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40 jaar Rarekiek Kroniek
Met Kroniek 106 beginnen we aan het 41ste seizoen 

van ons clubblad. Dat betekent dat we najaar 1980 

met het 1e seizoen begonnen en we dus net iets meer 

dan 40 jaar bestaan als deze Kroniek op de deurmat 

valt. Is er veel veranderd in die 40 jaar? Nogal. Tech-

nisch hebben we grote stappen gemaakt doordat 

nieuwe mogelijkheden zich aandienden. 

De eerste paar jaar werd de Kroniek nog gestencild op 

een machine zoals je die rechtsboven aan de pagina 

ziet. Sinds 10 jaar gebruiken we een professionele 

drukker, Editoo, die werkt met printers zoals onder 

aan de pagina. Van stencillen werd het kopiëren, waa-

rbij originelen nog steeds op de schrijfmachine werden geikt en op A4’s geplakt. 
Toen in de jaren ’90 thuiscomputers gemeengoed werden begon het blad er al een 
stuk strakker uit te zien ondanks het feit dat het op A5 formaat werd gemaakt. Voor-
zichig verschenen er foto’s en later ook kleurenfoto’s, toen kleurenkopieën betaal-
baar werden.

Helemaal bevredigend was het allemaal niet. Bij het 50-jarig bestaan van de club in 
2007 was er geld voor een wat luxere publicaie, die de start vormde voor een club-

blad met volwaardige foto’s in kleur en zwart-wit, iets kleiner dan A4-formaat. In 
2010 werden we door Bram Schrier op het spoor gezet van Editoo en sindsdien laten 

het blad tot onze tevredenheid twee maal per jaar bij hen drukken.

In het begin was de frequenie van verschijnen 4x per jaar. Later zakte dat tot 1x per 
jaar omdat de enig overgebleven redacteur (ik zei de gek) wat minder ijd hiervoor 
had. Gelukkig trok dat wat bij en bleef het blad een eindeloze bron van informaie 
over clubavonden en andere aciviteiten van De Rarekiek(ers), met vanaf 2007 een 
volwaardige redacie en met ruim baan voor de foto’s zelf.

Gelukkig wordt er in deze ijd van corona nog volop gefotografeerd, echter niet meer 
zo ver van huis. Daarnaast is er aandacht voor onze gasfotografen, de “probeerfoto”, 
de fotowedstrijden van de Fotobond en is er een pagina over hoe de club in 1957 
opgestart is. Theo vertelt hoe zijn fotograie in 50 jaar veranderd is. Jan Ros, die twee 
mentoraten voor de club leidde, laat wat van zijn fotowerk zien. Genoeg te lezen en 

kijken dus.

Ton van der Laan

De printers van Editoo - foto © Editoo
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2020 Een gemakkelijk te onthouden jaar, niet alleen door het mooie getal maar vooral door de 

