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Van de redactie
In december is het weer tijd voor een clubblad. Dat houden nu al heel wat jaren vol. De 39ste 
jaargang is met dit blad begonnen. Fotografie vormt altijd de hoofdmoot van het blad. De le-
den  kunnen foto’s inleveren en van die gelegenheid is ruim gebruik gemaakt. Om de foto’s 
in een mooi formaat in de beperkte ruimte in het blad op te nemen moet er een selectie 
gemaakt worden en daarna een leuke pagina-indeling. 
Ieder jaar heeft de club wel een of twee thema’s om foto’s voor te maken. In 2018 waren 
dat “Onvrijheid” en “Rare vogels”. Vooral het laatste thema leverde verrassend veel en ook 
geslaagd werk op.  In deze Kroniek schenken we aandacht aan de foto’s, gemaakt voor 
beide thema’s.
Een nieuw en bijzonder thema vormden de gedichten van de de Reizende Dichters. Dit is 
een collectief van vrijetijdsdichters die een band hebben met Goeree-Overflakkee. Op een 
gezamenlijke clubavond met onze leden stelden ze gedichten beschikbaar aan de Rarekie-
kers om hierbij passende foto’s te maken. Aan de andere kant gingen de dichters aan het 
werk om gedichten te maken bij een aantal van onze foto’s. De foto’s die de Rarekiekers dit 
jaar maakten vullen samen met de gedichten het middendeel van dit clubblad.
In 2018 mochten we weer een aantal nieuwe leden begroeten. In deze Kroniek komen Mar-
ga Jansen en Mario van Besouw aan bod. Jaarlijks organiseert de Fotobond de wedstrijd 
“Foto Nationaal”. Theo Mastenbroek nam met succes deel waarover verderop meer. Met 
Ton Dirven hadden we in november een geweldig fotograaf in huis. Achterin deze Kroniek 
een verslag en enkele foto’s van Ton Dirven. 

Rectificatie
In de vorige Kroniek is abusievelijk een foto aan de verkeerde maker toegewezen. De foto 
van de paarden op pagina 13 is gemaakt door Pieter Helmsing en niet door Paul de Jagher.

Foto Nationaal
Fotobondleden die voldoende hoog scoren in de diverse afdelingswedstrijden “5 met 
samenhang” en de deelnemers die lid zijn van de gespreksgroep bmk van de Fotobond 
krijgen ieder jaar een uitnodiging om in te zenden voor Foto Nationaal. Uit alle inzendin-
gen – 159 dit jaar – selecteerde dit najaar een jury van buiten de Fotobond 13 series van 
5 foto’s voor een reizende expositie.  Clublid Theo Mastenbroek hoorde dit jaar tot de uitver-
korenen. Zijn serie kennen we in een wat andere vorm al van de “Beeldjesavond” begin dit 
jaar. Zijn serie werd toen als winnaar gekozen. Voor Foto Nationaal onwikkelde Theo de 
serie opnieuw. Hij lichtte zijn werk als volgt toe:

Metamorfose
Leven of dood, dierlijk of plantaardig
Fossiel of buitenaards
Realiteit of verbeelding
Of wellicht een overgangsfase

De jury gaf dit commentaar
De afbeeldingen suggereren naast elkaar geplaatst een verstilde beweging, haast een 
dans. Het subtiele kleurenpalet werkt prachtig. De ingediende serie toont gevoel voor com-
positie, uitstekende techniek en weloverwogen papierkeuze, die met elkaar zeer estheti-
sche beelden opleveren.
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Nieuwe leden –  
Mario van Besouw
Wat ik  leuk vind in de fotografie 
is dat je op zoek gaat naar de juis-
te  plaat op het juiste  moment 
en op het juiste uur van de dag 
en dan in de doka of op de PC en 
printer het visueel maakt en alles 
naar eigen hand zet tot en met 
de presentatie. Dat is mijn  doel 
in de fotografie. En dan de Ra-
rekiek: het woord zegt het al, er 
lopen bijzondere mooie figuren 
rond en je voelt je er thuis .

