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We zijn met de Kroniek aangekomen aan de 

afsluiting van de 40ste jaargang. Dat is mis-

schien een feestje waard maar waar moet je 

dat houden? Als alternatief hebben we geko-

zen voor een extra dik clubblad. Dan is er wat 

te kijken en te lezen, iets waarvoor we in deze 

moeilijke  periode wat meer tijd zullen hebben.

In de afgelopen periode had de club wat meer 

fotothema’s dan normaal. Mondriaan konden 

we nog net voorbij zien komen op de laatste 

clubavond van dit seizoen, vrijdag 6 maart. In-

tussen liepen ook de projecten voor de Kunst-

kijk en Vier je vrijheid. Het eerste evenement 

is helaas afgelast maar er waren al veel foto’s 

voor beschikbaar. Een selectie hebben we 

meegenomen in deze Kroniek. Ook voor Vier 

je vrijheid waren clubleden actief geweest en 

dit was ook een thema dat we in deze Kroniek 

mee konden nemen. Het leven en beleven in 

het Corona tijdperk leek ons ook een geschikt 

onderwerp. Ook daar gaven veel leden invul-

ling aan.

Daarnaast hebben we de reguliere onderwer-

pen voor de voorjaarskroniek. De Beeldjes-

avond is geweest en de Bondsfotowedstrijd. 

Hans Groenendijjk zond in voor de BMK van 

de Fotobond en vertelt daar iets over. Het 

mentoraat van Jan Ros beleefde zijn voltooi-

ing. Acht leden vertellen hoe ze dat beleefd 

hebben en laten dat met foto’s zien. We kon-

den weer een nieuw lid inschrijven, van wie de 

vader heel lang lid was van de club, Catelijne 

Hoogenboom.

Al met al is er veel fotowerk te zien op deze 56 

pagina’s, een record afgezien van het jubile-

umnummer uit 2007. In het najaar hopen we 

weer een bijzondere Kroniek uit te brengen. 

We wensen iedereen veel leesplezier maar 

vooral gezondheid toe en pas goed op je zelf 

en je naasten.
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Communicatie
 
Fotografie is communicatie, je wilt met je foto’s iets overbrengen iets delen. Een emotie, een mooi moment of iets aan
de kaak stellen. Je hebt daarvoor een publiek nodig, een klankbord. Je wilt weten of je bedoeling over komt.
Dat is plotseling heel anders geworden, we zien elkaar niet meer op onze vertrouwde clubavonden. Heel jammer na-
tuurlijk. Voor veel clubleden is “De Rarekiek” belangrijk, voor de contacten en reacties op je werk. Er stonden een
aantal fotografische gebeurtenissen op het programma die niet door kunnen gaan:  “Vier je Vrijheid”, “KunstKijk 2020”,
Bespreking BFW enz. Exposities werden afgelast of mogelijk verzet naar het najaar. Het programma van de Fotobond
en de afdelingen zijn drastisch aangepast. Kijk regelmatig naar fotobond.nl en natuurlijk naar onze site!
In dit nummer zien jullie een impressie van wat al ingeleverd en afgedrukt was voor “Vier je Vrijheid en “KunstKijk”. Van
de laatste komt waarschijnlijk een digitale versie, wordt aan gewerkt!
Gelukkig hebben we de sociale media om werk te delen. Goed commentaar krijgen is dan lastig. Daarom zijn we bezig
of we digitale clubavonden via de website van de club kunnen regelen.
Als voorbeeld: de bespreking van onze foto’s door Dorchester via de film die Ton en Sue maakten, top!
Overal om me heen zie ik fotografen die hun archief lekker aan het opschonen zijn. Hier blijkt vaak werk bij te zitten dat
met de kennis van nu een mooie foto op kan leveren. Thuis aan de slag kan ook: table-top bijvoorbeeld. Als je ziet hoe
leuk de werkavond met dit thema was moet daar ook veel te doen zijn. Lekker dichtbij, in de vensterbank, op tafel of in
de tuin, volop mogelijkheden thuis.
Je hoort nog al eens: ik heb er geen tijd voor. Nu misschien  wel. Denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden
is altijd al goed, maar nu zeker.
Inspiratie opdoen: Bezoek websites van goede inspirerende fotografen en er zijn veel digitale rondleidingen in musea.
Kortom veel te zien en ideeën op te doen. Het mentoraat door Jan Ros was ook bijzonder inspirerend, heel jammer dat
de presentatie uitgesteld moest worden, maar natuurlijk gaan we later in de herkansing.
Communicatie met foto’s, kan dat wel? Gaat het vaak niet meer over waardering? Bij inzendingen voor wedstrijden is er
een jury die de foto’s beoordeelt, vaak zijn er veel inzendingen en kan de jury maar weinig tijd aan een foto besteden.
Kan er dan sprake zijn van communicatie? Veel foto’s “lezen” gemakkelijk en communiceren sneller terwijl andere meer
tijd nodig hebben, je moet je verdiepen in de achtergrond, de diepere lagen zien. Als de foto duidelijk is, als je bij de jury
iets geraakt hebt, is er dus communicatie dat vaak resulteert in een goede waardering.
Hoe zit het dan met foto’s die gemaakt zijn om mooi te zijn, een mooi landschap of bloemen laten zien? Als het een
emotie oproept kun je zeggen dat die ook communiceert. Blijft nog de vraag: wel communicatie, dus de kijker snapt wat
er te zien is, maar het boeit niet. Dan is de foto wel duidelijk maar krijgt geen hoge waardering. Het onderwerp is alledaags,
dood gefotografeerd, te gemakkelijk of iets dergelijks.
Als je zelf niet bij de jurering bent is de communicatie eenzijdig, de foto moet het alleen doen en er is geen communica-
tie met de jury. Daarom is het goed naar de besprekingen te gaan om de motivatie van de jury te horen.
Als we op de club een bespreker hebben, is de communicatie beter!
 