bizarre situaie waar we in verkeren. Dat we in het 63-jarig bestaan van onze club vanaf 
13 maart maar twee keer in “Het Diekhuus” bij elkaar geweest zijn is onvoorstelbaar. Gelukkig konden we 
met digitale “Zoom”- avonden toch min of meer doorgaan. Onwennig was het zeker. Natuurlijk jammer, dat 
niet alle clubleden er aan mee konden (of wilden) doen. Fijn dat we op die avonden toch veel mooi werk 
van elkaar gezien hebben en konden bespreken.
De impact voor verenigingen is groot, het gaat bij fotoclubs niet alleen om de foto’s maar ook om het 
samenzijn, de gezelligheid en de discussie over het werk. Die is nu wezenlijk anders. Ook jammer voor het 
afgedrukte werk, dat komt nu helemaal niet aan bod en exposiies gaan niet door. Gelukkig werken veel fo-
tografen door. Wel anders, reizen zit er bijna niet meer in maar dichtbij huis is veel mogelijk en we zien daar 
veel creaiviteit in terug. 
Veel lof voor de iniiaieven van de Fotobond voor haar leden: 
- “In The Picture”, wekelijks een nieuw thema waar je voor kunt inzenden. Het geet een simulans om te 
fotograferen. Een thema kan inspireren. 
- “Fotoreview”: hierbij kun je advies krijgen over een serie foto’s waar je mee bezig bent, maar nog niet 
goed weet hoe verder. 
- “Foto Online” is er al langer en geet je individueel de mogelijkheid je foto in te sturen. 
-   Er komt een “Fotobespreekapp” voor clubs en afdelingen en nog meer digitale ondersteuning voor de 
clubs. Kortom een zeer acief bestuur van de “Fotobond”! Kijk vooral regelmaig naar de website van de 
Fotobond, er is heel veel informaie te vinden.
De Rarekiek zal proberen jullie te blijven inspireren bij de fotograie. Het aantal deelnemers aan de “Zoom-
avonden” kan nog wel wat omhoog. We hebben al twee avonden met presentaies door andere fotografen 
achter de rug en gaan daar zeker mee door. Een klein voordeel: afstand speelt geen rol, al woont de spreker 
in Groningen. We besefen heel goed dat er ook nadelen zijn bij de “Zoombesprekingen”. Het geluid is soms 
wat minder goed, maar is te doen. De beeldkwaliteit valt best mee. We hebben een betaalde account bij 
Zoom en denken dat het veilig is. (Het gaat ook niet over staatsgeheimen per slot). De tradiionele “Beeld-
jes”, de beste foto van het jaar en de Bondsfotowedstrijd gaan begin volgend jaar door. Natuurlijk in aange-
paste vorm indien nodig.
Dit is Kroniek nummer 106 in de 41 ste jaargang! Uniek dat we dit mooi blad nog steeds kunnen maken. Mooi 
om de oude Kronieken  zo nu en dan door te bladeren en te genieten van zoveel mooi werk!
Veel goede fotograie zien is onontbeerlijk om zelf verder te komen met je eigen werk. Je ziet dan het 
“handschrit” van een fotograaf. Gelukkig kunnen we online heel veel sites en Instagrampagina’s  van inte-
ressante  fotografen zien. Het is misschien een goed idee echt mooie sites door te geven en er op onze site 
een link naar te plaatsen. Dan kunnen zoveel mogelijk leden er ook kennis van nemen. Reacies op werk dat 
je online laat zien vallen vaak tegen, weinig inhoudelijk. Ik hoop dat de iniiaieven van de Fotobond ons 
een groter plaform gaan bieden. 
 Theo 

Kroniek 107 - kleur of zwart-wit?

In de volgende Kroniek besteden we aandacht aan 

de keuze voor zwart-wit of kleur. Vaak horen we op 

een clubavond “ik zou deze foto wel eens in zwart-wit 

willen zien”. Wanneer kies je voor kleur en wanneer 

voor zwart-wit. Denk er alvast over na en verzamel van 

interessante beelden zowel de zwartwit- als de kleuren-

versie.

In the Picture 24

4e plaats voor Jaap Peeman, thema “Samenkomst 

op beslissend moment”
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Corona-rondjes door de Alblasserwaard
Ton van der Laan heeft mij heeft gevraagd om iets van 

mijn fotograie te laten zien. De aanleiding hiervoor was 
het mentoraat dat ik voor jullie club heb gegeven van  
24 september 2019 tot en met 10 maart jl. Nog net voor 
het moment dat Nederland wegens de coronapandemie 
grotendeels stil kwam te liggen, hebben wij het mentoraat 
kunnen afronden. Toen wisten wij nog niet wat ons al-
lemaal boven het hoofd hing. Inmiddels weten wij dit wel 
en het is een zorgelijke periode voor iedereen. Wat heeft 
deze informatie met mijn fotograie te maken zult u zich 
waarschijnlijk afvragen.

Tijdens mentoraten ontmoet ik veelal mensen die met 
hun fotograie iets anders willen gaan doen. Het betreft 
vaak de wens om een eigen beeldstijl te ontwikkelen, het 
maken van een verhalende serie, of totaal iets anders. 
Vaak worden dan door de deelnemers en mij  allerlei 
bronnen van creativiteit aangeboord om deze doelstellin-

gen te verwezenlijken. 

