In 1967, tijdens het 10-jarig jubileum van “De Rarekiek”, maakte ik kennis met de fotoclub
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Een feestje bouwen kunnen ze wel bij De Rarekiek. Foto’s uit het Rarekiek-archief van de jaren ’60 en ’70 maken dat heel duidelijk. Als je 50 jaar wordt mag je dat
best vieren. Dat deed de club in het voorjaar met diverse
tentoonstellingen en een heel geslaagd weekend in het
Diekhuus, een paar maanden voor de échte verjaardag.
Die is namelijk op 9 september. Reden om een paar activiteiten tot na de zomer te bewaren.
De Rarekiek Kroniek, die we al sinds 1980 maken, leek
ons iets om in september eenmalig in een luxe jubileumjas te stoppen. Wat zet je daar dan in? Foto’s vooral.
Sinds een paar jaar kunnen we die in het clubblad goed
afgedrukt krijgen.
Voor deze kroniek hebben we geput uit de de beelden die
veel leden dit jaar t.b.v. het jubileum hebben aangeleverd, samen met wat beelden van oud-leden en beelden
uit ons digitale en papieren archief.
Verder een stukje geschiedenis, maar niet te veel, want
we moeten vooruitkijken. Het jubileum zelf. Henk de
Jong maakte een prachtige Diekhuusreportage. De fotografen die niet meer in ons midden zijn. Creativiteit
is de som van inspiratie en transpiratie. Joepzoeker en
Fluitje van een cent geven dat treffend weer. Waarom
fotograferen onze leden en hoe zouden ze dat over 25
jaar kunen doen?
Dat zijn zo ongeveer de ingrediënten waarmee de redactie vorm heeft willen geven aan Kroniek 83. Veel kijk- en
leesplezier toegewenst.
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Contributie
Dankzij diverse sponsors hebben we het jubileum kunnen
vieren zoals we dat graag wilden doen, namelijk met veel
tentoonstellingen en activiteiten voor zoveel mogelijk geïnteresseerde fotoliefhebbers. We noemen ze nogmaals: Stichting
Paul van Hessenfonds, Gemeente Goedereede, Gemeente
Dirksland, Gemeente Middelharnis, Rabobank Goeree-Over-

Fotobond.

Fotobond
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Gertjan

Grandioos Rarekiek fotofeest
stuurslid van de Fotobond, de jubileumtentoonstelling van
men met de openingstoespraak van Gijs van Gent

Dames en Heren, foto vrienden en
vriendinnen, van Fotoclub “De
Rarekiek”en gastheren van “HET
DIEKHUUS ”welkom bij deze feestelijke opening vanwege het 50 jarig
bestaan van de Rarekiek.
De grote schilder Georges Breitner
heeft rond 1900 prachtige foto’s van
Rotterdam gemaakt. Ik raak er nooit
op uitgekeken.
Vooral omdat er niet alleen mensen
op staan, maar ook straat- taferelen
en gebouwen, prachtige natuur- gebieden die er allang niet meer zijn.
Want die gebouwen zijn weg door de
bombardementen tijdens de tweede
wereld oorlog en de mensen zijn intussen overleden. Mooie natuurgebieden zijn opgeslokt door de groei
van onze steden.Nederland is mooi,
maar was veel mooier.
Als kind van acht jaar heb ik samen
met mijn oudere broer het Bezuidenhout in Den Haag zien bombarderen
tijdens de 2e wereld oorlog . Ik hoor
nog de vliegtuigen en kan de bommen- regen vanuit mijn geheugen reproduceren, gevolg? nog meer dode
mensen.
Toch zijn deze mensen, gebouwen,
natuurgebieden er nog, alleen al om-

Rarekiek jubileum fotoboek

-

dat ze op de foto’s uit die tijd voorkomen.
Je ziet dus onbekende mensen en gebieden die er niet meer zijn, die in de
kringloop van de tijd zijn verdwenen.
Dus is de vraag, wie en wat je ziet ?
Zie je de werkelijkheid en dus het leven zelf ? Of zie je alleen maar een
weergave van een afbeelding ?
Foto’s roepen dat soort vragen veel

