Kroniek

39

Joop van de Weteringwedstrijd 2017

E

én van de wedstrijden waar je persoonlijk een oordeel over je foto’s kunt krijgen is de Joop
van de Weteringwedstrijd, de jaarlijkse fotowedstrijd van Afdeling 12 van de Fotobond,
waartoe onze club behoort. De bespreking vond plaats op zaterdag 9 december en drie
leden van De Rarekiek eindigden in de top-10. De tweekoppige jury kwam dit jaar uit de afdeling
Brabant West.
Joop v.d. Wetering, bij leven actief in Fotoclub Schiebroek en de
afdeling zelf, heeft bij zijn dood een legaat nagelaten, te besteden
ter promotie van de amateurfotografie. Zijn naam is daarvoor verbonden geraakt aan deze wedstrijd en er is een prijzengeld voor de
drie beste foto’s en voor de club met de meeste foto’s in de top-20.
Daaronder is er geen klassement. Deze top-20 wordt besproken
evenals het ingezonden werk van de aanwezigen. We feliciteren
Wim Weeda (2e), Jaap Peeman (3e) en Hans Groenendijk (10e) met
hun succes. De Rarekiek eindigde als 2e in het clubklassement,
maar wel als de club met de meeste foto’s in de top-10.

Jaap Peeman, 3de plaats

Wim Weeda, 2de plaats

Hans Groenendijk, 10de plaats
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Rockin’ Rotterdam – een leerzaam fotoproject

H

et begon vier jaar geleden in Londen. Toen startte het project “Bleeding London”, een
fotoproject om alle straten van Londen te fotograferen, geïnspireerd op een roman met dezelfde naam waarin iemand alle straten van Londen doorloopt. Dit project was een groot
succes en inspireerde Janet Haines, enkele jaren buitenlid van onze club en zeer actief in de
Royal Photographic Society (RPS), om te kijken of het een idee was alle straten van Rotterdam
te fotograferen. Dat project is de afgelopen winter met succes uitgevoerd en in de afgelopen
herfst met een tentoonstelling en boek afgerond.

Wat heeft dit verhaal met De Rarekiek te maken? Het vertelt
over het succesvol uitvoeren van een groot fotoproject en kan
als leidraad dienen voor onze – groeiende – club om gezamenlijk een idee uit te voeren.
Eerst moest er gekeken worden of zo’n groot project levensvatbaar zou zijn. Voor Rockin’ Rotterdam ging op een zondag
in het najaar van 2016 een groep op pad om een aantal straten of kenmerkende details in zo’n straat te fotograferen. Het
enthousiasme was groot, foto’s van de juiste kwaliteit waren
gemaakt en dus kreeg het project groen licht.
Daarna moest er gekeken worden naar de omvang en begrenzing van het project. De vraag was: hoe krijg je die 4000
tot 5000 straten gefotografeerd? Allereerst werd de omvang
van het project wat teruggebracht naar de straten binnen de
Rotterdamse ring, zodat het aantal 2800 werd en wat meer
behapbaar. En hoe bemens je het project? Vervolgens werden
de afdeling Benelux van de RPS, waar Sue en ik lid van zijn,
ingeschakeld om mee te doen. Via een website, lokale publiciteit en een oproep aan de fotoclubs in onze afdeling werd het
publiek gevraagd ook foto’s te maken. Je kon een postcode
claimen en de straten daarin als individu of groep fotograferen
op momenten die jou uitkwamen. Voldoende en regelmatige
publiciteit vanaf het begin is essentieel voor de motivatie van
de deelnemers, maar ook om een groter publiek te betrekken
bij tentoonstellingen en boeken. Effectieve publiciteit en de
website vergden meer tijd dan we dachten; plan voldoende tijd
in je project hiervoor.
Hoe daag je mensen fotografisch uit? Je moedigt mensen aan
zich niet alleen te richten op de straat zelf, maar ook op (macro) details en juist soms naar binnen te gaan, met mensen
op straat te interacteren, een café ingaan of even op bezoek
bij de eigen tandarts aan de Voorschoterlaan om te kijken of
je daar een foto mag maken. Het was een leuke uitdaging om
je comfort zone (ook qua temperatuur, want het was winter) te
verlaten en plekken te fotograferen waar je nog nooit geweest
was.
En wat wil je als eindresultaat van je project? Het helpt enorm
als je dat weet vanaf het begin. In het voorjaar was het fotograferen voor Rockin’ Rotterdam klaar en stonden alle beelden
op de website (www.rockinroterdam.eu) zoals al lang gepland.
Wat nu? Exposeren op een of andere manier. Er werd contact
gezocht met gemeente en Fotomuseum en dat leek veelbelovend. Het leek erop dat er in LP2 bij het Fotomuseum geëxposeerd kon worden. Helaas werd de subsidiëring van LP2
drastisch ingekrompen en verviel deze optie.
Uiteindelijk werd het het Timmerhuis naast het Rotterdam
Museum achter het stadhuis. Hier vond van 10 tot 30 oktober