De coronapandemie legde ons allerlei regels op. Ge-

plande fotograiereizen en uitstapjes moesten worden 
uitgesteld of afgezegd en fotoclub activiteiten werden 

stilgelegd. Omdat mij nieuwsgierigheid voor fotograie niet 
ophoudt met een coronapandemie, heb ik ook mijn  bron-

nen van creativiteit extra moeten aanboren.  Sinds maart 
van dit jaar iets ik wekelijks, geheel coronaproef, een 
keer of 3 mijn zogenoemd “coronarondje” door de Alblas-

serwaard.  Mijn comapctcamera heb ik altijd bij me.

Onderweg is van alles en nog wat te zien en moet dan 
vaak terugdenken aan de abstracte van Wilma, aan Ge-

rald en zijn begraafplaatsen, aan Hans Groenendijk met 
zijn bijzondere benadering van het landschap, aan Petra 
over de landelijke schoonheid van Goeree en Overlak-

kee en aan Greta over leegte. Hun werk heeft mijn creati-
viteit, inspiratie en nieuwsgierigheid geprikkeld.

Als je wilt zien waar onze veelomvattende passie voor 
fotograie tot uitdrukking komt, dan nodig ik je van harte 
uit om naar onze website te kijken: www.rosfotograie.nl  
Samen met mijn vrouw Mary fotograferen wij al ruim 
52 jaar. Succes met alles wat jullie doen en blijf vooral 
gezond.

Jan Ros - Bondsmentor (alle foto’s: © Jan Ros) 

Bezoekerscentrum Kinderdijkse Molens Elektriciteitskast De Donk- Brandwijk

Koieboerderij Riekjes Hoeve - Brandwijk Lekdijk Nieuw-Lekkerland
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Molenkade Groot-Ammers Oude  Begraafplaats in Nieuw-Lekkerland

Moerbeienkweker - Ottoland Geerweg - Bleskensgraaf

Vervallen boerderij - Graaland
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Ronald Wagemans

Vrijdag 28 augustus hadden we de 

eerste gastfotograaf op onze digitale 

zoom-avonden. Oud-clublid Ronald 

Wagemans bracht ons een virtueel be-

zoek. Hij is fotograisch een tamelijke 
alleseter maar met een voorkeur voor 

landschap en stadslandschap. Ronald 

houdt van techniek en hoe zijn camera 

en lenzen optimaal kan gebruiken. Hij 

had bij zijn foto’s dan ook de opna-

megegevens paraat. Dat helpt je bij 

moeilijke lichtomstandigheden, zoals 

bij avondfotograie en fotograie in de 
schemer. Voor zijn locaties hoeft hij 

niet zo ver te zoeken. Het eiland heeft 

veel te bieden, zoals de tulpenvelden 

in het voorjaar. Ook het glooiende En-

gelse landschap bevalt hem. Het was 

leuk Ronald en zijn fotowerk na vijf 

jaar weer terug te zien en de verhalen 

bij de foto’s te horen.

Foto’s: Ronald Wagemans

Leen Buijs

Op vrijdag 9 oktober hadden opnieuw 

een virtuele gastfotograaf in ons mid-

den. Leen Buijs gaf vanuit zijn woon-

plaats Minsk in Belarus (tot voor kort 

heette dat Wit-Rusland) commentaar 

bij de beelden die hij liet zien. Zoom 

biedt wat dat betreft allerlei onver-

wachte mogelijkheden waar we af 

en toe gebruik van moeten maken. 