-

Foto’s bewegen niet. En door hun
bewegingloosheid dringen ze onvoorbiddelijk tot je door. Ze geven
je alle tijd omdat ze datgene, wat ze
afbeelden, op je laten inwerken.
De onbekende dode mensen die je
ziet, hebben ooit gevoeld en gedacht
met dezelfde intensiteit als wij nu.
Ze waren iemand. En de wereld die
je op die foto’s ziet ,was hun wereld.
Maar het is tegelijkertijd ook weer
jouw wereld.
Want eigenlijk sta je zelf op die foto’s, zoals je straks zult zijn:
Een roerloze afbeelding van wie je
ooit was, van een bestaan dat tot stilstand is gekomen in de tijd.
Iemand kijkt over 50 jaar weer naar
die foto’s, zoals jij er nu naar kijkt
Hij ziet datgene wat jij ook hebt gezien en realiseert zich ook weer dat
hij zichzelf ziet. Zo gaat dat maar
door.
De tijd bestaat uit de spiegels van het
toen en straks.
Met jou er tussenin.
Overigens, het maken van een foto
is een hoogst bedrieglijke bezigheid;
er moet vaak worden geposeerd .Als
men poseert, is men vaak zichzelf
niet, maar diegene die men graag
zou willen zijn.
Vandaar dat men op de meeste foto’s
niet zozeer zichzelf ziet, maar iemand
die zich zo goed mogelijk voordoet,
geholpen door de fotograaf.
De fotograaf van 150 jaar geleden
had het veel moeilijker dan wij in
de 21e eeuw, denk even aan de platencamera. Voordat de sluiter werd

ingedrukt, werd er nagedacht over
beeldopbouw en compositie. Hij/zij
had immers maar de beschikking over
een gering aantal zelf geprepareerde
glasplaten?
Zien, waarnemen en nadenken en….de
vraag is beantwoord.
Niets schijnt meer geëigend te zijn dan
tuurgetrouw tijdsbeeld van onze tijd
weer te geven.
Wij vinden uit vervlogen dagen in bladen en boeken getekende en geschilons nieuwe mogelijkheden, anders dan
de schilderkunst, geschonken.
dende schoonheid ,maar ook in grauwe waarheid weergeven, kan echter
ook ongehoord grenzeloos bedriegen.
legd, moeten we kunnen verdragen,
maar,bewaard voor het nageslacht,
kan het zowel een gunstige als ongunstige uitwerking hebben.
Denk hierbij alleen maar aan hetgeen
er de afgelopen 160 jaar is gebeurd.
Kennelijk hebben wij er nog steeds
anno 2007 niets van geleerd. Als wij
als gezonde normale mensen zo onbescheiden zijn de dingen te zien zoals
ze zijn en niet hoe ze zouden moeten of
kunnen zijn, (oorlogen, plunderingen,
terroristische aanvallen) moeten wij
vooral doorgaan met fotograferen.
Dan komt er misschien een dag dat wij
van al die miljoenen beelden wél zullen leren!!!
De prachtige foto’s op deze tentoonstelling, gemaakt door de leden van
Fotoclub “De Rarekiek” hebben niets
met oorlogen te maken, maar zijn een
uiting van plezier en samenwerking en
een schoolvoorbeeld van illustraties
van een tijdsperiode,
neringen, foto’s zijn stukjes tijd en

anno 2007 , en dat zal ongetwijfeld
nog even zo blijven …….maar het

van het Diekhuus hadden gekregen

-

-

digitale beeld is razend snel in opkomst , we praten nu over kilo bites,
en smartcards en wat dacht u van
een digital wallet? Voor die fotografen onder ons, die met een digitale camera werken, al niets bijzonders meer!
Digitaal fotograferen, je camera
op de p.c aansluiten, je beelden
downloaden, om vervolgens op je
beeldscherm de beelden die je net
gemaakt hebt te bekijken!
Zijn er storende dingen? dan snel
photoshop erbij gehaald en met het
nodige gereedschap even een vlekje
wegwerken.
Doen, deden, we dit ook niet in de
donkere kamer? Doordrukken, tegenhouden , retoucheren en manipuleren?
Er is begrijpelijk bij sommigen van
ons nog de nodige weerstand tegen
het digitale beeld, want zegt men,
maken!
Dit is natuurlijk onzin, we praten immers over beeld? En hoe dat beeld
tot stand komt doet er niet toe.
De weerstand zo’n 160 jaar geleden
van de kunst- schilders tegen het
er ook niet om.
Een fotograaf die het licht goed
beheerst kan net zulke prachtige
beelden scheppen als Ruysdaal en
Rembrandt, of dat nu analoog of digitaal gebeurt.
Als het maar geen digitaal geknutsel wordt. Helaas menen veel liefhebbers onder ons dat zij met kunstgrepen een sterker beeld kunnen
creëren, maar zo werkt het natuurlijk niet.
Als je niet op zijn minst de basis
principes kent, zoals u hier kunt
aanschouwen, van compositie en
beeld- opbouw, kom je ook digitaal
niet veel verder.
Beelden, op wat voor manier dan
ook gemaakt, blijven herinneringen,