Mario
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Nieuwe leden - Marga Jansen
Sinds dit jaar ben ik lid van de Rarekiek. Mijn naam is, Marga 
Jansen en ben samen met mijn man woonachtig in Stad aan het 
Haringvliet. Jaren geleden ben ik “passief” lid geweest van de 
Rarekiek. Nu ik gestopt ben met werken kan ik eindelijk actief 
deelnemen aan deze fotoclub.
Op mijn 12e kreeg ik mijn eerste compact fotocameraatje. En 
zoals dat gaat op deze leeftijd maakte ik foto’s van vrienden en 
de activiteiten die we ondernamen. Het duurde tot begin jaren 
negentig dat mijn interesse voor fotografie weer werd opgewekt. 
Door de reizen die we maakten wilde ik graag diverse culturen 
in beeld brengen. Ik begon hiermee met een analoge compact 
camera. Mijn eerste cursus heb ik gevolgd bij Theo Mastenbroek 
in het Diekhuus. Hij heeft mij de basis meegegeven die van 
belang zijn voor het fotograferen. Ik was toen net in het bezit van 
een analoge spiegelreflex camera.  Daarna heb ik met tussen-
pozen een cursus bij de SKVR te Rotterdam doorlopen, waar 
meer de compositie centraal stond dan de techniek. Het leukste 
bij deze cursussen vond ik het werken met opdrachten. Het voor-
deel met het werken van een analoge camera destijds was dat je 
goed na moest denken over de opdracht om niet te veel rolletjes 
te verspillen.  
In die jaren heb ik veel geexperimenteerd om te ontdekken waar 
mijn voorkeur uitging in de fotografie. Ik fotografeer het liefst 
personen in hun eigen omgeving of in het Flakkeese landschap. 
Het lijnenspel en het licht in dit landschap trekt me, vooral in de 
winter, erg aan. Zelfs een bevroren spruitenveld vind ik de moeite 
waard om te fotograferen. Fotograferen doe ik graag met na-
tuurlijk licht en portretteer ik mensen in een stukje landschap wat 
past bij de persoon. Het afgelopen jaar heb ik veel mooie foto’s 
gezien op de clubavonden van onze Rarekiek. Deze avonden 
inspireren mij om met veel plezier te fotograferen. 

Marga Jansen
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Onvrijheid
Af en toe koppelt De Rarekiek een thema aan het eigen foto-
werk. Dat dwingt leden uit hun comfortzone en levert regel-
matig verrassende resultaten op. Onvrijheid was een passend 
thema voor een clubavond die op de vierde mei viel, waarop 
we de slachtoffers herdenken die streden voor de vrijheid die 
soms zo ver weg leek. Hieronder een kleine selectie van beel-
den die op die avond getoond werden.

Hans Groenendijk Theo Mastenbroek

Wilma Schrier
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Wilma KrapmanCorine de Vries

Wilma Schrier Theo Mastenbroek
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Rare vogels
Het tweede eigen werk thema betrof  “Rare vogels”. 
Zoals te verwachten zat er de nodige humor in de in-
zendingen met veel vogels, verbeeldingen van vogels 
en mensen die we als rare vogel typeren. Ook hier een 
kleine selectie uit de inzendingen.

Bram Schrier

Joep Luijckx

Theo Mastenbroek

Hans Nieuwland Jentien Boerma

Greta van der Wende
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Magda Korthals

Angélique van der Loo

Kees van ‘t Zelfde

Wilma Schrier

Hans Groenendijk

Leo van Kassel
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Annemarie Vermaat

Wim Weeda
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Jan Willem van den Berg

Cor Lokker
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Bram Schrier

Wilma Schrier
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Ton van der Laan

Pieter Helmsing

De Rarekiek Kroniek  13



“Reageer met een foto bij een gedicht” was de 
opdracht bij de samenwerking van de Dichters en de 
Fotografen. Een gedicht schrijven naar aanleiding van 
een foto was de volgende stap.

De volgende combinaties zijn geëxposeerd bij Bruna in 
Ouddorp. Op deze expositie en in de Kroniek zien jullie 
het resultaat van het werk van tien dichters en tien 
fotografen, foto’s gemaakt bij een gedicht.

Gedichten, gemaakt naar aanleiding van een foto, 
komen een andere keer nog aan bod.