2017 de tentoonstelling plaats. Naast de collages van alle
foto’s van de postcodes werd per postcode een foto wat groter
getoond. Op de valreep kreeg Rockin’ Rotterdam subsidie om
een boek te produceren. Dus met veel minder tijd dan optimaal
werd een boek samengesteld met een selectie van de foto’s
van het project. Het digitale archief van de tentoonstelling ging
naar de gemeente Rotterdam zoals gepland. Dus begin zo
vroeg mogelijk om subsidie aan te vragen.
We kijken we bij de RPS Benelux terug op een mooi project
waarvan wij veel hebben geleerd zowel organisatorisch als
fotografisch. De Rarekiek komt intussen bij van al het werk
voor het 60-jarig jubileum, maar misschien inspireert het de
club om in de toekomst opnieuw een uitdagend project goed
op te pakken.
Ton van der Laan en Sue Goldberg
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Interview met leden uit de eerste twintig jaar van de club

I

n elke Kroniek hebben we wel een interview met één van de leden. Het leek de redactie leuk
om in deze 100ste uitgave, terwijl de club 60 jaar bestaat, wat vragen af te vuren op sommige
van de leden van De Rarekiek die al heel lang lid zijn en al pakweg 40 tot 50 “dienstjaren” op
hun naam hebben. Theo Mastenbroek, Peter van Sprang, Ton van der Laan, Jaap Peeman en
Fons Kern pakten dit verzoek op. Anne-Marie Vermaat stelde de vragen met hieronder een selectie uit de vragen en antwoorden.
Hoe was de kennismaking met De Rarekiek en in welk jaar
was dat?
Theo: In 1967, bij het 10-jarig jubileum van de club ben ik, 19
jaar jong, lid geworden. Toen nog in de Nieuwstraat. Samen
met een vriend hadden we al belangstelling, maar geen geld
en plaats voor een doka. Die was er, gratis te gebruiken! De
opvang was warm.
Peter: In 1968 kreeg ik bij aankoop van een camera bij Jan
Zandstra het advies om een keer te gaan kijken bij De Rarekiek. Daar trof ik een knus en gezellig groepje mensen aan
in een vergelijkbaar onderkomen als een paar jaar later in de
helaas verlaten Kerkstraat. Fotobespreking en onderricht werd
gedaan door Rob Broere. Er was ondersteuning en les in het
zwart-wit film ontwikkelen in de donkere kamer. Jaren later
gebeurde dit ook (analoog) in kleur.
Ton: Aad Campfens benaderde me eind 1972 in de oude
sporthal in Middelharnis. Ik was druk bezig met volleybal en
huisfotograaf van VC Intermezzo. Zijn vier kinderen zaten ook
op die club. Daarom ben ik eens gaan kijken bij De Rarekiek
en zoals jullie weten blijven plakken.
Jaap: Dacht op een maandag- of vrijdagavond in september 1975 of 76, meldde
mij met schroom bij de voordeur van de Rarekiek in de
Kerkstraat in Sommelsdijk.
Ik had als foto meegenomen
een portret van brandweerman Kees de Blok. (foto
rechts). De kennismaking
was hartelijk en ik voelde mij
gelijk op mijn gemak.
Fons: In de jaren ’70 kwam
ik eens kijken bij De Rarekiek, maar mijn foto’s
werden afgeserveerd door
Rob Broere. In 1980 was
ik dat teboven en ben ik lid
geworden.