 
Theo
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Jan Elen

* 13 september 1927

† 18 maart 2020

Aleen dan is leven, leven,

Als het tot de dood ons boeit.

Jan schreef in een “Kroniek” bij zijn foto’s: 

“Als je nog jong bent, beklim je met camera en statief de hoogste bergen. Wordt je ouder, dan 
komen de slijtageverschijnselen en beperkingen. Om creatief bezig te blijven zoek je naar andere 
middelen en paden.”
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Het gehoor van Jan werd de afgelo-

pen jaren zo slecht dat hij niet meer 

naar de clubavonden kon komen. 

Hij miste dat enorm.

Fotograie was heel belangrijk in zijn 
leven. Een natuurfotogaaf was Jan, 

hij ging graag terug naar een gebied 

dat hem boeide. Naar IJsland ging 

hij maar liefst zeventien keer! De 

Rio Tinto was ook zo’n favoriet ge-

bied. Toen Jan niet meer op reis kon 

maakte hij prachtige macro foto’s 

thuis.

Jan werkte met dia’s, zorgen voor 

een goede belichting en composi-

tie is dan van groot belang. Later 

corrigeren is er niet bij. Het statief 

ging altijd mee. Als het licht niet 

goed was: gewoon een andere keer 

terug.
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De beeldjes 2019
We hadden al weer de 40ste editie van de verkiezing van 

de beste foto’s en serie van het jaar in De Rarekiek. In de 

kop staat 2019. Daarmee wil ik aangeven dat de verkie-

zing gaat over de beste foto en serie van dat jaar. Wat nu 

de topavond van het seizoen  is begon december 1980 

als heel bescheiden evenement. Je mocht één foto inle-

veren en één dia. De club had ook nog eens veel minder 

leden in die tijd. Bij de beste foto ging het dat jaar om een 

zwart-wit foto. Na 1980 werd het afdrukken van kleuren-

foto’s wat toegankelijker door nieuwe technieken, papie-

ren en de opkomst van de kleurvergroters. Moesten die 

kleurendrukken die voor de Beeldjes werden ingeleverd 

nu worden beoordeeld samen met de zwart-wit foto’s of 

samen met de dia’s. We kwamen daar niet goed uit.

Na drie jaar appels en peren vergelijken vonden we 

de oplossing  We wisten de maker van de eerste twee 

beeldjes, schoenmaker en beeldend kunstenaar Mel Dale 

uit Stad aan het Haringvliet, zo ver te krijgen dat hij nog 

een derde beeldje voor ons produceerde. Nu had iedere 

categorie zijn beeld. Dat ging goed tot en met 2006. Toen 

was het exit voor de  dia. Uiteindelijk bestemden we dat 

beeldje voor de fotoserie, een goede keus want het sti-

muleerde de seriematige fotograie.

Ook mocht je in de loop der tijd meer foto’s inleveren. Dat 

levert ieder jaar weer de schok op bij de bespreker: wat 

een hoeveelheid werk en moet ik over ieder beeld wat 

zeggen? Die clubavonden duurden nogal eens tot half 

twaalf en nog wel later, maar er was ook een beeldend 

kunstenaar die zijn presentatie om kwart over negen na 

45 minuten afgerond had. Verschil moet er zijn. 

Afwisselend laten we deze gigantische klus doen door 

een fotograaf en beeldend kunstenaar. We begonnen 

eind 1980 met fotograaf Rob Broere en deze 40ste editiie 

was dus gereserveerd voor een beeldend kunstenaar. De 

fotografen zoeken we soms wat verder weg (Thijs Wort-

man uit Beilen!) maar de beeldend kunstenaars komen 

meestal van Goeree-Overlakkee. Daar wonen er meer 
dan je denkt.

