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Van de redactie

Met dit clubblad gaan we alweer de 40-ste jaargang in. Nauwelijks 
te geloven sinds we in september 1980 het eerste gestencilde 
blaadje uitgaven. De druktechniek heeft zich gelukkig in ons voor-
deel ontwikkeld en ook de fototechniek heeft zich in die tijd enorm 
ontwikkeld waardoor we nu clubbladen kunnen maken zoals we 
doen.

Dit clubblad geeft weer ruim baan aan het afgelopen half jaar. 
Theo vertelt over de ontwikkeling van fotograie en fotoclubs en 
hoe toegankelijk fotograie is geworden. Blijven leren is belangrijk. 
Er waren dit jaar diverse tentoonstellingen waar De Rarekiek aan 
meedeed of waarvoor de club een jurylid leverde. Ook de Foto-
bond had een grote tentoonstelling in Delft waarover meer in dit 
blad. 

Er is veel ruimte voor onze fotograie: eerst het vrije werk en 
vervolgens een terugblik op de foto-opdracht “In de wolken”. Ook 
ruimte voor  een leuke uitwisseling met FC ’59 uit Delft en net 
voor het verschijnen van dit blad was er de Joop van de Wetering-
wedstrijd waarin we het heel behoorlijk deden.

Wilma Schrier - In de wolken
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Van Niépce tot Smartphone 

Hoewel de meningen wat verdeeld zijn, geldt Niépce als de grondlegger van de fotografie. Hij maakte 

als eerste een houdbaar fotografisch beeld. We schrijven 1826. 

Daarna gaan de ontwikkelingen snel en werd fotografie bereikbaar voor de amateur, gezien de 

kosten wel voor de meer welgestelden! 

In 1887 werd de eerste fotoclub opgericht: Amateur Fotografen Vereniging ( Amsterdam) 

Daquerre uit Groningen in 1891. 

Rotterdam volgde in 1901 met de AFVR, de afkorting spreekt voor zich. De Haagse in 1907. 

De Fotobond, toen BNAFV (Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen) werd in 1922 

opgericht. De voorbereidingen voor het 100-jarig jubileum zijn in volle gang, zoals jullie in de in het 

lad I Beeld  he e  geleze . 

De Rarekiek is in 1957 opgericht.  In die tijd zijn veel clubs begonnen: Schiebroek in 1956, Zwijndrecht 

in 1959. Veel clubs uit die tijd bestaan nog steeds, soms na samengaan met andere. Toch mooi met 

alle veranderingen in de fotografie en de samenleving. 

Op de jubileumexpositie van de Rarekiek in 1967 ben ik lid geworden en heb veel veranderingen 

meegemaakt. Natuurlijk de techniek: Zwart-wit was toen de norm, kleuren afdrukken was voor 

a ateurs iet ereik aar. Als je i  kleur ilde erke  aakte je Dia’s. (de officiële naam van de club 

is Foto-en Diaclub De Rarekiek) Later werd het zelf afdrukken van kleurnegatief of dia binnen 

bereikbaar en zag je dus veel meer kleurenwerk. De club had en donkere kamer en vrijwel alle leden 

ook. 

Dit was een grote verandering net als de overgang naar digitaal, eerst schoorvoetend door het 

inscannen van negatieve  e  dia’s e  later de o erga g aar de digitale a era e  pri ters. 
De opkomst van de digitale media en smartphone zijn grote veranderingen. 

Als je dit alles tot je door laat dringen is het opvallend dat veel van de clubs uit de zestiger jaren nog 

steeds bestaan en actief zijn. 

Als je vijftig jaar geleden bij een fotoclub kwam zag je bijna allemaal heren, de vrouwen waren sterk 

ondervertegenwoordigd. De donkere kamer was het domein van de man kun je wel zeggen. Hoe 

anders is dat nu! 

