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Alweer een nieuwe Kroniek. De club zit absoluut niet stil en het afgelopen jaar
waren er veel clubavonden en evenementen waar wel wat over te melden is, al
dan niet ondersteund door beeldmateriaal. We moesten helaas afscheid nemen
van iemand die veel voor de club heeft betekend: Gijs van Gent. Hij overleed in juli
van dit jaar. Theo blikt terug op een heel actief en aimabel iemand. Naar aanleiding
van de presentatie van het programma Luminar door Gerald Sermon vertelt Theo
hoe hij aankijkt tegen beeldmanipulatie en (kunstmatige) intelligentie. De bondsfotowedstrijd werd uitgesteld tot het najaar. Zoals gebruikelijk laten we onze 10 foto’s
zien en een impressie van de landelijke bespreking. Wilma Schrier vertelt hoe haar
fotograie op gang gekomen is en hoe die zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.
De programmacommissie zet de leden graag aan het werk met opdrachten. Dit
keer waren die geïnspireerd op gastfotografen die eerder dit jaar hun werk lieten
zien: André Bergmans en Teus de Groot. De resultaten vind je in deze Kroniek. Het
is ook goed om werk van andere fotografen in onze Kroniek te hebben. Peter van
Tuijl publiceerde een boek over straatfotograie en via zijn fotograie en toelichting
besteden we graag aandacht aan dit onderwerp. Hans Groenendijk heeft al jaren
een “handen en voeten” contact met de Oekraïense fotograaf Stefan Kucheriavy.
Hij liet op een avond werk zien van deze fotograaf en we hebben toestemming een
aantal beelden in ons blad te publiceren.
In the Picture en de andere individuele wedstrijden van de Fotobond trekken altijd
Rarekiekers aan die willen weten hoe hun beelden het “doen”. Best goed, eigenlijk.
Dat zie je op pagina 17-19. De dames trekken weer de kar. Geen glazen plafond in
deze club! Natuurlijk sloten we het vorig seizoen af met wat te eten en drinken. Dat
is populair en gaat al heel lang terug. Onze archivaris ging op zoek naar beelden.
Vooruitkijken doen we ook wel maar is tijdens een pandemie wat lastiger. Eén evenement kunnen we er wel uitlichten, dat doen we hieronder.
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Dorchester uitwisseling
Voorjaar 2020 konden we op een live clubavond onze foto-uitwisseling met Dorchester Camera Club afronden, maar in 2021 was een live discussie over uitgewisselde foto’s niet mogelijk. Gelukkig kwam Dorchester voor 2022 met een alternatief
voor de jaarlijkse uitwisseling. Als beide clubs ieder 15 foto’s met een verhaal zouden kunnen opsturen en die in een gezamenlijke Zoom-avond bekijken en bespreken, zou dat niet leuk zijn? Daar willen we wel aan meewerken. Binnenkort gaan
we de beelden verzamelen. Denk alvast na over een goede verhalende foto, die je
op die Zoom-avond gepresenteerd zou willen zien. De avond, georganiseerd door
Dorchester Camera Club, is op maandag 27 februari 2022, aanvang 20.30 uur.

Fotobond
De Rarekiek is aangesloten
bij de Fotobond onder nr.
1218
www.fotobond.nl

Omslagfoto:
Catelijne Hoogenboom

Achterpagina:
Fons Kern

Geïnteresseerd? Kom
gerust eens kijken op een
van onze clubavonden.
Zie ons programma op
www.rarekiek.nl. Neem
eerst even contact op via
info@rarekiek.nl