Zo reed de bestelbus met 8000 Rarekiek foto’s naar 

Frans Steginga uit Stad aan het Haringvliet die deze taak 

op zich genomen had. Hoe zal ik dit eens eiciënt aan-

pakken moet hij gedacht hebben. Het voelde misschien 

aan  als 8000 foto’s maar gelukkig  viel het enigszins 

mee. Frans verdeelde de foto’s in voor hem logische 

categorieën en ging met globaal commentaar door die 
stapeltjes heen. Daarna haalde hij zijn favorieten uit 

die stapeltjes tevoorschijn en ging dieper op die foto’s 

in, vertelde wat hij waardeerde en wat voor verhaal ze 

vertelden.

Nu moest er gewikt en gewogen worden en opnieuw 

appels en peren vergeleken worden. Hoe verhoudt een 

abstract beeld zich tot een portret? Je moet subjectief 

knopen doorhakken, anders zit er niet op. Ik vind het altijd 

leuk en een mooie opsteker voor leden, als er gekozen 

wordt voor  een beeld van ten minste een lid die nog nooit 

een beeldje gewonnen heeft en nog niet zo heel lang lid 

is. Ze moeten het beeldje wèl verdienen natuurlijk. Dat 

deden ze. Kleur ging naar Leo van Kassel, Zwart-wit naar 

Jaap Peeman en Serie naar Gerda Helmsing. Zij moeten 

een jaar lang heel goed zorgen voor die beeldjes want ze 

moeten hopelijk nog een hele tijd mee. Frans, bedankt 

voor een inspirerend verhaal en een ijne avond.

 

Ton van der Laan
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Op deze pagina 

de winnaars 

van de 40ste 

editie: vlnr 

Gerda Helm-

sing (serie), 

Leo van Kassel 

(kleur) en Jaap 

Peeman (zwart-

wit)

Daaronder de 

winnende foto’s 

en serie

De Rarekiek Kroniek  7



Gastfotografen - Stefan Ihrman
Op 6 december 2019 hadden de Zierikzeese fotograaf Stefan Ihrman op bezoek. Hij bracht ons 
verstilde landschapsfotograie vaak gemaakt met lange sluitertijden en veel diepte. Hij liet ook 
de compositorische ideeën zien achter zijn foto’s. Hierdoor kregen onze leden beeldende en ook 
technische tips aangereikt. (Foto’s: Stefan Ihrnman)
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Gastfotografen - Ary van der Stelt
Met gastfotograaf Ary van der Stelt hadden 
we afgelopen januari een fotograaf in huis 
die een vervreemde wereld in duikt met 
een knipoog naar de realiteit. Van heel tere 
tinten tot meer graische vervormde stads-
landschappen. Dat boeide de Rarekiekers 
wel. (Foto rechts: Jaap Peeman, foto’s onder: Ary 

van der Stelt)
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Bondsfotowedstrijd 2020
De afgelopen jaren hebben BFW commissieleden (of 

tenminste een daarvan) het hele jaar door gekeken op 

clubavonden naar foto’s die goed zouden kunnen scoren 

in de BFW.  Bovendien werden alle foto’s op de clubcom-

puter beschikbaar gesteld voor commissieleden.  Ieder lid 

maakte een voorselectie thuis. Daarna kwam de commis-

sie bij elkaar en maakte via digitale beelden gezamenlijk 

een uiteindelijke selectie.

Dit jaar is de selectie voor de BFW anders gegaan. 

We (Jaap Peeman, Fons Kern, Leo van Kassel en Sue 

Goldberg) hebben de leden gevraagd om +/- 10 van  hun 

beste foto’s digitaal in te zenden naar de uitzoekcom-

missie.  We ontvingen van maar 16 fotoleden (van de 45 

leden!) beelden. Als aanvulling daarop hebben wij alsnog  

gekeken in de collectie die gestuurd werd naar Dorches-

ter om van nog meer leden foto’s toe te voegen. 

We hebben bij een commissielid thuis samen de digitale 

foto’s bekeken en 10 geschikte opnamen uitgezocht. Om 

een misverstand nog uit de weg te helpen: bij het uitzoek-

en van de10 foto’s kan een jurylid natuurlijk niet stemmen 

op zijn/haar eigen foto’s. De Rarekiek  eindigde dit jaar 

op de 38e plaatst uit 151 clubs en wel met een bronzen 

plak voor Jentien Boerma: “Jongen op oude zolder”.  We 

zaten in de top 25% maar niet zo hoog als de twee jaren 

daarvoor: een  9e en 10de plaats.

Waar ligt onze plaatsing aan? Waarschijnlijk aan twee 

factoren: maken wij als club de soort foto’s die het goed 

doen in de BFW en zorgen wij dat de beste foto’s van het 

clubjaar boven water komen? Wij zien dat (verhalende/

emotionerende) mensenfoto’s het al jaren goed doen 

in de BFW. Daartegen doen Urban Fotograie, Flora en 
Fauna opnamen het veel minder en ook gemanipuleerde 

foto’s vallen vaak door de mand.  Je moet wel fotogra-

feren waar je je happy bij voelt. Maar ga er voor, niet 

de makkelijke plaatjes, verdiep je in de historie van de 

fotograie en kijk veel naar andere top fotografen voor 
inspiratie.