smartcard.
Toen Theo Mastenbroek namens leden en bestuur mij vroeg of ik deze
tentoonstelling wilde openen, heb ik
volmondig ja gezegd , ik lijd n.l aan
een milde vorm van het syndroom van
Moeder Theresa (hetgeen betekent,
dat ik heel moeilijk nee kan zeggen)
Maar hoe kan ik ook nee zeggen tegen de opening van zo’n prachtige
expositie!!
Maar tot slot zou ik graag Cor Campfens willen vragen even naar voren te
komen.
Hierbij, en geniet ervan lieve gasten,
verklaar ik deze tentoonstelling voor
geopend.
Gijs van Gent

sie van de tentoonstellingen

centrum De Grevelingen in

-

den, gemaakt door clublid
-

F
Elf mensen kwamen op 9 september 1957 in Hotel Spee
in Sommelsdijk bij elkaar om onder leiding van dokter
Gestman een fotoclub op te richten. Hij opende de vergadering, heette iedereen welkom en benoemde zich tot
voorzitter. De Foto Kring Kiekend Flakkee was daarmee opgericht. Technische ondersteuning kwam van fotohandel Zandstra, die een ruimte beschikbaar stelde om
te kunnen gaan vergroten. Er werd besloten lid te wor-

de onderwerpen, zoals “Korenmolen”, “Mist”, etc. Op
16 en 17 mei 1958 werd geëxposeerd in Ons Dorpshuis

Zandpad te Middelharnis waar de lokale kranten verslag
van deden..

-

de de club zelfs opheffen. Enkele leden echter wilden
een fusie met de diaclub, die wel succesvol was en dat
laatste plan werd doorgezet. Op 1 juli 1963 werd er ge-

tentoonstelling van de zwartwitwerkers en in Jeugdhaven aan het Kerkepad een diaprogramma met de thema’s
“De mens in zijn werk en vrije tijd” en “Flakkee in de
barre winter van 1963”. Ook werd er toestemming gegeven te fotograferen bij de bouw van de Haringvlietbrug
(zie foto).
Rarekiek een uitstekende cursusleider in huis en ook
te geven. Jan Zandstra vulde dit aan met veel technische instructie. Zij tilden het niveau van de club naar een
aanzienlijk hoger plan, zowel creatief als technisch De
steeds beter.
tijdelijk uitgeweken naar de studio van Foto Zandstra.
Op 1 april 1967 werd na opnieuw veel werk van een
in Middelharnis in gebruik genomen, dat de naam mee
tieve naam kreeg en een bloeiperiode begon.

in de club te doen. Dit sloeg echter nog niet aan. In het
opgericht. De fotokring verhuisde in die tijd naar Ring
van eigen leden nooit echt geschikt werd als onderkomen van een fotoclub. Dit clubhuis wordt op 8 novemgin in Zuid-Holland, de heer J. Klaaszes. In 1967 moest
het wegens sloop weer verlaten worden.
plek en een eigen donkere kamer terug. Het bestuur wil-

fens, vanaf het eerste uur lid van De Rarekiek

Voorzitter Hans Schrijen van de Fotobond opende op 1
harnis. Hij vond het een goede zaak dat het clubhuis een
doka had. Moderne huizen hebben daar de ruimte niet
voor en ook de kosten zijn voor veel mensen te hoog,
richters van de club, kreeg het erelidmaatschap aangeboden door voorzitter Marga Jessurun. Zij bleef die functie

bloeitijd. De jaarlijkse foto- en diawedstrijd voor clubs
binnen de fotobond leverde in deze periode negen maal

als eerste Rarekiekleden toegelaten tot de bmk-groep
volgd door Theo Mastenbroek. Er kwamen gastfotogra-