Foto Sjaak Breedveld

Intelligentie
Je kunt je afvragen wat intelligentie met fotografie te maken heeft. Eigenlijk kan ik me er niets bij voorstellen. Intelligentie en creativiteit? We worden steeds meer geconfronteerd met AI (Artificial Intelligence) Deze kunstmatige intelligentie
komt steeds meer op ons pad. Niet direct in de vorm dat de computer zelfstandig creatief wordt, maar wel op het gebied
van beeldbewerking. Het woord creatief zie je ook gebruikt bij het aanprijzen van lenzen: “dit is een heel creatieve lens”???
Toen ik in de zeventiger jaren begon met fotograferen hoorde ik een uitspraak van onze mentor toen, Robert Broere:
“Er komt een tijd dat de fotografie een droog proces gaat worden, geen ontwikkelaar enz.” Er was toen nog geen sprake
van digitale fotografie en printers. Het is uitgekomen! Nog één: “Er komt een tijd dat de camera een piep geeft als de
compositie goed is”. Dit is aan het uitkomen….
Veel fotobewerkingsprogramma’s hebben nu de mogelijkheid met één druk op de knop een lucht te vervangen door een
andere. Er worden alvast honderden luchten bijgevoegd, dan hoef je niet meer te wachten op de zonsondergang. Kun
je lekker thuisblijven. Zon op de verkeerde plaats? Geen probleem. Mist? Zit ook wel ergens in het programma. Heel
regelmatig zie ik op de sociale media bewerkte foto’s langskomen die geheel of gedeeltelijk van het internet zijn geplukt,
in het gunstigste geval via een gratis download maar ook gewoon van iemands website geja……
Fotografie staat bij mij voor het weergeven van de realiteit. Een foto is redelijk waarheidsgetrouw. Hier kun je steeds
meer vraagtekens bijzetten. Films waar al lang overleden acteurs in spelen, interviews met politici die totaal verzonnen
uitspraken doen, het bestaat! De journalistiek probeert het tij te keren door bij publicatie te vragen om het originele
RAW-bestand. Of dat waterdicht is weet ik niet.
Manipuleren van het fotografische beeld is bepaald niet nieuw. Vroeger werden “foute” mensen weggeretoucheerd.
Alleen was dat zo knullig dat ieder kon zien dat het niet klopte. Nu niet meer! In de jaren ‘70 werden veel beelden uitgeknipt en tot één nieuw samengevoegd en ook hier was duidelijk dat het een montage was en niet de werkelijkheid.
Mijn bezwaar zit niet bij fotografie waar door beeldbewerking een nieuw beeld wordt gemaakt dat geen directe relatie
met de werkelijkheid heeft. Hier is de fotograaf creatief bezig en kan zo tot heel eigen nieuwe beelden komen.
Bij portretten gaan mijn haren overeind als ik zie hoe gemakkelijk je een model iets slanker, langer, gladder enz. kunt
maken. Ook weer zonder dat je het ziet. Landschappen met een lucht van een heel andere kant van de wereld, lichtval
veranderen, zon verplaatsen, ik heb er moeite mee.
Manipuleren is eigen aan de fotografie, we doen dit ook bij analoge fotografie: je kiest zorgvuldig je standpunt, laat uit
beeld wat je niet wilt laten zien. De grootste verandering is wel fotograferen in zwart-wit. Het wordt gezien als authentieke fotografie, nostalgisch. Als de kleurenfotografie eerder was uitgevonden dan zwart-wit zouden we er vast anders naar
kijken!
Is het gek dat veel jonge fotografen en studenten van een academie grote belangstelling hebben voor de analoge fotografie? Denk ik niet. Deze generatie is opgegroeid met een overvloed aan vluchtige beelden op de sociale media en
zoeken naar slow-photography, een ambacht. De digitale foto’s van nu zijn vaak perfect, te perfect? Er is niet veel
ruimte voor toeval en verrassing. In de analoge fotografie zie je dat meer, zowel in het beeld als in de techniek.
Theo
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Voorjaar 2022 hopen we weer een Kroniek uit te brengen. Aan nieuws en foto’s waarschijnlijk geen gebrek. Na een
eerdere sessie in zijn atelier, eind jaren ’80 en een in het Diekhuus in 2019, geeft Joep Luijckx weer een workshop tabletop
fotografie. We zullen de resultaten zeker melden in de nieuwe Kroniek. Hans Groenendijk stuurt de Rarekiekers in
tweetallen naar buiten om te gaan fotograferen. Dat zal ook best interessant werk opleveren. Ook komen de “Beeldjes” er weer aan, de volgende Bondsfotowedstrijd, weer een Rarekieker van wie de fotografische ontwikkeling willen volgen
en nog veel meer.
Tot nu toe werk ik met heel veel plezier aan de Kroniek, zeker sinds we via onze drukker Editoo een gaaf full colour
magazine kunnen maken. Toch zou het fijn zijn als we de redactie van de Kroniek kunnen uitbreiden met iemand die
zich op termijn met o.a. de indeling en afronding van het blad kan bezighouden en in overleg met andere redactieleden
ervoor zorgt dat de pagina’s er mooi uit gaan zien. Heb je interesse om de redactie te komen versterken, laat het weten.
Ton van der Laan
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In de 80-er jaren hebben Marga Jessurun en ik Gijs en Dini ontmoet.
Later op de BMK bijeenkomsten zagen we elkaar vaker. In 1987 gaf Gijs
een workshop “table-top” en “stilleven” in het atelier van Joep. Overdag
fotograferen en ’s avonds het werk bespreken. In de analoge tijd nog
niet eenvoudig: Gijs zorgde dat de gemaakte dia’s ter plaatse werden
ontwikkeld, gedroogd en ingeraamd. Gevolgd door een uitgebreide
bespreking van de geprojecteerde dia’s. Een geweldige prestatie. De
50-jaar jubileumexpo in 2007 werd door Gijs geopend. Dini en Gijs
presenteerden verschillende diaporama’s, diaseries met meerdere
projectoren en met passende muziek. Ze hadden een grote inbreng op dat
weekend.
Gijs opende verschillende tentoonstellingen van Marga en mijzelf.
Gijs voelde zich als een vis in het water voor een groep fotografen, hij
deelde graag zijn kennis. Het gemak waarmee hij volslagen vreemden
benaderde en fotografeerde was heel bijzonder. Liefde voor de mens
spreekt uit al zijn foto’s.
Straatfotograie en sociaaldocumentaire fotograie waren wel zijn
belangrijkste thema’s. Gijs was ook een echte natuurliefhebber en maakte
tijdens de vele reizen met Dini veel schitterende landschapsfoto’s.