De drempel bij de fotografie is veel lager geworden. Er wordt veel meer gefotografeerd. Vroeger met 

je rolletje van 36 opnamen was je wel selectief bij de opname. Ik kwam weleens met 10 rolletjes 

thuis van vakantie, een dure grap! Nu moet je oppassen om niet meer dan duizend opnamen te 

ake . Het ge aar a  lu htigheid ligt op de loer, aar geeft ook eer ogelijkhede  o  Het 
Mo e t  ast te legge . Het keuze o e t ers huift a  de op a e aar het latere uitzoeke . 

Terug naar De Fotobond: alle leden van een fotoclub zijn automatisch lid van de Fotobond, de club 

betaalt daar contributie voor. De fotobond doet heel veel voor de leden. Dat wordt wel eens 

onderschat. Vooral op het gebied van persoonlijke ontwikkeling worden veel initiatieven genomen. 

Op de fotoclub krijg je natuurlijk ee  rea tie op je erk. Het is a  groot ela g dat je foto’s ook door 
anderen worden gezien en beoordeeld. Binnen De Rarekiek doen we dat door sprekers en 

besprekers uit te nodigen. Via de Fotobond kun je deelnemen aan gespreksgroepen, inzendingen 

zoals Foto-Individueel en nog veel meer. Jullie kijken gelukkig vaak naar de informatie die op onze 

website staat. Kijk ook heel regelmatig op fotobond.nl, het kan je echt helpen bij je fotografische 

ontwikkeling. Ook het mentoraat van Jan Ros dat onlangs is gestart, is mogelijk gemaakt door de 

Fotobond.  

Theo 
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Tentoonstellingen
2019 was een jaar van veel tentoonstellingen waar de club op een of andere wijze bij betrokken 
was. Natuurlijk was er de Kunstkijk rond eind mei. Tijdens de zomer hielp De Rarekiek jureren 
bij de jubileum fotowedstrijd van NLGO. In september exposeerde De Rarekiek in het Diekhuus, 
waarbij Johan van Konijnenburg, die enkele jaren geleden voor ons de foto en serie van het jaar 
koos, de expositie besprak en opende. Rond die tijd exposeerde de club een achttal portretten 
in de etalage van Boekhandel Bruna in Ouddorp. Tot slot pakte de Fotobond in oktober groot uit 
met een tentoonstelling in Delft waar de Rarekiek ook vertegenwoord was.

Fotowedstrijd ter gelegenheid van het 
40-jarig jubileum van de NLGO

Op 29 juni heet de vereniging voor Natuur en land-
schapsbescherming Goeree Overlakkee (NLGO) haar 
40-jarig jubileum gevierd met oa een fotowedstrijd. Het 
thema was “Natuurlijk Goeree Overlakkee”. Natuur-
lijk kon daarbij op twee manieren worden uitgelegd, 
nl als “natuur” of als “vanzelfsprekend”. De fotografen 
konden met dit onderwerp aan de slag. Er werden 186 
foto’s ingestuurd waaronder veel van De Rarekiek. Op 
de jubileumdag werden de foto’s door de juryvoorzit-
ter Theo Mastenbroek besproken en de prijswinnaars 
bekendgemaakt op de Hofstede “Lust en Last”.  De 
eerste prijs ging naar Rob Schop met een nachfoto bij 
Ouddorp. De tweede prijs ging naar Ad Alleman met 
een combinaie van onder en boven water in het Gre-
velingen. De derde prijs ging naar Marijke de Cocq met 
een combinaie van lamingo’s en de windmolens bij 
Batenoord. Jaap Peeman (foto’s rechts) was de hele 
dag aanwezig om het jubileum op de foto vast te leg-
gen. (KvtZ)

Holle Bolle Dag Sommelsdijk

Bij stralend weer was er op 23 augustus weer een “Holle 

Bolle Dag” in het centrum van Sommelsdijk. Deze dag 

trok weer veel publiek. Dat was een mooie gelegen-

heid voor De Rarekiek om zich daar te manifesteren. In 

De Doele was ruimte om te exposeren. In klederdracht 

gaven  clubleden Taetske en Leendert Verkerke deze 

tentoonstelling in dit historische gebouw een extra ac-

cent. (Foto’s Jaap Peeman)
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Opening expo Diekhuus