Wat was het hoogtepunt in je fotocarrière?
Theo: Het behalen van de BMK was natuurlijk erg leuk en
de eerste solo-expo. “Twee maal twintig” was de titel, want ik
werd veertig. Er hingen 20 kleuren en twintig zwart-witfoto’s
met een bijna eigenhandig gezeefdrukte affiche.
Ton: Ik denk het behalen van de Image trofee op het Benelux Salon in Hamme in België en ook de acceptatie op Foto
Nationaal in 1997.
Jaap: Ja, dat was toch wel de acceptatie in februari 2012 van
de serie van twintig foto’s van boer Bouterse voor de BMK
BONDSMEESTERKLASSE. Ik weet nog dat ik in de jaren 70
en 80 nogal opkeek naar die mannen en enkele vrouwen die
lid waren van de BMK gespreksgroep.
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Fons: In 2014 deed ik met een Slikkenfoto mee aan de wedstrijd voor de Frans Lanting Award. Van de 2000 foto’s werden
er 25 genomineerd. Mijn foto was daar één van. De uitreiking
van de prijzen vond plaats in de tv-show van Humberto Tan.
Het was een hoogtepunt daar bij te kunnen zijn.
Wat is behalve van analoog naar digitaal het meest veranderd
in de fotografie en in de club?
Theo: De grootste verandering in de fotografie was de
mogelijkheid zelf kleur te kunnen afdrukken. In de club was
de grootste verandering het moeten opgeven van ons eigen
clubhuis.
Fons: Het verlaten van ons clubhuis. Daar kom ik niet meer
overheen.
Peter: De club organiseerde vroeger autopuzzelritten, fotowedstrijden, middagen, dagen, weekenden en zelfs een week
uit fotograferen. Wat er de laatste 20 jaar aan begeleiding en
vorming op digitaal gebied is geleverd is enorm.
Ton: Er wordt minder afgedrukt in vergelijking met analoge
tijd, maar wel het is een stuk makkelijker geworden een foto in
topkwaliteit af te drukken. Verder is er veel meer eigen werk te
bespreken dan vroeger.
Jaap: Dat zijn de vele dames die tegenwoordig fotograferen.
Dat heeft een enorme vlucht genomen in de huidige fotografie. Toen ikzelf in de jaren zeventig, tachtig en negentig van
de vorige eeuw en begin deze eeuw fotografeerde stond je
nog alleen in de polder. Nu heeft iedereen een toestel of een
mobiele telefoon met camera.
Wat is de foto die je het meest is bij gebleven, en waarom?
Theo: Dat is de foto die Marga maakte van “Monique” tijdloze
schoonheid. De foto hangt nu, na bijna vijftig jaar, bij ons aan
de muur en doet het nog steeds. (Foto rechtsonder).
Ton: Ik denk toch wel
de foto van Marga
Jessurun van haar
kleindochter Monique,
peinzend met een penseel in haar hand.
Jaap: Er zijn er wel
meerdere, maar de laatste is de opname van
mijn schoonouders samen op de bank met op
de achtergrond een lege
wand. De foto maakte ik
na een hectische week
van regelen en klussen
op zondag 18 september 2016 de avond voor
hun verhuizing naar
Nieuw Rijsenburg. Leuk
was dat deze opname

een 2e plaats kreeg in de Joop van de Wetering prijs 2016 van
afdeling Zuid in november 2016 in Bolnes.
Fons: Mijn Slikkenfoto die geplaatst is in National Geographic.
Zie de foto hieronder.