We zien dat goede foto’s van het begin van het jaar vaak 

in vergetelheid raken tegen het eind van het jaar als de 

BFW foto’s uitgezocht worden.  Zowel de maker als de 

commissie moeten proberen dit te voorkomen.  Boven-

dien, moet onze Beeldjesavond misschien plaatsvinden 

voordat de selectie voor de BFW gemaakt moet worden, 

niet om de selectie te beinvloeden maar om de beste 

foto’s van het jaar beschikbaar te hebben.

Op de site van de Fotobond kun je een video-indruk van 

de jurering van de BFW in Druten zien.  -  Jaap Peeman

Foto 1 - Fons Kern Foto 2 - Sue Goldberg

Foto 3 - Fons Kern Foto 4 - Jentien Boerma (brons)
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Foto 5 - Magda Korthals

Foto 7 - Jaap Peeman

Foto 9 - Marga JansenFoto 10 - Jaap Peeman

Foto 8 - Wim Weeda

Foto 6 - Jentien Boerma
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Theo Mastenbroek

Wilma Krapman

Vier je Vrijheid
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Marga Jansen
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De foto is van Magda Korthals



Jaap Peeman

Bram Schrier

14  De Rarekiek Kroniek



Jentien Boerma

Catelijne Hoogenboom
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Peter van Sprang

Cor Lokker
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BMK

Zaterdagmiddag 7 maart, de hal van het fotomuseum 

aan de Wilhelminakade in Rotterdam zat bomvol. 

Tweeëndertig inzenders onder wie mij persoontje za-

ten stijf van de spanning. Heel veel aanhang ook van 

de Rarekiek. Zat  zelf achter Marcel van Balken met 

wie ik nog even gesproken heb., Hij  vertelde mij dat 

hij nu voor de 16e keer inzond en tot nog toe zonder 

resultaat. Andere jaren was de presentatie in de grote 

zaal waar alles wel beter tot zijn recht kwam , wellicht 

volgend jaar beter. Geen nieuwe BMK-ers:, Susan 

Leurs en Jan Moes slaagden wel,  maar die waren het 

al.  14 Fotografen werden kandidaat-BMK onder wie 

Marcel. Zelf viel ik buiten de boot ondanks dat de toe-

lichting bij mijn foto’s niet eens zo slecht was. Wellicht 

volgend jaar opnieuw .                     Hans Groenendijk Foto Jaap Peeman

Twee van de 12 foto’s 

die Hans inzond voor 

de BMK-jurering 2020
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Mentoraat Jan Ros

Negen seizoenen geleden hield Jan Ros zijn eerste mentoraat bij De Rarekiek. Een tiental Rare-
kiekers probeerde een (nieuwe) richting te vinden in de fotograie geholpen door zijn aansturing 
en ondersteuning. Diverse leden hebben daar veel proijt van gehad. Sinds dat mentoraat heeft 
De Rarekiek 22 nieuwe leden kunnen inschrijven. Tijd dus om een nieuw mentoraat te starten. Jan 
Ros was opnieuw bereid de rol als mentor op zich te nemen. Na deze zes avonden was er ook nu 
veel enthousiasme bij de 10 deelnemers van nu. Hieronder het verslag van een aantal van hen

Gerald Sermon

Met hoge verwachtingen begon ik mijn beste foto’s te 

verzamelen en de verplichte checklist van Jan in te vul-

len. Misschien zou ik op het eind van de 6 maanden veel 

betere resultaten kunnen boeken? Ik hoop het wel, dit 

was ineens mijn doel (een resultaat!). Ik wist eigenlijk 

niet wat voor foto’s ik wilde maken, maar de foto’s van 

Bas Meelker vond ik best leuk, dus misschien ongeveer 

dezelfde? 

In de tweede sessie (de eerste was een presentatie van 

Jan) moest ik een locatie vinden en me er helemaal in 

verdiepen. Ik heb voor de slikken van Melissant gekozen. 

Na een aantal maanden in de regen, natte kleren en na 

heel veel wandelingen, was ik ineens niet zo geïnteres-

seerd in de slikken en heb Oostvoorne gevonden als 

een mogelijke vervanger. Ik heb veel verschillende foto’s 

gemaakt maar nog steeds niet wat ik wilde (met Bas 

Meelker nog steeds in gedachten). 

Tijd voor een korte vakantie naar Engeland met mijn 

vrouw en hond. Na een week in hele mooie steden heb ik 

zwart/wit foto’s van Oxford in de regen gemaakt en ik heb 

ook een aantal YouTube video’s van Simon Baxter ge-

zien; hij maakt foto’s van bomen. Interessant maar geen 

“Bas Meelker foto’s”.