Gijs van Gent
12-10-1936 13-7-2021

Het aantal lezingen en jureringen in binnen- en buitenland zijn ontelbaar.
Gijs was BMK, M-Fiap, ES-Fiap en erelid van de fotobond.
Jarenlang coördinator van de BMK en redactielid van
het bondsblad “In Beeld”
De fotowereld is een markant en veelzijdig fotograaf verloren.
Theo

1987 30 jaar jubileum Rarekiek, workshop bij Joep Luijckx

1994 opening expo Marga Jessurun

2008 opening expo Theo
16 februari 2020
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Hebriden, Schotland
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Bondsfotowedstrijd 2021,
de jurering

Foto 3 - Jaap Peeman (brons)

Magda en Theo

Foto 2 - Jentien Boerma

Onze inzending werd besproken door jurylid Janny Wierenga. Zij heeft in een paar
heldere stappen onze foto’s
geanalyseerd en de beeldelementen weten te ontrafelen.
Met enige regelmaat werd er
aan de aanwezige gevraagd
of wij ook wisten tot welke
categorie de voorliggende
foto behoorde. De bespreking
verliep verder soepel.

Foto 1 - Magda Korthals

De fotoclub “Noorderlicht” in
Hoogezand heeft de organisatie op zich genomen. Magda,
Willemien en Theo zijn naar
het noorden afgereisd om
de jurering bij te wonen. Alleen de “sticker foto’s” en de
topgroep werden besproken.
De Rarekiek scoorde met een
15de plek bij 114 clubs niet
slecht. Jaap kreeg een bronzen sticker. Er werden geen
gouden stickers toegekend.
Er deden dit jaar minder clubs
mee dan de afgelopen jaren.
Voor veel clubs een lastig
fotojaar?
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Foto 9 - Marga Jansen

Foto 10 - Willemien Krapman

Foto 8 - Magda Korthals
Foto 7 - Sue Goldberg

Foto 6 - Greta van der Wende

Foto 5 - Theo Mastenbroek

Foto 4 - Anne-Marie Vermaat

Ontwikkeling van de fotograie van Wilma Schrier
Het begon allemaal met het kopen van een spiegelrelexcamera.
Omdat Bram al zo veel hobby’s had stelde ik voor dat ik me zou
gaan toeleggen op het fotograferen. Ik zou voortaan de vakantiefoto’s gaan maken. Helaas vielen de eerste pogingen nogal tegen.
Het was makkelijker gezegd dan gedaan. Maar opgeven was geen
optie.
Ik besloot om les te gaan nemen maar dat kon toen nog niet op
Flakkee. Daarom ging ik praten met Marga Jessurun en vroeg
ik haar of ze dat wilde doen. Ze antwoordde dat les geven niets
voor haar was maar dat Theo dat wel zou kunnen. Gelukkig wilde
Theo dat wel en heb ik twee of drie keer een serie lessen van hem
gevolgd. Hij leerde me om anders en beter te gaan kijken. Mijn
foto’s werden beter. En daarom durfde ik in 1995 lid te worden van
De Rarekiek. Daarna heb ik nog drie keer een cursus bij de SKVR
gevolgd, altijd ik het gezelschap van Marga Jansen die ik heb leren
kennen bij de lessen van Theo.
Tijdens mijn reizen buiten Europa heb ik veel mensen gefotografeerd. Daar kwam mijn serie over vriendschap uit voort. In Ierland
heb ik voor het eerst hooibalen gefotografeerd. Min of meer bij
toeval maar toen ik het resultaat zag besloot ik om er meer mee te
doen. Eerst lette ik op de relectie en liet ik ze in kleur afdrukken
maar later ging ik over op zwart-wit waarbij ik meer op de vorm
lette.
Tijdens mijn reizen in Europa fotografeerde ik eigenlijk weinig
mensen meer en begon ik te letten op strepen op de weg, kalk op
ramen enz. Ik kreeg ook veel plezier in het maken van abstracte
foto’s. Het meest trots ben ik op mijn foto’s van de draaimolen in
Vannes. Ik had toen het gevoel dat ik weer een stapje voorwaarts
had gemaakt.
Daarna wilde ik nog een uitdaging aangaan. Tijdens het mentoraat van Jan Ros wilde ik mijn comfort zone verlaten om mensen
op straat in Rotterdam te gaan fotograferen. Dit is in het kort het
verloop van mijn ontwikkeling in de fotograie.
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Peter van Tuijl
Straatfotograie in vele soorten en maten
Straatfotograie is een containerbegrip. Met gemak
kunnen er wel twintig verschillende vormen van straatfotograie genoemd worden en in relatie daarmee ook
de werkwijze die een fotograaf hanteert. In mijn lezing
straatfotograie laat ik verschillende vormen zien aan de
hand van de vele internationale gelauwerde fotografen.
Bij het zien van het ilmpje van de brutaal opererende
Bruce Gilden reageert meer dan de halve zaal verbouwereerd terwijl bij het poëtische straatwerk van Alexey
Titarenko mensen mompelen ‘dat zou ik ook wel durven
of willen’.