Technisch gaf de grote afstand geen 

problemen. Hij woont daar sinds fe-

bruari dit jaar. Voor die tijd woonde hij 

in Limburg en is een goede bekende 

van Rob Boehlé, die De Rarekiek 

in 2015 bezocht. Leen bleek een 

fotograaf die zich altijd zeer goed 

voorbereidt voor hij op pad gaat, vaak 

voor een paar dagen om een gebied 

goed te verkennen. Hij verdiept zich in Foto Leen Buijs
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locaties die beloftevol zijn en zet die als 

het even kan in zijn telefoon zodat hij zo 

weinig mogelijk tijd verspilt als hij in de 

buurt van die locaties komt. Ook maakt 

hij veel foto’s van zijn onderwerp en 

denkt niet na een of twee foto’s “ik heb 

hem”. Hij heeft ook het engelengeduld 

dat soms nodig is om wild in de natuur 

goed vast te leggen.

Zijn onderwerpkeuze is heel divers: 

sport, stad, architectuur, urbex, natuur 

en beelden uit Belarus. Leen doet graag 

mee aan Fiap-salons. Acceptaties en 

prijzen geven je daar een goeie indicatie 

of je met bepaalde beelden en onder-

werpen op de goede weg bent. Leen 

wist boeiend te vertellen over zijn foto’s 

en gaf ook aan  hoe hij te werk gaat. Dat 

is altijd leerzaam en inspirerend. 

Gastfotografen

Foto Leen Buijs

Foto’s: Bram Broekhoven

Bram van Broekhoven

Onze gastfotograaf van 6 november was 

Bram van Broekhoven uit Dirksland. Hij 

is een echte landschapsfotograaf die 

sinds zijn pensionering veel op pad gaat 

om mooie plekken te vinden en het licht 

in zijn foto’s heel belangrijk vindt. Je zult 

hem daarom heel vroeg of laat op een 

loctie vinden om bijzondere zonsop- en 

zonsondergangen te kunnen fotogra-

feren. Als daar nog een beetje mist bij 

komt, des te beter.

Hij gaat ook regelmatig terug naar 

interessante locaties en evenementen. 

Ouderwetse trekpaarden hebben zijn bij-

zondere belangstelling evenals havens, 

kastelen en andere gebouwen die een 

klassieke uistraling hebben. Hij probeert 

zijn beelden in camera al zo optimaal 

mogtelijk te maken en zorgt in Lightroom 

en Photoshop ervoor dat kleur, contrast 

en compositie het best uitkomen.  Door 

het formaat van 16x9 zijn zijn foto’s licht 

panoramisch.

Het gaat Bram altijd  om de schoonheid 

van het landschap, niet zo zeer om die-

pere lagen in een foto. Het was weer een 

leuke afwisseling met onze fotograie die 
vaak een experimentele zoektocht is.
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Probeerfoto

Oktober 2020 is de club gestart met de “Probeerfoto”. 

Een van de leden stelt een groot fotobestand beschik-

baar aan alle overige leden. Die kunnen zich dan cre-

aief uitleven op dit beeld. De resultaten worden weer 
teruggestuud naar de oorspronkelijke maker van de 
foto. Voor de Kroniek geet deze aan wat zijn of haar 
favoriete resultaten zijn. Al dat proberen  levert leuke 
en verrassende beelden op die weer een toevoeg-

ing zijn aan het werk dat op de clubavonden te zien 
is.  Hier zijn de originele en favoriete beelden van de 
eerste twee fotografen, op deze pagina Theo Masten-

broek en rechterpagina Wim Weeda.
Origineel Theo

Magda Korthals

Hans Groenendijjk Sonja Tuiinman
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Origineel Wim

Jentien Boerma

Anne-Marie Vermaat

Theo Mastenbroek
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Als ik hierover nadenk zie ik wel verschillen, al zijn die niet heel groot. Mijn belangstelling is nog steeds divers, o.a. 

landschap en abstract, portretten en straatfotograie maak ik zelden. Er zijn wel veranderingen door de techniek: 
begonnen met uitsluitend zwart-wit in 1965 en heel veel geprobeerd, ilmsoorten, solariseren en omkopiëren naar puur 
zwart-wit zijn daar voorbeelden van. Filmontwikkelaars uitproberen hoorde daarbij, het handwerk in eigen doka.

Spanje 1967 De “enorme”, eigen, 

afdruk van 30 x 40 cm is niet 

verkleurd en ziet er nog prima uit. 