In de derde sessie ik heb met trots de z/w foto’s van 

Oxford aan Jan laten zien. Die waren na een korte blik en 

een snelle handbeweging van tafel gebonjourd. “Fo-

cus Gerald!” riep hij.. “Misschien kan je iets met bomen 

doen?”. Dat was niet mijn beste avond .. maar wat ik ook 

merkte was dat alle anderen ook hun goede en minder 

goede avonden hadden.  Iedereen had af en toe moeite 

met hun opdracht. Ik was hierin geen uitzondering. In 

deze sessie was het voor mij duidelijk; ik was niet bij 

het mentoriaat om een ‘resultaat te boeken’ maar een 

‘reis naar een resultaat’  te ervaren. Het resultaat was 

eigenlijk het ‘bewijs dat je de reis had gemaakt’.

De weken daarna heb ik veel meer foto’s van z/w bomen 

gemaakt en op advies van Jan heb ik wat extra contrast 

in Photoshop toegevoegd. Na goed commentaar op een 

vrijdag (Rarekiek avond) van een foto van een enorme 

boom op een begraafplaats, dacht ik dat ik mijn reis mis-

schien kon afmaken met een serie over begraafplaatsen 

op het eiland. Eindelijk begon ik wat positiever com-

mentaar van Jan te krijgen. Ik had het gevoel dat ik de 

“goede”richting had gevonden. 

Uiteindelijk heb ik een serie van 15 foto’s gemaakt met 

als titel “Guardians of the Peace”. Ik ben blij met het re-

sultaat en nog veel blijer met “mijn reis”;  dankjewel Jan!

Hans Nieuwland 

Het door mij gekozen onderwerp voor de mentorcur-

sus was “Rotterdam anders”. Met “anders” bedoelde ik 

andere beelden dan je gewoonlijk ziet van Rotterdam. Als 

voorbereiding heb ik een lijst van tien punten gemaakt om 

tot andere foto’s te komen. Een daarvan was werken met 

de supergroothoek van 7 mm voor cropfactor 2, dus 14 

mm. Met die lens had ik nog weinig ervaring. 

Ik ben begonnen met grote objecten op de voorgrond 

en bekende gebouwen er achter. Voor de eerste foto’s 

bestond de voorgrond uit plantsoen en de achtergrond uit 
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de gebouwen van Hogeschool Inholland bij de Rijnhaven. 

Jan Ros wilde dat ik daarop doorging, maar in de winter 

was het groen schaars en heb ik noodgedwongen ook 

andere voorgronden gebruikt. 

Ik heb in totaal 8 wandelingen door Rotterdam gemaakt 

van ongeveer 9.00 tot 15.00 uur en zo’n duizend foto’s 

gemaakt. Daarvan is een serie van 18 foto’s afgedrukt 

en in de Remonstrantse kerk geëxposeerd. Verder heb ik 

een boek samengesteld met ongeveer 150 foto’s.  Daarin 

zitten ook foto’s met andere manieren om anders te zijn. 

Wilma Schrier

In september 2019 besloot ik mee te doen aan het men-

toraat van Jan Ros. Voor de eerste les moest ik 5 van 

mijn foto’s naar hem opsturen en beschrijven welk doel 

ik wilde bereiken. Mijn doelen waren: 1) Goede series ma-

ken en 2) Straatfotograie.

Voor de eerste les had Jan het fotoboek Haphazard 

meegenomen van fotografen die in mijn stijl fotograferen. 

Naar aanleiding van dat boek heb ik patronen op de weg 

gefotografeerd en van die foto’s heb ik een serie  ge-

maakt. Die serie heb ik gelijk ook voor het thema Mondri-

aan gebruikt.

Voor het 2de doel ben ik in Rotterdam gaan fotograferen. 

Ik kwam toevallig in de Boogaardstraat terecht en ben 

daar al die tijd naar terug gegaan om de mensen die in 

die straat aanwezig waren te fotograferen.

Op aanwijzing van Jan heb ik daar een serie van 5 foto’s 

van gemaakt. De lessen van Jan vond ik heel stimule-

rend. Jan besprak de foto’s met veel respect en leerde 

me zien wat past in een serie en wat niet. Ik heb 6 gewel-

dig ijne avonden gehad.
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Hans Groenendijk

Het mentoraat bij Jan Ros was 
voor mij een groot succes, had 
zoiets nog niet eerder gedaan. We 
waren met 10 man/vrouw zodat 
er voor ieder voldoende ijd was 
om de foto’s te bespreken. Zes 
avonden in het Diekhuus waar ik 
veel heb geleerd ook van de foto-
bespreking van de andere deelne-
mers. Voor mij was belangrijk dat 
Jan erg lete op het nastreven van 
het gestelde doel en daarvan niet 
af te wijken. 