Waar richt ik mijn camera op
In mijn straatfotograie staat het respect voor de
mensen voorop. Verwar respect niet met een grote
mate van braafheid. In de meeste van mijn straatfoto’s
fotografeer ik de mens van redelijk dichtbij, op pakweg
2 à 3 meter. Ik gebruik daarbij een ‘vaste lens’ van
28 of 35 mm. Soms ben ik nadrukkelijk zichtbaar als
fotograaf. Een afwerend gebaar van degene voor me
is dan voor mij reden om de foto niet te maken. Maar
vaker ben ik de onopvallende fotograaf in de straat.
Dat onopvallend heeft wat mij betreft niets met stiekem
van doen, maar geeft de gelegenheid tot de ‘naturelfoto’. Als ik bijvoorbeeld de interactie tussen mensen
wil vastleggen moet dat ‘proces’ niet verstoord worden
door mijn zichtbare aanwezigheid. Daarnaast vind ik het
ook ijn om mensen te vragen om een portret van hen te
mogen maken. In een tijd van minder dan een minuut,
een praatje, een plaatje en een kaartje met mijn e-mail
adres. Als zo’n foto in mijn collectie een plaatsje krijgt,
prijs ik me gelukkig maar weet dat dit bij de gratie van
de persoonlijkheid is van degene waarvan ik het portret
mocht maken.

Soorten foto’s
Als ik kijk naar het soort foto’s dat ik op straat maak,
komen steeds bepaalde onderwerpen of thema’s terug.
Zonder van een volgorde te willen spreken, noch kwalitatief als kwantitatief, reageer ik vaak op het onverwachte.
In een lits herken ik bijvoorbeeld een tegenstelling of
contrast, of juist het moment dat me enigszins doet
glimlachen, ridicuul of humorvol. Maar evengoed kan dat
een melodramatisch of ernstig moment zijn zoals een
puber in gedachten verzonken op een bankje, moederziel alleen. In dat opzicht wil ik in de straatfoto iets terug
zien van een emotie. Het is en blijft een registratie maar
door mijn kader en het moment waarop alles samenkomt
in dat kader tover ik met de werkelijkheid. Foto’s kunnen
verschrikkelijk liegen, zelfs als ze waar zijn.
Dat onverwachte kan zich soms ook als een beeldaspect manifesteren, zoals in een beeldrijm van kleuren
waarin een dame met een rode jas igureert met op de
achtergrond de rode neonreclame van een lingeriewinkel. Beeldrijm is overigens een vorm van straatfotograie
waarop fotograaf Felix Lupa een patent op schijnt te hebben. Als je kijkt naar zijn werk vraag je je in alle gemoede
af hoeveel uur hij wel niet op straat moet doorbrengen
om ‘al die rijmen in zijn camera te kunnen krijgen’.
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Ook iets van deze tijd
In mijn straatfotograie wil ik ook graag het tijdsbeeld
laten zien. Hoe ziet de wereld, onze samenleving eruit.
Mijn foto’s uit de jaren tachtig laten een heel ander beeld
zien -en geven ook een ander gevoel of emotie- dan de
foto’s van nu. De omgang van mensen is anders, maar
ook het kleurbeeld, de drukte, locaties en zelfs gezichten
lijken te veranderen.