In die tijd werd vaak afgeweken 

van de standaard papiermaat. 

Niet in passe-partout, maar op 

dik karton geplakt.

Zandstructuur, door kopiëren van 

het negatief op heel harde ilm, 
ontstond dit graische beeld.

Het lid worden van de Rarekiek in 1967 heeft mijn fotograie zeker beïnvloed. 
De doka-techniek ging met sprongen vooruit. Bijna alle leden werkten in zwart-wit. 
Zelf kleurenafdrukken maken was nog niet mogelijk.

Er werden wel dia’s gemaakt, maar dat heb ik niet veel gedaan. Het werken in 
de doka vond ik veel leuker dan het in donker kijken naar een projectie (wat dat 
betreft ben ik niet veranderd!). Ik moet wel zeggen dat een goed geprojecteerd dia 
nog steeds met kop en schouders uitsteekt bij de baemer-beelden van nu.

Geinspireerd werd ik destijds door Marga Jessurun, Robert Broere en Wim 
Noordhoek. Ook de toelating tot de BMK-groep in 1976 gaf veel inspiratie.

In de jaren ‘80-’90 ging de Rarekiek vele keren naar Parijs, waar vooral de 

moderne architectuur, spiegelingen in La Defence, dankbare onderwerpen waren. 
Daar heb ik wel meer dia’s gemaakt en ook kleurnegatief. Het werd toen haalbaar 
om dit zelf in de doka te gaan afdrukken.

Parijs
De drie kleurenfoto’s zijn 

eigen afdrukken van dia’s, 

dus analoog.

De zwart-wit is een eigen 

afdruk van zwart-wit ilm.

Er gingen twee camera’s 

mee: één voor kleur en één 

voor zwart-wit! Wisselen 

van ilm was niet handig....

Is mijn fotograie veranderd? Theo Mastenbroek
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Toen ik zelf kleuren-afdrukken kon maken, raakte het zwart-wit wat op de achtergrond. Afdrukken van dia ging redelijk 

goed, ik ben dat lang blijven doen (naast kleurnegatief) omdat de afgedrukte foto’s een ander karakter hadden, wat 

harder. Ik had in die tijd een kleinbeeldcamera, de kleurafdrukken vielen wat tegen, veel korrel en niet optimaal scherp. 

Voor kleurnegatief ben ik over gegaan op middenformaat, 6x7 cm. Dit veranderde mijn fotograie, met zo’n grote 
camera moet je eigenlijk op statief werken, dus wat statischer. Met maar 10 opnames op een rol wordt je zuiniger en 

klik je niet zomaar raak! Je selecteert en belicht veel nauwkeuriger. Geleidelijk aan verbeterde de ontwikkeltechniek en 

kon je wel eens meer dan twee goede afdrukken per dag maken! (De prullenbak werd goed gevuld). 

Je had weinig tot geen invloed op de hardheid van de afdruk, in tegenstelling tot zwart-wit waar je de afdruk veel meer 

naar je hand kon zetten. Zwart-wit afdrukken was een leuk en creatief ambacht, kleur een vervelend en niet erg stabiel 

proces.
doka afdruk van kleurnegatief 6x7 doka afdruk van dia 6x7 op cibachrome

In de doka ging het werken met zwart-wit gewoon door. Dat veranderde toen de digitale techniek opkwam. In het 

begin “Hybride”: negatief of dia inscannen, bewerken en printen. De printer was een bottleneck, maar verbeterde snel. 

Zwart-wit was nog een drama, steeds groenige of paarsige afdrukken. Pas met de komst van de pigmentinkt-printers 

werd het goed en beter houdbaar. Het zwart-wit was nu ook goed. Het resultaat was; dat ik weer meer in zwart-wit ben 

gaan werken. (De doka was inmiddels opgedoekt). In 2005 kwam mijn eerste digitale camera met een mooie printer. 