Het was een inspirerende opdracht, goed kijken naar 
de foto en het op je laten inwerken van het gedicht is 
waardevol.

http:\\oogo.cultuurpleingo.nl en www.rarekiek.nl

de reizende
d i c h t e r s
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Regenbui

ruisende regen in een flauwe wind
het klatert en borrelt op straat
brede rivieren trekken langs goten
dikke druppels vormen bellen
de weg schuimt afwaswater

muziek klinkt langs tinnen platen
zitten doezelen op de veranda
de tuin groeit een millimeter per uur
ozon geurt en het water vormt een muur
zo stel ik me de moesson voor

samen komen voor een middagdutje
de lakens klam van het vocht 
zwoele druppels zwepen ons op
het lome ritme van de zomer gaat over 
in een klaterend verdrinken in elkaar

smelten wij samen en proeven de liefde
ik zie jouw huid vol parelend zout
dichterbij dan dit kunnen we niet zijn
wij gaan op in de tijd en elkaar
zo stel ik me de moesson voor

© Greta Lugtmeier

altijd weer
draag ik 
de zilte zee
met mij mee

tranen van onmacht
woede en geluk
kunnen stormen
vanuit mijn
diepste ik

ze schonen de poel
der duisternis

zonneschijn
verdamt de zee

het zout bijt

de zee
waar laat ik die
om het licht
der dageraad
weer te laten bloeien.

© Anne Hanse

foto: Kees van ‘t Zelfde foto: Leendert Verkerke
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ankerplaats

weemoed waait door mijn haar
terwijl mijn blote voeten
kortdurende sporen achterlaten

zilte wervelingen
op het strand
de zee schuimt in wolkenvlokken

verdroogd wier en wrakhout
grillig maar wonderschoon 

steeds weer dezelfde wereld
hetzelfde zand, maar andere kijk
de zee schuimt in wolkenvlokken

een ankerplaats
ook bij een verloren leven

geef aan het end
dit eiland aan mij mee

als de wind gunstig staat
spoel ik misschien met het wier
terug naar zee

© Magda Haan 

foto: Pieter Helmsing
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entre ciel et terre
l’immensité de la mer

dans le calme du soir
l’artiste de talent
raconte en blanc et noir

des histoires dans le vent
pour ses nouvelles marines
le peintre choisit l’encre de Chine

de l’arbre à mots
navires et gracieux bateaux
s’élancent sur les flots

tussen hemel en aarde
de grootsheid van de zee

in de avondkalmte
vertelt de getalenteerde artiest
in zwart wit

populaire verhalen
voor zijn nieuwe zeegezichten
kiest hij Chinese inkt

vanuit de boom met woorden
kiezen schepen en gracieuze boten
het ruime sop

© Catherine van Vliet-Saivres

laten

laten we een boot bouwen
een schip, een ruimteschip
een ark met meer ruimte
voor twee mensen per ras
zonder erfenis van gedachten

laten we het loslaten
in een bubbel, een droom
in een verbeelde mythe
een geschreven gedicht
laten we ons verbazen hoe 

snel goden een plaats opeisen
de mensen zwanger raken
liefde en afgunst elkaar verdringen
en het hele schip explodeert 
in kleine reddingsbootjes 

want gered zal er worden
ja, laten we overleven

© Niels Snoek

foto: Magda Korthals foto: Sue Goldberg
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RTM Tram

Krachtdadig door een groen vierkant locomotiefje getrokken
onder hels gefluit, door stoom omhuld en met heftige schokken 
vertrekkend uit de Rotterdamse Rosestraat via Brielselaan 
waar door aanrijdingen haar bijnaam de Moordenaar is ontstaan.

Naar Hellevoetsluis haven en tramboot voor Flakkee
nam deze wagon in haar rokerige ruimte vele passagiers als
dagjesmensen, forensen waaronder weekendverloofden  
met omvangrijke aankopen, tassen en reisbagage mee.

Op het traject Menheerse havenhoofd - Ouddorp 
namen ook lokale bewoners deze tram, die tevens 
met vrachtwagons bulkgoed vervoerde zoals bieten 
en passagiers van voorbijglijdend landschap liet genieten.

Mezelf terugwanend in de tijd van ver voor mijn pensioen
tijdens die wekelijkse tramreis van Rosestraat naar Flakkee 
herbeleef ik de opgewekte sfeer in deze uitgerangeerde wagon 
van onbevangen vertrouwen in het leven, dat alles kon