Voel je oké op straat
De vraag om een tip voor fotografen die niet zo goed durven …. Een belangrijk gegeven is dat de straatfotograaf
geïnteresseerd is in mensen, menselijk handelen en onder andere iets van het hier en nu wil vastleggen. Maar
ook de fotograaf die foto’s wil maken vanuit een meer
esthetisch kader kan uitstekend terecht op de straat. Kijk
maar eens naar de kleurenfoto’s van Trent Parke (“ik ben
altijd op zoek naar licht. Licht verandert het gewone in
het magische.”). Fotografen die dol zijn op het licht, de
vormen in grote overzichtelijke theatrale situaties kunnen als inspiratiebron veel aan zijn fotograie hebben.
Een ander trefend voorbeeld is Siegfried Hansen. Hij is
een fotograaf die de mens heel bescheiden, nagenoeg
anoniem in zijn beelden plaatst.
Mijn aanbeveling aan startende straatfotografen is te
kiezen voor een vorm die bij je past. Laat je inspireren
door de straat en laat de wereld van alledag zien die je
(kennelijk) belangrijk genoeg vindt om fotograisch vast
te leggen.

Stappen maken
Het is een open deur door te beweren dat elke straatfotograaf link wat stappen moet zetten. Zeker als we
dat letterlijk bedoelen. Maar ook in overdrachtelijke zin.
Niemand wordt als straatfotograaf geboren en net als bij
alle andere vormen van fotograie zijn kennis maar vooral
ook vaardigheden belangrijk. Als je begint met straatfotograie is het belangrijk dat je je veilig en vertrouwd voelt.
Begin niet met je straatfotograie in een wat ‘creepy achterafbuurtje’ maar kies een locatie waar het heel gewoon
is om te fotograferen. Ook tijdens een evenement fotograferen kan er voor zorgen dat je met wat meer ‘gemak’
anderen fotografeert. Wat ook wel helpt is het voornemen
om binnen het half uur mensen te vragen of je een foto
van ze mag maken. Veel fotografen vinden dat eng maar
eigenlijk is het de meest gemakkelijkste vorm. Simpel,
het antwoord kan zijn nee of ja en in het ene geval loop
je door en anders maak je een of enkele foto’s. Ja natuurlijk kun je ook de wedervraag verwachten waarom
je dat wilt. Beantwoord zo’n vraag heel kort, wijs bijvoorbeeld op het bijzondere -in positieve zin- van hem of haar
in haardracht, kleding of situatie. Ook een antwoord dat
je als amateur werkt aan een fotoproject met je club kan
tactisch in je voordeel zijn. Bij het ‘gevraagde straatportret’ geef ik altijd een visitekaartjes (met mijn e-mailadres
en website) en als ik een mail met omschrijving terugkrijg
stuur ik een digitaal fotobestand op. Ook in situaties dat
mensen me aanspreken als ik ongevraagd een foto heb
gemaakt, komt het visitekaartje vaak van pas. Overigens
in zo’n situatie laat ik altijd de foto op mijn schermpje
zien en als men wil dat de foto gewist wordt, doe ik dat
zonder discussie. Straatfotograie moet plezierig zijn en
blijven!
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Straatfotograie in kleur of zw-w
De keuze voor kleur of zwart-wit is voor mij niet zo moeilijk. Uitgangspunt is kleur als het kan en zwart-wit als het
moet. Anders dan in mijn analoge tijdperk fotografeer ik
sinds 2000 alles in kleur. Wanneer ik het nodig vind, presenteer ik de foto in zwart-wit. Bijvoorbeeld als ik denk
dat de essentie van een foto verloren gaat in een kakafonie van kleuren of als ik een aantal foto’s die onder heel
verschillende licht- en kleuromstandigheden gemaakt zijn
in een samenhangende serie wil presenteren. Het argument dat zwart-wit kunstzinniger is, doet weinig recht aan
de hedendaagse fotograie. Bovendien verlies je informatie die juist verwijzend kan zijn naar het hier en nu. Maar
nogmaals, ik veroordeel zwart-wit zeker niet, daarvoor
ben ik teveel schatplichtig aan het verleden toen ik me
zwart-wit fotograaf noemde.