Ieder jaar exposeert De Rarekiek wel een keer in het 
Diekhuus. Dit jaar was de tentoonstelling van 20 sep-
tember t/m eind oktober. De tentoonstelling kreeg een 
feestelijk intje door de opening te koppelen aan een 
clubavond. Aan beeldend kunstenaar  Johan van Konij-
nenburg, die enkele jaren geleden voor ons de beste 
foto’s en serie van het jaar koos, werd gevraagd de ge-
exposeerde foto’s te bespreken. Het werd zo een leven-
dige opening. (Foto’s Jaap Peeman)

Expositie Bruna

Regelmatig kan De Rarekiek exposeren in de etalage 

van Boekhandel Bruna in Ouddorp. Dit jaar was het the-

ma “portret” gekozen. Een achttal portretten, waarvan 

een enkele in deze Kroniek nog wel voorbij zal komen, 

werd geëxposeerd.
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Zilver voor Hans Groenendijk op Foto Online 2018 met “Shave”

Fotobond expositie Delft

Tot nu toe kenden we van de Fotobond vooral de tentoonstelling “ Foto Nationaal” waarin de beste series die 

hiervoor waren ingezonden op diverse plekken in het land geëxposeerd  werden. Dit jaar pakte de bond groter uit. 

Waarom niet het beste werk van enkele andere wedstrijden met Foto Nationaal combineren tot een grote tentoon-

stelling. Zo werden de beste foto’s van de Bondsfotowedstrijd 2019, Foto Individueel 2019 en 2018 toegevoegd.

Het resultaat zagen we in het stadskantoor van de gemeente Delft. Dit heeft zijn ingang in de hal van het station. 

Makkelijker kun je het niet maken. Op zaterdag 26 oktober werd deze grote tentoonstelling geopend. Door de wat 

beperkte ruimte moest hij compact worden opgesteld. Hierdoor kon je geen afstand nemen van het fotowerk, wat 

een beetje jammer was. Je kunt echter niet alles hebben en dit was een goed compromis. De series voor Foto Nati-

onaal hingen in een aparte ruimte waar je wel wat afstand kon nemen om de serie als geheel in je op te nemen. Er 

waren heel veel mooie beelden en series.

Wat hing er zoal? De tentoonstelling gaf een goed beeld van waar de voorkeur van de diverse juries van deze 

westrijden naar toe ging. De mens in al zijn facetten overheerste. Bij deze foto’s is een verhaal nooit ver weg. Ab-

stracte foto’s zag je vrijwel niet en ook (stads)landschap was zeer bescheiden vertegenwoordigd op de tentoonstel-

ling. 

Was De Rarekiek nog vertegenwoordigd? Gelukkig wel. Theo Mastenbroek had een serie ingezonden voor Foto 

Nationaal die heel veel ruimte voor verbeelding bood. Ook hing er en foto van Magda Korthals uit Foto Individueel 

2019 en een van Hans Groenendijk uit Foto Individueel 2018. De opening was zeer goed bezocht. Hieronder de 

geselecteerde foto’s van de Rarekiekers. (TvdL)
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Brons voor Magda Korthals op Foto Online 2019 met “Samenwerken”

De serie “Naar lciht en vrijheid... Ingehouden adem...” van Theo Mastenbroek werd dit jaar tmet nog 12 andere se-

ries toegelaten tot de reizende expositie Foto Nationaal van de Fotobond. Vorig jaar werd Theo geaccepteerd met 

zijn serie “Metamorfose”.