In 1972 kwam het bericht dat er weer verhuisd moest
straat-Kerkepad. De gemeente bood een pand in de Kerkstraat in Sommelsdijk aan. De club stak de handen uit de
mouwen, ontsmette de zaak en toverde een uit kamertjes
en bedsteden bestaand interieur om tot een volwaardig
onderkomen voor een fotoclub. Op 26 augustus 1972
opende burgemeester Joh. Van Es van Middelharnis het
clubhuis en zei o.a. “Oude straatjes als het Kerkstraatje
dienen functioneel te zijn en er dient een educatieve werking van uit te gaan”.
Het groeiende aantal leden ging niet altijd samen met
zing van te weinig actieve leden. Het bezoek aan de
periode als mentor nauw betrokken bij De Rarekiek. In
land een tentoonstelling van de provinciale fotowed-

jaar studieweekends in motel Oostduin te organiseren
Er werd nog steeds met zwart-wit en diamateriaal gefo1971 exposeerde De Rarekiek in Galerie “De Welle” in
Sommelsdijk.

kleurfoto’s in beeld.

-

diverse categorieën worden onderverdeeld. Heel directe
over van Marga Jessurun en hij zou die functie twaalf
jaar lang vervullen. Ondanks een programma met aantrekkelijke gastsprekers zakte het ledental naar 26, een
bedenkelijke ontwikkeling. Marga Jessurun exposeerde
in die tijd regelmatig, zoals in de galerie van de Fotobond in Den Haag, Kasteel Hoensbroek en de LTS te
Middelharnis.
Het zelf afdrukken van kleurenfoto’s begon langzaam
maar zeker beschikbaar te komen voor de amateur. Fotograaf Wouter van der Klip liet dat zien op de club, eerst
met foto’s en later kwam hij de nieuwe Philips kleurvergroter demonstreren, niet in een donkere kamer maar
met het apparaat in een lichtdichte kast midden in het
clubhuis. De Rarekiek kon zo’n vergroter drie maanden
lenen en de eerste zelfgedrukte kleurenfoto’s werden
Peter van Sprang toen hij met de leenvergroter aan de
gang ging. Zie verderop in deze Kroniek.
Een vierde clublid behaalde de bondsmeesterklasse titel bij de Fotobond: Henk Roelfsema. Hij leerde de club

en meer abstracte beelden waren de onderwerpen waarvan leden van de club zich bedienden.
De Rarekiek zag niets in onderlinge competities maar
verkiezing van de beste foto en dia van het afgelopen
jaar. Schoenmaker Mel Dale uit Stad aan het Haringvliet,
die in zijn vrije tijd beelden maakte, bleek bereid daar
twee beeldjes van fotograferende mensen voor te maken,
de eerste jury en Joep Luijckx en Henk Peter waren de
eerste winnaars. Daarna werd afwisselend door een fotograaf of beeldend kunstenaar (de laatste meestal van

ste keer gehouden.
Het ledental begon aan het eind van deze periode weer
belangstelling om lid te worden toe. Het fotografenecht-

Er werden werkgroepen in het leven geroepen om de fotieve uitwerking en zetten meer leden aan tot fotografen.
De groep “vlak en lijn” was geïnspireerd geraakt door
wat andere leden aan foto’s mee terugbrachten uit het
club diverse trips naar die stad om het nieuwe maar ook
het oude Parijs te fotograferen.

aanwinst voor de club. Joep Luijckx opende naast zijn
huis in april 1986 een galerie “Mandala Ei”. Hierin exposeerden o.a. De Rarekiek en ook clublid Marga JesRarekiek van onschatbare waarde is geweest. De club
had een grote tentoonstelling in Het Diekhuus en expogalerie Het Oude Raadhuis in Spijkenisse.

vroeg de middenstandsvereniRarekiek om een tentoonstelling in te richten in de voorma-

daarvan werd een serie zwart-wit prentbriefkaarten uitgegeven voor de verkoop met foto’s gemaakt door de
leden van de club.
-

het thema “tolerantie”. De Rarekiek maakte hierop een
bijna vier meter hoog object bekleed met foto’s dat een
opvallende plaats kreeg tijdens het festival.
-

stopte Theo Mastenbroek na 12 jaar voorzitter te zijn geweest. Ook hem werd het erelidmaatschap van de club

uitwisselingen van fotocollecties en mondde later uit in

De contacten met andere clubs en fotografen werden
geïntensiveerd. Zo kwam de club van Gijs en Dini van

In deze periode startte Theo Mastenbroek met zijn fotocursussen in het Diekhuus. Dit leverde De Rarekiek
diverse nieuwe en enthousiaste leden op.
Het digitale tijdperk kwam met rasse schreden naderbij.