Een zijpad was het maken van Blauw- en Bruindrukken, heel oude technieken. Samen met een paar kunstenaars heb 

ik me daarin gestort. Het zijn afdrukken op aquarelpapier en wordt handmatig gedaan, is niet erg stabiel en bijna niet 

herhaalbaar. Van de kunstenaars heb ik geleerd vrijer te zijn en dingen te laten gebeuren.

Dit was een blik op de ontwikkeling van mijn fotograie. Wie volgt?

bruindruk met toegevoegde kleur
digitale opname en printdigitale opname en print

blauwdruk (Cyanotypie)
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Wilma Schrier

Jaap Peeman

Corona – het vervolg
In de vorige editie van de Kroniek lieten leden zien hoe ze de corona-pandemie zagen en beleefden. De beelden lieten
toen meer de opgeslotenheid zien. Nu is  er wat meer ruimte voor humor en komen we iets meer buiten.

12  De Rarekiek Kroniek



Kees van t Zelfde

           Anne-Marie Vermaat
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Pieter Helmsing

           Wilma Krapman    

Magda Korthals
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Jentien Boerma

               Marga Jansen    
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Gerda Helmsing

               Sue Goldberg
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          Mario van Bezouw  

Theo Mastenbroek
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Mario van Bezouw

Pieter Helmsing

Vrij werk
De Rarekiekers hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. Op de Zoom-avonden was heel veel fotowerk te zien. Veel
van het werk op de volgende pagina’s komt van die avonden.
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Anne-Marie Vermaat

Catelijne Hoogenboom
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 Angelique van der Loo

           Riet Elen
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Leo van Kassel

Petra de Munck
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Willy Mijs

Jentien  Boerma
  Magda Korthals
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         Marga Jansen

Leo van der Wende
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Kees van 't Zelfde

Jaap Peeman
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Gerald Sermon

Ton van der Laan
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Theo Mastenbroek

Sue Goldberg
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                                Gerda Helmsing

Sjaak Breedveld

De Rarekiek Kroniek  27



Greta van der Wende

Hans Nieuwland
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Wilma Schrier

Hans Groenendijk
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Successen bij Fotobond In the Picture en Online
Vier clubleden scoorden hoog bij deze wedstrijden. “In the picture” is in het voorjaar gestart om Fotobondleden extra 

mogelijkheden te geven om foto’s in te sturen voor een jurybeoordeling. Wekelijks is er een nieuw thema en al drie 

keer zag Anne-Marie Vermaat haar foto in de top-5 eindigen waarvan eenmaal als eerste. Ook Magda Korthals en 

Jentien Boerma eindigden in de top-5. Leo van Kassel behaalde brons in de meest recente editie van Foto Online.

De foto’s met de klok 

mee: Anne-Marie Ver-

maat, 1e plaats, Anne-

Marie Vermaat, top-5, 

Leo van Kassel, Magda 

Korthals, top-5 en Anne-

Marie Vermaat, top-5
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Het eerste jaar
Op 9 september 1957 werd onze fotoclub opgericht in 

Hotel Spee in Sommelsdijk. Er waren toen nog geen 

vaste oeververbindingen met de “overkant” dus ook 

Sommelsdijk had zijn hotel voor mensen die de laatste 

boot het eiland af misten of hier langer waren voor za-

ken. 11 personen waren op die bijeenkomst aanwezig, 

onder wie dokter Gestman, die de aanwezigen hartelijk 

welkom heette, zichzelf tot voorzitter benoemde en 

vaststelde dat de fotoclub was opgericht. Eén van de 

aanwezigen dacht dat dit toch echt niet zomaar ging, 

maar de rest vond het prima. Voorstel aangenomen. 

De heren Aad Campfens en Aleman werden benoemd 

tot respectievelijk secretaris en penningmeester (onder 

applaus, want verder stond waarschijnlijk niemand te 

trappelen om een van deze functies op zich te nemen).

Hoe weten we dit zo precies? De nieuwe club had ge-

lukkig een secretaris, die de bijeenkomsten in het eerste 

clubjaar nauwgezet notuleerde. Dat levert een leuk 

beeld op over hoe een fotoclub in die tijd van de grond 

kwam. Over dat eerste jaar wilde ik al een tijdje iets 

schrijven. In deze Kroniek is daar gelukkig een plekje 

voor.