Documentaire fotograie
Ondanks dat je in straatfotograie werkt aan bepaalde
thema’s is het meer fragmentarisch dan de documentaire. Je ziet dat veel straatfotografen ook de documentaire
fotograie omarmen. Ik heb dat eigenlijk vanaf het begin
ook gedaan. Het BMK-predicaat behaalde ik in 1983 met
twintig heel verschillende foto’s op straat gemaakt. Maar
ook in die tijd maakte ik een reportage in de Rupelstreek
aan de Schelde nabij Antwerpen. Een documentaire
geeft voor mij verdieping en ik kan meer vertellen over de
streek of de mensen waarover ik het wil hebben. Ik werk
een langere periode, vaak een paar jaar, aan een documentaire. Dat geeft me de mogelijkheid om na het eerste
onderzoek tijdens de looptijd in het oorspronkelijke plan
of concept, nuances aan te brengen en andere inzichten
toe te voegen. Op mijn website vind je onder het menu
projecten zowel oudere als recente documentaires.
Feitelijk staat in elk van de projecten de mens centraal,
alhoewel soms ook de streek waar mensen leven een
belangrijk onderzoeksveld is. Huis en Habitat is voor mij
een zeer waardevol project geweest, niet in het minst
door het hechte contact dat ik met Pieter, de hoofdpersoon, had. Ook de presentatie met een website, ilm, een
grote solo-expositie, lezingen en het, door crowdfunding
mogelijk gemaakte boek speelt daarin mee. Ruim een
jaar geleden ben ik begonnen met ‘van A naar W’ waarin
ik de twee steden Aalten en Winterswijk met het tussenliggende gebied op verschillende manieren fotograische onderzoek. Ik wil proberen om eind 2022 / begin
2023 ook dit documentaire project af te ronden met een
boekuitgave en een grote expositie, het liefst als satellietexpositie in de twee steden. Ik maak ook graag kleine
documentaire series, klein in omvang en ook in een
relatief korte tijd gemaakt. Mijn laatste serie gaat over de
gekte in een M&M shop, een commerciële genotsprikkel
bij uitstek.

Tot slot
Tijdens de coronaperiode heb ik mijn lezing over documentaire fotograie omgezet in een lessencyclus en sinds
1 oktober (2021) zijn de lessen verschenen als een gratis
E-boek! www.new.fotopetervantuijl.nl Op de website
kunnen gemaakte uitwerkingen van opdrachten gedeeld
worden met anderen. Voor eventuele verdere vragen,
stuur me gerust een mailtje.
Peter van Tuijl / 25-10-2021
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www.fotopetervantuijl.nl
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Foto’s á la Teus de Groot

Theo Mastenbroek

Maart 2021 hadden we via Zoom de
fotograaf Teus de Groot op bezoek. Hij
nam ons o.a. mee naar de wereld van het
nietige, kleine, letterlijk laag-bij-de-grondse. Zeg maar de wereld waar we makkelijk
aan voorbijlopen. Toch kunnen er onverwachte werelden zitten in de beelden die
je daar vindt… als je maar zoekt en kijkt;
soms mooie miniatuurtjes van natuur in
een door de mens gemaakte omgeving
en soms de abstractie van die omgeving.
Zijn beelden werden zeer gewaardeerd,
ook bij de Fotobond, waar hij dit jaar zijn
kandidaat-bmk titel haalde. Zijn fotograie
werd door onze programmacommissie
omgezet in een opdracht. Kijk ook eens
naar dat kleine, nietige en ga eens door de
knieën (en probeer daarna weer overeind
te komen…). Op deze en de volgende pagina is te zien wat een aantal Rarekiekers
ervan bakten.

Willemien Krapman

Hans Groenendijk

Jentien Boerma
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Ton van der Laan

Pieter Helmsing

Joep Luijckx

Magda Korthals

Gerda Helmsing

Marga Jansen

Gerald Sermon

Greta van der Wende

Wilma Schrier
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KunstKijk 2021
Eindelijk kon er weer een expositie tijdens de KunstKijk worden georganiseerd. In plaats van het gebruikelijke hemelvaartweekend nu begin augustus. Jachthaven “Atlantica” ontving ons, net als de voorgaande jaren heel gastvrij. Er
was geen gelegenheid de stellingen met het doek op te zetten en we lieten het bij onze eigen expositieborden. Het
opzetten ging heel vlot dankzij de vele helpende handen! Het resultaat mocht er zijn. Voor de coronaperikelen hadden
we de afdrukken al klaarliggen, dat was gemakkelijk. De resultaten van het thema “Mondriaan”, op banners geprint
was een mooie aanvulling.
Van 25 leden was elk één foto te zien. Heel divers dus en door zorgvuldig ophangen toch goed bij elkaar passend.
Over het bezoek en de reacties op ons werk kunnen we zeker tevreden zijn. Voor het eerst zijn er van verschillende
leden zelfs foto’s verkocht! Het was heel mooi dat we weer met ons werk, na de, noodgedwongen lastige periode weer
konden laten zien. (Theo Mastenbroek)