vieren. Ook het natuurfotografenechtpaar Ria en Kees
Lokker uit Goedereede werden graag geziene gasten bij
de club. Eind 1989 kwam de Koninklijke Lierse fotoclub
en brachten we in 1992 een tegenbezoek.
Veel Rarekiekers beoefenen andere creatieve activitei-

inspiratie opdoen.
In 1992 werd in verband met het 35-jarig bestaan van de
club de eerste grote fotomanifestatie georganiseerd met
diverse tentoonstellingen in Middelharnis, waaronder
het gemeentehuis, Diekhuus, VVV-kantoor, bibliotheek
en diverse winkels. Hier kon de Flakkeese gemeenschap
kennis nemen van de verschillende aspecten van de fo-

Foto, in het gemeentehuis de tentoonstellingen.
De Fotobond vroeg aan De Rarekiek om een bijdrage te
leveren aan het tweejaarlijkse internationale fotofestival

mensen en gevolgen van menselijk handelen dat in

tijd mee bezig en in december 1996 mocht De Rarekiek
er een kijkje nemen. Wat dat bezoek tot gevolg had is te
lezen in de volgende pagina..

Kuala Lumpur (Maleisië), Spanje, Engeland en later Poeerste digitale camera’s konden een beeld produceren
dat er redelijk uitzag op een computerscherm maar waar
je nog geen fatsoenlijke afdruk van kon maken. De kwaliteit werd echter snel beter en als alternatief kon je negatieven en dia’s via de fotohandel om laten zetten naar
een digitaal bestand.
De eerste fotograaf binnen De Rarekiek die het digitale
proces oppikte was Fons Kern. Hij had een grote printer aangeschaft en toverde er vanaf 1997 steeds mooiere
beelden uit. Langzaam maar zeker volgde de rest van
nen de computers enorme beeldbestanden verwerken en
hebben de printers inkten die tientallen jaren kleurvast
blijven.
De meeste Rarekiekers hebben zich de digitale techniek
eigen gemaakt. Er zijn nu veel meer mogelijkheden om

in het project “Getekend”, georganiseerd door de Stich-

Ook aan de Goereese Kunstdagen werd bijgedragen en
op de landelijke Monumentendag in september werd ook
het clubhuis, Kerkstraat 7, jaarlijks opengesteld.
Helaas moest in deze periode afscheid genomen worden
en bouwkundige inspanningen een grote bijdrage aan de
stra die in deze periode overleden zijn.
Ton van der Laan

afdrukken tot zeer grote formaten worden beelden nu
op cd of geheugenstick op de club aangeleverd en digitaal geprojecteerd als opvolger van de diaprojectie. Een
aantal leden zendt regelmatig met succes beelden in naar
internationale wedstrijden en dat kan steeds vaker ook
digitaal via het Internet.
jarig bestaan gevierd, weer met tentoonstellingen op een
tiental locaties in de gemeente Middelharnis, waaronder
de Fotobond opende in het gemeentehuis van Middelharnis in september van dat jaar de festiviteiten. Ook
werd er een fotoboekje uitgegeven met fotowerk van de
leden.

Laan. Ton, sinds 1981 in het bestuur, was voorzitter tot
lid benoemd. Het ledental schommelde in deze periode

moeilijke jaren door maar hervond zich gelukkig.
seling van digitale beelden met buitenlandse clubs. De
response op de uitnodiging van De Rarekiek was uitste-

-
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Ton van der Laan

ken. Sommige activiteiten hebben hun tijd gehad maar waren belangrijk voor de ontwikkeling

De Rarekiek had rond 1968 prima contacten binnen de Fotobond en
rayon Zuid-Holland. Dit leidde tot het eerste studieweekend, georganiseerd door club en rayon in het voormalige Motel Oostduin in de duinen

In 1967 had De Rarekiek twee vrouwen
in het dagelijks bestuur: Marga Jessu-

In de loop van zaterdagochtend kwam men aan, ’s middags werd er gefotografeerd en na borrel en diner werden meegebrachte foto’s besproken of lieten de sprekers hun werk zien. Op zondag na het ontbijt werd
er vaak weer gefotografeerd of werk besproken en na de lunch eindigde
het weekend.

was een doortastend bestuur. Voor de
opening van het seizoen ’67-’68 organiseerden ze een autopuzzelrit. Via allerlei instructies en foto-opdrachten moest
een route gereden worden. Feyenoord-

voor de overnachting, drie maaltijden, fotobesprekingen en een excursie
in de duinen. Een goeie “deal” dus. Het maandblad Foto deed er in mei
1986 uitgebreid verslag van.