Mijn doel was het vlakke Flak-
keese landschap met daarin een 
storend element . Begonnen met 
zwart-wit met veel contrast via 
kleur ben ik geëindigd met terug-
getrokken kleuren. Het storende 
element is op het laatst waar-
schuwingspaaltjes en borden 
geworden alleen met de kleur 
rood. Wat in eerste instanie niet 
de bedoeling was is dat ik met 
een serie van 12 aan de BMK heb 
meegedaan en door de eerste 
selecie ben gekomen. Hierbij 2 
foto’s van de eerste avond, toen 
nog in zwart-wit.         

Angélique van der Loo

Als tekst bij de mentoraatfoto’s wil 

ik het kort houden; 

Het was een enorme zoektocht 

naar onderwerp en foto’s. 

Uiteindelijk kwam ik uit op het 

thema ‘waar word ik blij van?’

Ook dat bleek een zoektocht en 

we blijven voorlopig nog even 

zoeken.
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Jentien Boerma

Ik ben aan het mentoraat begonnen om meer inzicht te krijgen in wat ik wil met mijn foto’s. Welke kant wil 

ik uit? Kan ik een eigen beeldtaal ontwikkelen? Want zeg nu eerlijk, ik ben een “alleseter”. Ook wilde ik 

graag een fotoserie maken. Maar wat maakt van een fotoserie een fotoserie? 

De eerste avond van het mentoraat bestond uit het bespreken van 5 willekeurig meegenomen foto’s. 

“Jongen op Zolder” was één van deze foto’s en in samenspraak met Jan Ros heb ik besloten om met dit 

jongetje (mijn kleinzoon Misha) verder te gaan. Dus toog ik met Misha naar het trammuseum in Ouddorp, 

waar ik foto’s maakte van jongetje in trein en jongetje in oude RTM bus. Groot succes, maar hoe verder? 

Ik meende meer emotie te moeten vastleggen. Wie is mijn kleinzoon, wat doet mijn kleinzoon? Maar hoe 

vertaal je dit in beeld? Het lukte mij niet en ik was erg teleurgesteld in de resultaten. 

Hierna ben ik weer scenes gaan bedenken. En zo kwam het avontuur van mijn kleinzoon tot leven. Ieder-

een in zijn omgeving heb ik misbruikt: zijn vader, moeder, opa en zelfs zijn broer. 

Jan Ros zijn inbreng was onmisbaar. Met veel geduld en motiverend, heeft Jan mij geleerd projectmatig 

te werken, bij hetzelfde thema te blijven. (mijn model was gewillig, maar had niet altijd tijd voor mij) Jan 

heeft mij getoond hoe een selectieproces werkt en mij inzicht gegeven in het bereiken van persoonlijke 

doelen. Het resultaat is een zwart-wit serie van 9 foto’s, met als titel: mijn avontuurlijke kleinzoon, foto-

graaf Jentien Boerma. 
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Greta van der Wende

“Van afbeelding naar verbeelding”

In de wintermaanden heb ik samen met negen 

andere Rarekiekers een mentoraat gevolgd 

bij bondsmentor Jan Ros.  Verdeeld over 

zes avonden in het Diekhuus leerde Jan ons 

onze fotograie op een hoger plan te brengen. 
Deelname was vrijwillig maar niet vrijblijvend. 

Na de introductie waarbij het onder andere 

ging over beeldtaal, foto’s maken met een 

betekenis, verhalen vertellen en emoties over-

brengen, gingen we aan de slag met een door 

onszelf gekozen onderwerp. 

Iedere avond werden de resultaten besproken 
aan de hand van maximaal 10 geprinte foto’s 
. De weg er naar toe was hierbij belangrijker 

dan het eindresultaat. Ik heb gekozen voor het 

onderwerp “Leegte”.  Ik heb dit vertaald naar 
troosteloosheid en verlatenheid in haven- en 

industrieterreinen in de Rotterdamse regio, 

waarbij ik ook de schoonheid ervan wil laten 

zien.

Het eindresultaat is een fotoboekje. Het was 

voor mij de eerste keer dat ik een mentoraat 

heb gevolgd. Ik heb er zeker veel van geleerd. 

Petra de Munck

De mogelijkheid om een mentoraat te volgen 

kwam voor mij op het juiste moment. Qua fo-

tograferen zat ik echt in een impasse en kwam 
niet tot actie. Dus deze uitdaging heb ik met bei-

de handen aangegrepen. Gelijk na aanmelding 
begon het grote denken: wat wil ik doen en op 
welke manier? Ga ik voor verdieping van mijn 
huidige onderwerpen of sla ik een nieuw pad in? 
Ik heb gekozen voor natuur en landschap in het 
algemeen. Niet te ver van huis i.v.m. vervoer en 

beschikbare vrije tijd). 

Leidraad voor mijn project werd een artikel van 
de provincie ZH over structuur en dna van het 
eiland. De titel voor mijn project werd: “Goeree-
Overlakkee: het groene eiland; parel(s) in de 
Delta”. (Groen als tegenhanger van die andere 
naam voor GO: het Witte Eiland!). 