De jury bestond dit jaar uit:  

Carla Kogelman – fotograaf met als specialisatie reportage, documentaire en portret 

Loek van Vliet – docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 

Petra Cardinaal – manager van galerie Pennings Foundation in Eindhoven

Commentaar van de jury: Beelden met een poëtische spanning. De monochrome kleuren worden onderbroken door 

een lichtvlek die wijst naar de vrijheid. De beeldreeks eindigt met optimisme: naar licht en lucht. 
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Anne Marie Vermaat

Angelique van der Loo

Vrije fotografie
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Sjaak Breedveld

Riet Elen

De Rarekiek Kroniek  9



Kees van 't Zelfde

Pieter Helmsing
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Arend Brinkman

Leo v.d.Wende
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Hans Groenendijk

Mario van Bezouw
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Sue Goldberg

Ton van der Laan
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Gerda Helmsing

Wilma Schrier
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Gerald Sermon

Marga Jansen
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Joep Luijckx

Leo van Kassel
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Petra de Munck

Henk de Jong
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Fons Kern

Greta v.d. Wende
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Jentien Boerma

Willy Mijs
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Theo Mastenbroek

Hans Nieuwland
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Magda Korthals
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Jaap Peeman
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In de wolken

Een paar keer per jaar zet de programmacommissie van De Rarekiek haar leden aan het werk 
met een opdracht. Soms kun je daar goed mee uit de voeten en soms is het puzzelen. Dit keer 
was het thema “In de wolken”. Dit kun je redelijk letterlijk opvatten maar ook iguurlijk. Veel leden 
hebben voor dit thema werk ingeleverd, soms heel dicht op het thema en soms losjes. Een over-
zicht van wat men meebracht volgt hieronder.

Wim Weeda

Hans Nieuwland Wilma Krapman
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Gerald Sermon Magda Korthals

Sjaak Breedveld

Theo Mastenbroek

Mario van Besouw Leo van Kassel

Anne-Marie Vermaat

Pieter Helmsing
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Gerda HelmsingAngélique van der Loo

Greta van der Wende

Jentien Boerma

Jan-Willem van den Berg

Hans Groenendijk
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Bezoek van FC ’59 uit Delft
Clubuitwisselingen zijn een essentieel onderdeel van een goed fotoclubprogramma. Je ziet werk van andere foto-

grafen, die er ook meestal zelf bij zijn zodat er ruimte is voor vragen en een beetje discussie. Niet te veel, anders 

kom je niet door de stapels werk, die iedereen meebrengt. Ooit hadden we de fotoclub Zoetermeer op bezoek, die 

met 14 leden kwam. Dat was wat veel. FC ’59, bijna net zo oud als onze club, kwam met zes leden: Rico Hulsker, 

Gerda Hanemaaijer, Paul Mokveld, Roel de Oude, Luc Soethout en Raúl Neijhorst. Met link wat leden van de eigen 
club leverde dat een vol huis op.

Zij lieten heel verschillend werk zien en konden daar vaak levendig en met humor over vertellen. Dat leverde een 

boeiende avond fotograie op. Uit de getoonde beelden en de aanpak, vasthoudendheid en energie die de fotogra-

fen uitstraalden viel best inspiratie te halen. Zie ook htps://www.fc59delt.nl/ Dank aan FC ’59 en we hopen tezijner-

tijd een bezoek aan Delft te brengen.

Ton van der Laan

Links een impressie van deze 

foto-avond (foto Jaap Pee-

man). 

Daaronder links foto van  

Gerda Hanemaaijer en rechts 

Roel de Oude. Onderin de 

serie van Rico Hulsker
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Foto’s deze pagina: Raúl Neijhorst
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Joop van de Weteringwedstrijd 2019
De bespreking van de afdelingswedstrijd werd dit jaar 

weer gehouden in het zalencentrum in Alblasserdam, 

waar de bioscoopzaal prima projectie bood en waar ie-

deren het besproken werk uitstekend kon zien. Er waren 

dit keer 261 foto’s ingezonden door 95 deelnemers. 