lid, won de eerste puzzelrit. In de volgende jaren kreeg men een aantal fototjes mee die geplaatst moesten worden
tussen de instructies en moesten d.m.v.
vragen letters gevonden waarvan men
aan het eind een woord moest maken.
Het ging er niet om als eerste binnen te
zijn, maar om de foto’s en het woord te
vinden en het juiste aantal kilometers te
rijden.
In 1973 wordt de rit georganiseerd door
Peter van Sprang en Ton van der Laan

de andere spreker niet kwam opdagen. In 1976 werd Rob geassisteerd

van Vietnamese bootvluchtelingen. Twee jaar later konden we weer teeen prachtig fotoweekend
hadden we het laatste weekend met fotojournalist Peter Martens en drie

Peter en Ton op de dam naar het Hellegatsplein niemand zien opdagen, komen ze erachter dat door een foutje in
de instructies de auto’s in theorie rond
de kerk van Oude Tonge moeten blijven
rijden. In 1981 wordt de laatste georgaSarelse. Het is tijd voor iets anders.

Limburgse fotografen. Hoewel het een geweldig weekend was voor maar
65 gulden kwamen er te weinig mensen op af om er mee door te gaan.
Inmiddels is het motel in andere handen overgegaan.

V

oor degenen die moeite met proefstroken belichten, 6 stuks proefstroken van.
hebben met de overgang
naar digitaal hieronder de eer- sta je dan anderhalf à twee uur op te een perfecte druk, maar toch weer
ste ervaringen van Peter van zwoegen; 6 dia’s: juiste vergroting vlekken, alhoewel minder. Dus wat

Jullie weten ondertussen wel hoe je
een kleurvergroting moet maken.
Maar voor de duidelijkheid zal ik het
proces nog even kort vermelden.
Je legt een velletje papier onder het
vergrotingsapparaat, bepaalt nauwkeurig de scherpte, van te voren heb
je met een proefstrook de juiste tijd
straaldonker druk je op het knopje,
vervolgens stop je je papier nog
steeds in het volledige donker in de
drum, je ontsteekt het licht en je gaat

minuten spoelen.
Met kloppend hart maak je de drum
open na 18 minuten zwoegen want
dat is het en wat komt er uit? althans
na droegen met een föhn. Precies,
van een cent!!!
Twee avonden zijn we (Jaap Peeman
en ondergetekende) daar zo mee bezig geweest met ongeveer het bovencent dus, behalve dan dat je pas om
een uur ‘s nachts thuis komt, doodmoe maar zeer enthousiast.
Dat had Theo gezien en gemerkt en
die zegt tegen me ‘Ik heb wat papier
van W.J. v.d. K. cadeau gekregen,
misschien is het niet helemaal goed:
oud en open geweest, maar je mag
het hebben, probeer ‘t maar.’
Enthousiast als ik was wilde ik best
-

uitlijnen, tijd inschatten, tijdtrap maken, papier vakkundig in het donker
opbergen, volgende dia, idem papier
in donker weer goed neerleggen, volgende strook belichten, enz, enz.
vel uit de drum en wat staat er op?
Juist, 6 goed belichte scherpe proef-

papier dus toch goed. Fluitje van een
cent dus.
diep ademhalen en dan de eerste
ces weer in werking. Je concentreren,
geen fouten maken met belichten,
nuten drum open en wat staat erop....
juist, niets, op een paar vlekken na!
De rommel provisorisch opgeruimd,
snel naar Oude Tonge, eten schoonmaken, eten koken, tafel dekken,
tafel afruimen (hoort bij mijn dageuur.
ces, secuur werken, overal aan denken, scherpstellen, tijd instellen,
diafragma ingesteld, niet te vergeten
op de juiste plaats leggen, alles goed,
druk op ‘t knoppie - drummetje in
- 18 minuten Kodak volgen - drumalleen jammer, dit papiertje was bijna
goed; grote vlekken boven en rechts
op de foto. Wat nu te doen... doorgaan
heeft risico van het papier, maar eerste papier was helemaal fout, tweede
papier bijna goed. Dus wie weet derde papiertje?! Of ik moet overstappier, maar daar heb ik nog maar twee