over 60 jaar nog springlevend.
Ton: Dat hangt er van af of de beschaving zoals we die nu
kennen het nog 60 jaar volhoudt. Daar ben ik nog niet zo zeker
van.
Jaap: Ben bang dat de club aan het vergrijzen is. Zonder echt
nieuw, jong fotografenbloed zou het in de toekomst moeilijk
worden.
Wanneer heb je het hardst gelachen tijdens een fotoclub
avond?
Theo: Dat moet wel de toespraak zijn van Robert Broere bij de
uitreiking van de “Trofee” door de S.T.M.S.A.G.A.AF: Stichting
Tot Morele Steun Aan Geestelijk Armlastige Amateur Fotografen. De trofee was voor een fotograaf die aansporing nodig
had, meer moest doen. Na een hele cabareteske toespraak
zat boven in de trofee een aspirientje!

Door wie of wat heb jij je laten inspireren?
Theo: Marga met haar druktechniek, de poëzie van Rob
Broere, het grafisch kijken van Bob Pater en de vrijheid van
Joep.
Ton: Buiten de club Ansel Adams als het om zwart-wit gaat.
Binnen de club inspireren de mensen die het beste uit zichzelf
halen.
Jaap: Ik vind dat de Nederlandse fotografen Paul de Nooijer
en Paul den Hollander wel erg interessant werk maakten, ook
het ruwe werk van Ed van der Elsken zie ik graag. Maar ook
het werk van Erwin Olaf en natuurlijk Anton Corbijn spreken
mij erg aan. Van de buitenlandse fotografen zie ik graag werk
van Ansel Adams, Dorothea Lange, Henri Cartier-Bresson,
Robert Capa etc…
..
Fons: Marga Jessurun.

Ton: Toen de Haarlemse fotograaf Bert van Voorden zijn werk
kwam laten zien. De verhalen die hij had bij zijn meer dan 200
foto’s waren geweldig. Wat een humor had die man.

Zie je toekomst in de fotografie, en in de vorm van een fotoclub zoals de Rarekiek nu is?
Theo: Er zal nog steeds meer worden gefotografeerd, heel
veel massa en vluchtigheid vrees ik. Maar er zullen mensen
blijven die hun werk niet als klaar beschouwen als het op hun
computer staat, maar het persoonlijk willen maken en kunnen ophangen. Mooi is de belangstelling bij jonge mensen
aan de opleidingen fotografie voor de analoge technieken. Ik
zie, naast de traditionele clubs, kleine groepjes fotografen die
samenkomen.

Wat doe en wat deed je als je niet met fotografie bezig bent
qua werk en hobby’s?
Theo: Ik heb altijd in “het groen” gewerkt, weliswaar op heel
verschillende manieren. Naast fotografie geen andere echte
hobby.

Jaap: De toekomst van de fotografie zal nog wel verder veranderen. Jonge mensen hebben nieuwe ideeën en gaandeweg
worden daar weer nieuwe ontwikkelingen door geboren.

Jaap: Vanaf 1969 t/m 2009 werkzaam geweest als bouwkundige op een Architektentenbureau.
Hobby’s samen met Nelly mijn vrouw wandelen, fietsen, van
de tuin genieten en klusjes in het in-en exterieur van ons huis
en ’s winter ga ik sporten in de GYM.

Denk je dat De Rarekiek er over 60 jaar nog steeds is en zo ja
in welke vorm?
Theo: Laten we eerst maar vijf jaar vooruit kijken. Dan is de
club er vast nog wel. Er verandert nu wel erg veel in de wereld
en de maatschappij.
Peter: Als over 20 jaar Theo Mastenbroek en Ton van der
Laan worden opgevolgd door net zulke kanjers dan is de club

Ton: Na pensionering bij de krant heb ik een beetje veel opgepakt qua hobby’s en vrijwilligerswerk. Het maken en fatsoenlijk
afwerken van mijn eigen foto’s komt daardoor wel eens in het
gedrang.

Wat wil je zeggen tegen nieuwe leden van de fotoclub?
Theo: Kijk veel naar fotografie van anderen, wees nieuwsgierig en zelfkritisch.
Ton: Wees onderzoekend, kritisch en haal het beste uit jezelf
naar boven.
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