Er was dus een fotoclub geboren. Zoals ieder kind 

moest die een naam hebben. “Foto Kunst Kring Flak-

kee” vond men te hoog gegrepen maar in “Foto Kring 

Kiekend Flakkee” kon men zich wel vinden. Hoe nu ver-

der? Het hielp dat Jan Zandstra, die een fotohandel aan 

de West Krakeelstraat in Sommelsdijk had, de nieuwge-

boren club hielp. Hij had ruimte voor een donkere kamer 

en kon ook de benodigde vergroter beschikbaar stellen. 

De rest moest de club zelf doen. Die doka was essenti-

eel om foto’s op de club te krijgen. Onze fotoclub heeft 

nooit gebrek gehad aan handige klussers, dus voor de 

verdere inrichting van die doka  zoals elektriciteit en 

waterleiding werd gezorgd.

De locatie voor de bijeenkomsten  bleef voorlopig Hotel 

Spee. Foto-opdrachten zouden leven in de club moeten 

brengen, aangevuld met sterke verhalen over fotograie, 
waarmee men, na afronding van het serieuze gedeelte 

van deze oprichtingsavond, onmiddellijk begon.

Op 4 november kwam men met 18 leden en belangstel-

lenden weer bij elkaar. De club  besloot lid te worden 

van de Fotobond die toen nog Bond van Nederlandse 

Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV) heette. Ook 

statuten en huishoudelijk reglement passeerden. Men 

pakte alles doortastend aan. Zo ook rond de opdrach-

ten. Bij ingebreke blijven kreeg je een extra verplicht 

onderwerp toebedeeld.  Maandelijks zou er “vergaderd” 

worden.

De club kreeg snel meer bekendheid. De eilande-

lijk bekende, ilmende en fotograferende gebroeders 
Boomsma lieten hun dia’s zien. De opdrachten (ko-

renmolen, regen, schaduw, mist, techiniek)  deden het 

goed. Drie clubjuryleden gaven de foto’s punten. In 

1958 werd de contributie vastgesteld op 15 gulden, in 

twee termijnen te betalen. Die doka kwam er namelijk 

niet voor niets. Hard ging het met die doka niet. De heer 

Zandstra beklaagde  zich dat het niet opschoot en dat 

de werkzaamheden veel rommel in zijn huis opleverden. 

De club beloofde beterschap om  het karwei snel af te 

maken. Op 29 maart 1958 was  de doka klaar.

Van de Stichting ter bevordering van de amateurfotogra-

ie kon de club 100 gulden krijgen voor een tentoonstel-
ling in de Week van de fotograie in mei 1958. Dat zou 
een mooie afronding zijn van het eerste clubseizoen en 

de club pakte deze uitdaging op. In Nieuwe Tonge vond  

men een geschikte ruimte. 106 Foto’s werden geselec-

teerd voor deze tentoonstelling, die door burgemeester 

Hofwegen van Nieuwe Tonge werd geopend. Er werd 

entrée (!) geheven. De tentoonstelling werd door 130 
volwassenen bezocht.

Op 1 juni was de afsluiting van  dit eerste seizoen. Er 

werden wat foto-ideeën uitgewisseld. Een ervan was 

het doorgeven van een “druk” negatief aan de andere 

leden om hun eigen interpretatie van dit beeld te ma-

ken. Komt dat idee bekend voor? Een ander idee was 

het houden van een expositie in Middelharnis, maar dat 

moest wachten tot het nieuwe seizoen. 

Op een obscuur plekje onderaan de geschiedenispagi-

na van onze website staat een link naar “Door de jaren 

heen”. Hier zie je hoe het in een aantal opzichten verder 

ging met de jonge club.

Ton van der Laan

Hotel Spee - Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed, Amersfoort / 217201

Het bestuur: de heren Aleman, Gestman en Campfens
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