Alle foto’s op deze pagina: Jaap Peeman

Bezoek aan FC’59
5 oktober 2021 zijn we met 8 mensen van De Rarekiek naar FC’59 in Delft gegaan voor een tegenbezoek. Ondanks
de ile kwamen we daar op tijd aan. We hadden wel wat hulp nodig van 2 leden van FC’59 om het clubgebouw te vinden. Theo opende de avond en zei dat we blij waren dat onze afspraak eindelijk door kon gaan.
Vanwege corona moesten we ons bezoek steeds uitstellen. De leden van FC’59 hebben ons tijdens hun bezoek heel
gevarieerd werk getoond. Het was dus ijn dat wij hun ook zeer divers werk konden laten zien. We hadden werk op
papier en werk dat we via de beamer konden tonen. De onderwerpen waren: mensen, dieren, stillevens, abstract,
steden, landschappen, enz. Theo verraste ons allen met zijn kunstzinnige blauwdrukken.
Rico Hulsker sloot de avond af met de complimenten voor ons werk en bedankte ons voor ons bezoek. Het was een
lange avond door de vele fotograie maar het verliep verder uitstekend. Het uitnodigen van een andere club en op
tegenbezoek gaan is een waardevol onderdeel van ons programma waar we zeker mee door moeten gaan. (Wilma
Schrier)
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Individuele successen bij de Fotobond
De Fotobond kent diverse digitale wedstrijden waar de individuele leden foto’s voor kunnen inzenden en een waardering voor kunnen terugkrijgen. “In the Picture” (ITP) is een wekelijkse thema-wedstrijd waarin diverse Rarekiek-leden
het uitstekend doen. Enkele keren per jaar is er de laagdrempelige wedstrijd “Foto Online” en ook “Foto Individueel”,
dat om praktische redenen enige jaren geleden ook digitaal geworden is, is populair. Hieronder de succesvolle foto’s
van onze leden in deze wedstrijden sinds het verschijnen van de vorige Kroniek.

Foto Online 2e editie - Goud voor Magda Korthals
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ITP53 - Anne-Marie Vermaat - Guilty Pleasure

ITP66 - Magda Korthals - Gedeinieerd stilleven

ITP71 - Anne-Marie Vermaat - 100% groenten en fruit in kleur

ITP51 -Catelijne Hoogenboom - “Selie zonder gezicht”
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ITP51 -Magda Korthals - “Selie zonder gezicht”

Foto Online 2e editie - Anne-Marie Vermaat (zilver)

ITP52 - Catelijne Hoogenboom - Bewegende natuur in structuren gevat

ITP63 - Anne-Marie Vermaat -Serieuze inhoud in schoonheid gevangen.jpg

Foto Individueel 2021 - Marga Jansen (brons)
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9-Luik
Gastfotografen, zoals in dit geval André Bergmans, verrassen ons soms met fotograie die we qua inhoud en/of vormgeving niet kennen. Soms leidt dat tot een foto-opdracht. Er wordt de laatste tijd veel gestoeid met de “luiken”. Een
opdracht voor een 9-luik viel daarom bij veel leden in de smaak. Wat vormgeving betreft had iedereen gekozen voor
een 3x3 structuur met wat ruimte tussen de beelden. Bijna iedereen had gekozen voor een witte achtergrond en witte
tussenruimtes. Dat kwam nog wel eens fel over en leidde af van de beelden. Zwart of een kleurtje was hier en daar
een betere optie geweest.
Beeldend was de aanpak meer divers. Allerlei soorten fotograie werden toegepast. Inspiratie kwam er uit de natuur,
bewoonde omgeving, haven en abstractie. Een enkele keer werd het een verhaal of meer persoonlijk. Wanneer wordt
het geheel sterker dan de negen individuele beelden? Dat was nog wel eens een struikelblok. Joep Luijckx, zelf geen
fan van deze opdracht, koos zijn favoriet uit de 19 aangeleverde beelden. Hij legde uit wat hem wel en niet aansprak,
nomineerde een aantal beelden en koos uiteindelijk het 9-luik van Jentien Boerma als zijn favoriet.

Jentien Boerma
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Petra de Munck - Levensloop
De Rarekiek Kroniek 21

Foto’s van onze leden
Hoofdmoot van iedere Kroniek vormen de recente foto’s van onze leden. Op de clubavonden is er nooit gebrek aan
fotowerk. Door het aantal per lid iets te beperken is er meer tijd om een foto goed te bespreken. Ook zien we dat de 2-,
3- en meerluiken populair zijn. Op de volgende pagina’s komen echter de “losse” foto’s aan bod.