misschien een opklimmende reeks..
kwestie van geluk... Dus na weer een
uur? Helaas teleurstellend resultaat!
Papier weer vol vlekken. Pech! Verkeerd gegokt! Dag verknoeid!
moe en teleurgesteld. Verdorie, ‘t lag
toch niet aan mij? Ik haal even diep
adem en besluit niet naar huis te willen zonder een goede druk. Dus wil
cc vloeistof giert eruit bij het draaien.
Dus proces stoppen, licht uit, deksel
eraf, opnieuw - lekt weer als een gek.
Opnieuw licht uit, enz. enz. Dit tot
drie keer toe! Uiteindelijk met slechts
weinig lekkende drum proces afmaken... met als resultaat? Toch ergens,
bij dat herhaaldelijk drum openen is
er licht bij gekomen, waarschijnlijk
van lamp boven thermobak. Gevolg:
foto verpest.
Papiertje ligt onder de koker. ‘t Is
stikke donker, alleen nog op knoppie
van het Philips stuurapparaat drukken. En ja hoor, het hele knoppie
verdwijnt in het apparaat, komt nog
een straal licht uit ook - papiertje opbergen - ontdek dat ik met een schaar
dat knoppie kan bedienen - moet dan
papier weer op de juiste plaats terug-

gaan drinken bij Marga.
Kleurvergroten.....
Fluitje van een cent!
Peter van Sprang.

- de lichtinval veranderen

Z

- - diverse lichtsoorten, bv. spotlicht
-

onder de loep nemen kunnen we niet
om de digitale fotograaf heen. Wat is
dan een beter voorbeeld dan om eens
een keer bij Fons Kern op bezoek te
gaan.
Vorig jaar is hij echt op gang gekomen met dit medium. Zijn huis bood
geen ruimte voor een ouderwetse
doka. Hij had behoefte aan een alternatief. Op de jubileumtentoonstelformaat erg op, maar….. hoe doet hij
dat allemaal?
Op dinsdag 18 november jl. zijn we
met de redactie op bezoek gegaan bij
bezichtigd te hebben incl. de eigen
gemaakte glas-in-lood ramen, zijn
we in de “doka” van Fons gedoken.
Deze doka ziet er op z’n zachtst gezegd iets anders uit dan je in eerste
instantie zou vermoeden. Geen onthij nodig heeft. Maar hoe dit werkt
leest u verderop.
Volgens Fons’ voorspelling gaat 95%
van de (amateur)fotografen digitaal
werken. Fotozaken zouden daarop in
moeten spelen om de mogelijkheden
voor hen te vergroten.
De met een “ouderwetse” camera
(Olympus OM 4) gemaakte foto’s
worden door de fotohandelaar overfoto’s (negatieven) op kunnen. De

-

ruimte vereist, vandaar dat het niet
op een normale diskette bewaard kan
worden.
waard worden op een zgn. ZIP
Fons maakt (nog) geen gebruik van
een digitale camera omdat deze te
duur is en nog te weinig kwaliteit
is kan de cd-rom met foto’s bekeken
worden. Het oproepen van een foto
op het volledige beeldscherm kost
in beeld verschijnt een menu, waar
d.m.v. verschillende ikoontjes verschillende bewerkingen te realiseren
zijn. Enige toepassingen zijn:
- kleur aanpassen
- van afdruk naar negatief

- draaien, in- en uitzoomen
- contrast en licht/donker wijzigen
- gummen, kleur toevoegen
- onderdelen verzetten (b.v. paaltje)
Maar ook het wegwerken van storende elementen b.v. witte lucht kan binnen een heel korte tijd gerealiseerd
worden. Ook het scherper maken
van onscherpe beelden, b.v. letters, is
mogelijk.
De afdrukkosten zijn ongeveer: per

ongeveer een half uur in beslag.
ma zijn door Fons nog niet bekeken,
omdat dit zeer uitgebreid is. Er zit
ook nog een dik instruktieboek bij.
Helaas was de printer in reparatie,
zodat we geen direct resultaat van het
programma konden zien.
Hoe dan ook, de mogelijkheden van
deze “doka” zijn onbegrensd. Het is
een lust om erin te kunnen werken.
Miranda Vollaard

een uitstekend mentor ook een

-

-

bij Diaclub Dialoog

een tentoonstelling in
In januari 1991 be-

vaardig en kon het
oude luie stoelen en
de lange kant van het

geleden gaf Gijs van Gent
-

-

Beeldbepalende leden

Marga Jessurun
werd zij voorzitter van De Rarekiek, een functie die zij
lidmaatschap toegekend.
Zij was een geweldig mensenfotograaf, vooral in zwartwit. Met een serie van deze foto’s werd zij als eerste
groep van de Fotobond.
natuur en het Franse platteland. Zij had diverse grote
tentoonstellingen. Kort na de opening van haar overis van heel grote betekenis voor De Rarekiek geweest.