© Fred Hoogervorst 

foto: Jaap Peeman
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verkeerde afslag 

al toerend
let ik even
op wat anders

zie het bord
waar op staat
hoe ik rijden mag
te laat

te laat
om rechtsaf
te slaan

te laat
kom ik 
bij mijn 
geplande 
afspraak

die dag
overal te laat
kostelijk toch
eens iets
verkeerd te doen

zeker op een dag
dat de zon schijnt

© Anne Hanse

een leven voorbij

verlies me voor even
en heel dichtbij

zal ik vangen
in een lied

lichter dan herinneringen
gedragen door verdriet

het verlangen
vragen, laat me vrij

maar verlaat mij niet
nog zo dichtbij

waar zwanen verder zingen

© Magda Haan

foto: Petra de Munck foto: Ton van der Laan
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westerwind

niet de eerste keer van het jaar 
stoer krachtig en in vorm
stond hij wederom met recht
klaar voor het gevecht 

eerder door zijn brute kracht
haalde hij er velen neer
de storm kwam onverwacht
ontzag daarin niemand meer

woest beukte de westenwind
met krachtige stoten
dat hakte er bij iedereen in
dit geweld hoort bij idioten

met zijn verwoestende orkaan
was voor deze kerel van een boom
een schrikbewind ontstaan
en gaat nu geknakt door het leven

© Marian Kortekaas

Between places

landschap van gedachten
als mozaïek aaneen geregen
leidraad tot oneindigheid
onbegrensde mijmeringen
weerspiegeling van jezelf

strak ontworpen lijnenspel
waarden en normen 
als strakke kaders gevormd
zekerheden opgebouwd
vanuit je eigen perspectief

gevuld met het verleden
een oproep tot dwalen
ontdekken en  verkennen
vertrek vanuit het heden
leidend naar onbekend nieuws 

© Greta Lugtmeier

foto: Huib van Dam foto: Wilma Schrier
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Theo Mastenbroek

Wilma Krapman
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Henk de Jong

Willy Mijs
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Hans Nieuwland

Fons Kern
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Magda Korthals

Jeanine Fortuin
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Corine de Vries

Leo van Kassel
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Sjaak Breedveld

Kees van 't Zelfde
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Sue Goldberg

Marga Jansen
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Jaap Peeman

Jentien Boerma
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Angelique van Loo

Bram Schrier
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Ton Dirven
Na 11 jaar had De Rarekiek de Brabant-
se fotograaf Ton Dirven, lid van Foto-
groep De Huiskamer, weer op bezoek. 
Hij heeft duidelijk niet stilgezeten in die 
11 jaar. Hij fotografeert vooral mensen.  
Soms ontmoet hij een interessant ie-
mand met wie hij een vertrouwensband 
opbouwt. Dit kan de aanzet zijn om een 
fotoserie van die persoon te maken. 
Ook zitten er steeds onverwachte en 
wisselende ideeën achter zijn foto’s, 
vaak ontstaan tijdens zijn fotosessies. 
Daardoor boeide de avond van de 
eerste tot de laatste minuut. Hij doet 
veel werk vooraf: kijken wat een locatie 
te bieden heeft, hoe kan hij zijn ideeën 
het beste verbeelden, etc. Zo komen 
zijn foto’s heel direct en naturel over. 
Hij fotografeert bijna uitsluitend vrou-
wen. “Met mannen ben ik veel sneller 
uitgepraat”. Dan hapert de ideeënstroom 
eerder.
Het menselijk lichaam kan alle mogelijke 
gedaanten en vormen aannemen en die 
mogelijkheden benut hij ten volle. Beeld-
houwen in twee dimensies met vaak 
geweldige composities waardoor het 
beeld een heel andere lading krijgt. Al-
lerlei ruimtelijke en beeldende middelen 
worden gebruikt. Je moet daarvoor als 
fotograaf fantasie en verbeeldingskracht 
hebben, en dat heeftie!
Veel van zijn foto’s gaan over identiteit. 
Daar speelt hij indringend mee in de 
series waarin hij de hoofden van de 
modellen vervangt door poppenhoofden. 
Dat levert een absurd contrast op. De 
gezichtsuitdrukkingen van de poppen 
maken de verbazing alleen maar groter. 
Ook maskers op de hoofden van zijn 
modellen leveren bijzondere beelden op.
Kortom, we hebben een inspirerende 
avond gehad met een gedreven foto-
graaf die met zijn verhaal nog een extra 
kader aan zijn beelden meegaf. Dus 
Rarekiekers: laat je niet beperken in je 
fotografie. Geef je fantasie de ruimte 
en maak eens een plan en voer dat uit. 
Er is werk aan de winkel. Zie ook www.
tondirven.nl.(TvdL)

foto’s Ton Dirven
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Greta van der Wende