Theo Mastenbroek
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Jan Willem van den Berg

Jentien Boerma
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Ton van der Laan

Greta van der Wende
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Angélique van der Loo

Gerda Helmsing
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Riet Elen

Pieter Helmsing
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Kees van 't Zelfde

Magda Korthals
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Jaap Peeman

Anne-Marie Vermaat
28 De Rarekiek Kroniek

Marc van Houwelingen

Sue Goldberg
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Hans Groenendijk

Wilma Krapman
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Mario van Besouw

Joep Luijckx
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Leo van Kassel

Leo v.d.Wende
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Petra de Munck

Wim Weeda

Hans Nieuwland

Wilma Schrier
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Wie is Степан Кучерявий of Stefan zoals hij zich ook wel noemt?
Op Facebook, waar ik hem al 5 jaar volg, vertelt hij weinig
over zichzelf. Hij woont in Lviv in de Oekraïne en spreekt
behalve zijn moedertaal ook Russisch, dat is alles. Buiten
zijn kunstfoto’s waarvan hij er veel van maakt en ook
plaatst op de sociale media zie ik zo af en toe een foto
van hem passeren waar hij in privéomstandigheden op
staat. Mijn indruk is dat ik een lieve innemende man zie
en de vertalingen van zijn titels van zijn foto’s geven aan
dat hij sociaal bewogen is.
Naast zijn grote productie doet hij aan veel exposities en
wedstrijden mee en wint regelmatig prijzen. Zijn titels bij
foto’s zeggen wel iets maar zijn haast altijd open waardoor je zelf moet kijken waar het over gaat. Dat is best
lastig omdat het gecompliceerde foto’s zijn en zij kunnen
dan ook voor de verschillende beschouwers verschillende
betekenissen hebben. Persoonlijk vind ik dat niet erg en
zie dat zelfs als een pré, ben dan ook een groot bewonderaar van hem.
Het schuren, zeer doen, provoceren, rafelranden, angst,
raadselachtig of zelfs afschuw opwekken daar is hij een
meester in. Opbouw, uitsnede, compositie en de hoeveel-
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heden zwart, wit en grijstinten in de foto zijn haast altijd
goed. De foto’s zijn voor 80% met hemzelf als model en
een enkele keer met een kind erbij. De minder voorkomende foto’s met alleen een meisje of een jongen zijn
van een zeldzame schoonheid en liefelijkheid en in grote
tegenstelling tot zijn andere werk.
Hij bewerkt zijn foto’s met pijlen, witte lijnen die het beeld
doorkruisen, lelies, vleugels van engelen, afwerende
handen, vaak prikkeldraad en andere materialen die de
foto een angstig gevoel geven. Hij maakt een zoektocht
door de Godsdienst, ilosoie, symboliek, de oudheid,
sagen, oorlog, zelf zie ik er altijd een boodschap in. Een
waarschuwing en een duw in de richting van een betere
wereld. Daar ik hem nooit gesproken heb besef ik heel
goed dat dit niet meer is dan alleen maar mijn mening en
mijn kijk op het geheel. Maar voor mij is hij een grote.
Tijd om iets van zijn werk op De Rarekiek te laten zien en
te bespreken. Dat deden we op 24 september tijdens een
van onze Zoom-avonden.
Hans Groenendijk

Eten en drinken bij De Rarekiek
In mijn bijna 49 jaar bij De Rarekiek heb ik heel wat maaltijden meegemaakt bij de club. Foto’s bespreken is prima
maar je krijgt er dorst en trek van. Daar werd in voorzien;
aan het eind van het jaar binnenshuis en aan het begin
of eind van het seizoen buiten. Een aanleiding was snel
gevonden. Populair waren en zijn de barbecues, vroeger
op het plaatsje achter ons clubhuis in de Kerkstraat, maar
ook bij leden thuis, die een linke tuin hadden of hebben.
Heel vroeger had je thema-avonden, zoals een mosselavond of een poterbal of iets anders, vaak door Peter van
Sprang bereid. Men had snel ontdekt dat hij best goed
kon koken. Nu schalen we het wel eens terug naar een
hapje en een drankje maar niets gaat toch boven een
feestelijke maaltijd. Hieronder een impressie (Ton)
1970 - Poterbal, Anneke Zandstra en Cor Campfens

1970 - kok Peter van Sprang wordt in het zonnetje gezet

1993 - barbecue in de tuin van Nell en Theo Verhoef

2008 - barbecue op het plaatsje achter het clubhuis

2015 - in de tuin bij Jeanine Fortuin (Goeree-Havenhoofd)

2019 - barbecue bij Corine de Vries in St. a/h Haringvliet

2021 - slotavond bij Gerald Sermon in Middelharnis
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