De jury bestond uit Peter Willemse en Gerard Hol van 

FC ’59 uit Delft die de foto’s goed bespraken. Er waren 

12 Rarekiek-clubleden aanwezig om het commentaar op 

de foto’s te horen. Het is altijd nuttig goed commentaar 

te krijgen op je foto’s van mensen buiten je fotoclub-

kring.

De jury had de papieren versie van de beelden beoor-

deeld. Deze lagen willekeurig verspreid. Dat had als 

voordeel dat je de foto’s van één maker niet direct  kon 

vergelijken. Bij de presentatie van het werk op het grote 

witte doek stonden de drie beelden van een maker wel 

naast elkaar. Een tip van de jury was om niet drie foto’s 

in te leveren die een heel sterk verband hebben en als 

serie werken. De jury zal er toch hoogstens één kiezen. 

Varieer het ingeleverde werk een beetje.

Er was divers werk ingeleverd. Je jury wist goed het kaf 

van het koren te scheiden en te laten zien waar men 

te ver doorgeschoten was, wanneer men te veel wilde 

laten zien en wanneer de foto te snel gelezen was en 

klaar. Ook waren er foto’s die het in een serie prima 

zouden doen maar als losstaand beeld onvoldoende 

zeggingskracht hadden. 

De jury wilde duidelijk ruimte hebben voor een verhaal 

in de foto. Fantasie moest geprikkeld worden. Vervaging 

en dubbelbeeld hielp soms die fantasie te prikkelen. 

De foto’s van onze leden werden uitgebreid besproken 

omdat de tijdsdruk voor de pauze minder groot was dan 

daarna. Onze foto’s kregen veel positief commentaar.

Toen alle beelden besproken waren werd de top-20 

bekendgemaakt. De Rarekiek had 4 foto’s in de top-

20: Theo Mastenbroek, Jaap Peeman, Sue Goldberg 

en Angélique van der Loo. De clubprijs ging naar FC 

Zwijndrecht met 9 foto’s in de top-20. De Rarekiek was 

tweede met 4 foto’s, zie de volgende twee pagina’s. Alle 

andere clubs hadden max. 1 foto in de top-20. (TvdL)

Foto Raúl Neijhorst
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Theo Mastenbroek
Jaap Peeman
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Sue Goldberg

Angélique van der Loo
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Eddy ’t Jong
Onze gastfotografen hoef je niet altijd van ver te 

halen. In Sommelsdijk vind je ze ook. In novem-

ber hadden we Eddy ’t Jong op bezoek. Hij is een 

fotograaf die van veel markten thuis is. Hij vertelde 

iets over wat hij doet in het leven en hoe hij zich 

via opleidingen bekwaamd heeft in de fotogaie. 

Hij pakt onderwerpen grondig aan en wil ze goed 

beheersen. Dat zag je duidelijk in zijn getoonde 

fotograie. Hij startte met portretten die soms te-

ruggrepen naar het verleden. Vaak hadden ze een 

donkere achtergrond om alle concentratie op de 

gezichten te houden.

Hierna kwam hij met Urbex beelden. Ook hier 

werpt grondig onderzoek zijn vruchten af. Waar 

staan al die mooie verlaten, soms nostalgische 

oude huizen en fabrieken? Ze worden zelden ge-

adverteerd op het internet. Je moet je binnenwer-

ken in de kleine kring van fotografen die de plek-

ken weten te vinden. Dat is hem prima gelukt. Hij 

kwam en komt op heel bijzondere plekken, waar 

boeiende verhalen aan vast zitten. De beelden 

die hij liet zien boden volop ruimte voor fantasie 

en boden een prachtig kijkje in een wereld die niet 

meer is maar ook nog niet opgeruimd is.

Na de pauze kwamen macro-opnamen  en land-

schappen maar het werk voor de pauze was net 

wat persoonlijker. Een boeiende avond fotograie. 
(TvdL)

Foto’s Eddy ‘t Jong
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