Tot nu toe heb ik mij beperkt tot de “romp” van het eiland en mij gericht op weidsheid, wolken, dijken en bomenrijen. 
Heb meerdere malen de Slikken, de Vliegers en het Havenhoofd bezocht. Gewerkt onder verschillende weersomstan-

digheden / met statief / niet alles met de automatische instellingen / “gezocht” naar mijn “beeldtaal”…… en vooral ge-

noten van het buiten zijn en met een gericht plan bezig te zijn. Ook genoten van de bijeenkomsten. Onder begeleiding 
van een zeer kundige, motiverende en sturende mentor. Met medecursisten die ook allemaal hun bijdrage konden 

ventileren! De opmerking van Greta toen zij de foto’s van de bomenrijen zag: “dit is heel duidelijk Flakkee” was voor 
mij het bewijs dat ik op de goede weg was. Laten zien hoeveel mooie plekjes (parels) het eiland heeft! 

En het feit dat ik bij het afronden van e.e.a. regelmatig liep te neuriën bevestigt voor mij het plezier dat ik aan dit alles 
beleefd heb (“Toen ik langs het tuinpad van mijn vader……”)  Mijn project is niet afgesloten. Er zijn nog volop mogelijk-

heden om andere onderdelen / jaargetijden op beeld te zetten.  Een oneindige uitdaging laten we maar zeggen.....
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Nieuwe leden - Catelijne Hoogenboom
De Rarekiek is onlosmakelijk verbonden met mijn leven. 

Wat wil je met een vader die tot aan zijn dood lid was van 

deze fotoclub. Zo komen er herinneringen bij mij boven-

drijven uit de tijd van de Rarekiek toen ik nog lang geen 

lid was. Zo was er ooit een weekendcursus met Wim 

Noordhoek waar hij thuis met enthousiasme over ver-

telde.  Natuurlijk kwam ik wel eens samen met mijn vader 

Kees in de winkel van Jan Zandstra met zijn onvergete-

lijke lach. Het vrolijke gesprek dat vanzelf ontstond, kan 

ik me nog levendig herinneren. Als mijn vader in de doka 

zat, ging ik vaak met een kop thee kijken wat hij aan het 

doen was. Voor mij als kind was het toveren als het foto-

papier in de ontwikkelaar gleed en er een beeld opkwam. 

Aan fotograferen waagde ik me toen nog niet. Dat kwam 

pas in het digitale tijdperk. Op mijn vijftigste verjaardag 

kreeg ik een digitale spiegelrelexcamera en vanaf die 
tijd maakte ik vele foto’s. Ik vond het meer kiekjes dan 

mooie foto’s en dat frustreerde me. Voor mij een reden 

om een basis fotocursus te volgen bij Artiance in Alkmaar, 

waar ik tot voor kort woonde. Ik leerde de techniek beter 

beheersen, begon langzamerhand betere foto’s te maken 

en deed toen ook de vervolgcursus. In Alkmaar is de 

vervolgstap lid worden van het Fotocafé, waar één keer 

per maand een bijeenkomst is. Elke maand kregen we 

daar een opdracht waarmee we op pad werden gestuurd. 

Ik vond het leuk en leerzaam om met andere mensen te 

praten over foto’s.

Daarom vond ik het een logische stap ‘eindelijk’ lid te 

worden van de Rarekiek toen ik vorig jaar met Janet op 

Battenoord kwam wonen. Wat ik hoop te vinden is een 

gezellige, leerzame club mensen. Dat is gelukt, want  met 

veel plezier heb ik de clubavonden bezocht en inmiddels 

heel mooi fotowerk gezien en daar met anderen over 

gesproken. 

Ik houd van natuur, architectuur en mensen en dat/die fo-

tografeer ik graag. Fascinerend vind ik licht en spiegelin-

gen. Niets is moeilijker dan dat licht op een goede manier 

te vangen, omdat de camera het op zo’n andere manier 

registreert dan onze ogen. 

Ik hoop dat ik bij jullie de inspiratie vind om steeds beter 

te gaan fotograferen. Het niveau in de club vind ik hoog 

en dat daagt mij uit om mezelf te verbeteren naar een 

- hopelijk -  hoger niveau. Daarom vind ik het jammer 

dat er nu geen clubavonden zijn door het Coronavirus. 

Ik hoop jullie allen weer gauw en in goede gezondheid 

tegen te komen.

Catelijne Hoogenboom
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Leendert Verkerke

Kunstkijk
De voorbereidingen voor de Kunstkijk 2020 waren in volle gang en ook voor De Rarekiek was er weer plaats ingeruimd
in botenloods in Stad aan het Haringvliet. Theo Mastenbroek had al veel foto’s van clubleden binnengekregen om uniform
af te drukken. Maar helaas moest deze kunstmanifestatie worden afgeblazen. Toch leek het ons een leuk idee om een
kleine selectie van foto’s van Rarekiekleden die op de tentoonstelling te zien zouden zijn geweest in deze Kroniek af te
drukken.
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Angelique van der Loo

Willy Mijs
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Catelijne Hoogenboom

Cor Lokker
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Gerda Helmsing

Hans Groenendijk
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Mario van Bezouw

Martien van Rossen
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Pieter Helmsing

Peter van Sprang
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Hans Nieuwland

Jaap Peeman
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Wilma Schrier

                                                                Jaap Peeman

Vrij werk
Moet er geen vrij werk in dit clubblad vroeg Jaap toen de voorlopige indeling voor deze Kroniek gemaakt was. Misschien
is er nog wel wat ruimte daarvoor, dachten we. Hoe hebben we de leden zo kunnen onderschatten. Ruimte over?
Ruimte tekort zul je bedoelen! Toch hebben uit het aanbod nog 11 pagina’s gevuld, wat het totaal aantal pagina’s naar
56 tilde...
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Sjaak Breedveld

Kees van 't Zelfde
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Petra de Munck

Arend Brinkman
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Riet Elen

Henk de Jong
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Leendert Verkerke

Mario van Besouw
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Greta v.d. Wende

Theo Mastenbroek
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Marga Jansen

Jan Willem v.d.Berg
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Catelijne Hoogenboom

Pieter Helmsing
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Wilma Krapman

                                                            Magda Korthals
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Sue Goldberg

Ton van der Laan
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Anne Marie Vermaat

Hans Nieuwland
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Marga Jansen

                                                                   Marga Jansen

Mondriaan
Mondriaan was een fantasie  prikkelende opdracht die onze programmacommissie de leden meegaf. Van die ruimte
hebben de leden goed gebruik gemaakt. Soms ligt Mondriaan op straat maar je kunt ook lekker inkleuren of met objec-
ten spelen. Op de volgende pagina’s de resultaten.
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Petra de Munck

Petra de Munck
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Wilma Krapman

Anne Marie Vermaat
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Jan Willem v.d.Berg

Jan Willem v.d.Berg
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Hans Groenendijk

Henk de Jong
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Gerald Sermon

Hans Nieuwland
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Catelijne Hoogenboom

Hans Nieuwland
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Wilma Schrier

Wilma Schrier
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Pieter Helmsing

Pieter Helmsing
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Ton
Sticky Note
Deze foto is van Gerda Helmsing



Magda Korthals

Mario van Besouw
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Corona

In maart werd alles anders. We hadden nog één heel geslaagde clubavond over Mondriaan 
en toen viel het seizoen stil. En niet alleen voor ons fotografen. Het werd stiller op straat en op 
schoolpleinen. Het leven verplaatste zich meer naar de huiskamer. Het winkelen werd anders. 
Bekende routines waren opeens niet meer mogelijk. Uitgestelde thuisklussen werden opgepakt en 
ontmoetingen moesten via het beeldscherm plaatsvinden. Dat is blijkbaar het “nieuwe normaal” 
geworden. Hoe lang het gaat duren en hoe het gaat veranderen? Wie zal het zeggen? Diverse 
Rarekiekers legden dit op hun manier vast.

Eerste dag lockdown in Spanje - Kees van ‘t Zelfde

Verjaardag zonder bezoek - Angélique van der Loo

Corona-locked light - Magda Korthals

Coronatijd - Anne-Marie Vermaat

Marga Jansen
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Greta van der Wende Tijdens de Corona Crisis kan na bestelling op ‘’Krientjes’’ 

Facebookpagina ‘’De Kippenboer’’ de kipproducten worden 

afgehaald op het parkeerterrein bij Tieleman Keukens in 

Middelharnis - Jaap Peeman

Hans Nieuwland

Petra de Munck

Social Distancing - Pieter Helmsing

Mario van Besouw

Catelijne Hoogenboom
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Henk de Jong

Leo van Kassel
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Kapper

Mijn broer Rob woont al een heel tijd in een 

zorginstelling van Sjaloom Zorg. Daarvan-

daan ietst hij op zijn driewieler iedere zes 
weken naar de kapper om het weinige haar 
dat hij nog heeft nòg korter te laten knippen. 
Na thuiskomst voelt hij dan met zijn hand op 
zijn achterhoofd of de kapper het goed heeft 
gedaan. Een enkele keer ging hij terug. “Je 

bent een stukje vergeten” zei hij dan. Daar was 

helemaal geen sprake van maar zijn kapsel is 
belangrijk voor hem.

Dat wegens het Corona-virus Sjaloom Zorg 

Westplaat in maart op slot ging en de kappers 
hun winkels moesten sluiten, was natuurlijk 

een ramp voor hem. Gelukkig heeft hij een 
inventieve zorgcoach. Zij bracht op een dag de 
tondeuse mee en millimeterde dat haar voor 

hem. Dat beviel hem prima. De keer daarop 
moest dat maar eens fotograisch vastgelegd 
worden door een van de zorgmedewerkers.. 

Een lichtpuntje in deze moeilijke tijden.

Ton van der Laan