Jan Zandstra
Jan Zandstra stond zowel aan de wieg van Foto Kring
Kiekend Flakkee als de diaclub. Hij had een fotozaak in
Sommelsdijk en gaf de mogelijkheid om een doka in te
richten voordat de club een eigen clubhuis had. Hij gaf
veel technische ondersteuning maar was ook een begeleverde de club een uitstekend leermeester op.
Voor zijn vele werk voor De Rarekiek werd hem het erebekende fotozaak en ver huisde met zijn familie naar

Aad Campfens
Kiekend Flakkee in 1957 en een drijvende kracht achter
de fusie met de diaclub enkele jaren later. Hij vervulde
diverse bestuursfuncties. Voor zijn vele werk om accommodaties geschikt te maken als clubhuis voor de fotoclub
werd hem het erelidmaatschap van de club uitgereikt.
vlak en lijnwerking. In latere jaren legde hij zich wat

Bob Pater
lid van De Rarekiek. Hij was een zeer creatief fotograaf
met een heel eigen stijl en een engelengeduld als het
aankwam op montages in de doka en het maken van

Van 1983 t/m 1988 gingen diverse Rarekiekers af en toe
een dag of wat naar Parijs, tot wel twee keer toe per jaar.
ren hadden de voorkeur voor een comfortabel warm bed.
Dagelijks waren we op pad om te fotograferen en ’s avond
zagen we elkaar vaak in een restaurant. Er werd volop gefotografeerd.
Een clublid deed dat anders dan de meeste anderen, zoals
metalen strips, triplex plankjes met spiegels erop en vleugelmoeren om alles te verstellen. Hiermee introduceerde Joep
den het apparaat al snel de Joepzoeker.
Terwijl Joep bezig was modern Parijs te weerspiegelen alsof
het op water lag, probeerde ik de geïnteresseerde Parijzenaar
Het leverde een aantal prachtige beelden op. Een van zijn
blad in 1985.
Ton van der Laan

Terugblik en vooruitblik

-

in de komende jaren alles aan doen ons belang bij de gemeente duidelijk te maken

-

-

-

Ton Bakker

rekiek. Zijn werk is moeilijk in een categorie
te stoppen. Hij fotografeert verstilde beel-

actief in de fotoclub. Werkte graag met middenformaat camera.

Jos de Beer
tografeert onder andere graag mensen in
hun omgeving.

Jaap Bijsterbosch
Vanaf het begin lid van de fotoclub. Altijd
heel actief geweest bij de verbouwingen

na de overgang naar digitaal die ik vorig jaar
Hij kan een discussie over een beeld op de
club soms een verfrissende, nieuwe wending geven.

de Fotobond: Camera Natura.

Marc van Houwelingen

Cor Lokker

Marc fotografeert voornamelijk in de natuur:

kiek. We hebben hem een aantal jaren niet

het moois dat de natuur te bieden heeft. Fomix van moderne en oude werelden die hij
waarbinnen ik door andere leden wordt ge-

Sander Boerman

Angélique van der Loo
-

Henk de Jong
ses liggen op het gebied van landschap,
kleine details daaruit en de combinatie van

Pieter Brederoo
Sinds lange tijd buitenlid en ondersteuner

prachtige dieren, bloemen, landschappen
en personen en ontstaan er creatieve beelden door het stoeien met camera, compositie en computer. Wat een heerlijke hobby en

fotoreportages
Rarekiekers!

Cor Campfens

Hilde van Kempen

tegenwoordig wat minder actief. Cor heeft
door de jaren veel gedaan voor de inrich-

drukke baan nu niet actief in de fotoclub.

fotograferen lopen bij hem bijna moeiteloos

Fons Kern

moderne, schilderkunstige, manier toe te
passen.

het erelidmaatschap toegekend. Cor is een

Na het gebruikelijke donkerekamerwerk

Jan Elen

ging op digitaal, eerst negatieven inscannen maar al snel met de digitale camera.

houden. Pas op latere leeftijd kreeg ik een
redelijk goede camera ter beschikking. Helaas was er toen al veel aan mij voorbij ge-

met gebruik van de digitale techniek, een
heel eigen beeld op groot formaat te creeren.

Jan Keuvelaar
sentie van vormen, lijnen en kleuren in het
landschap en abstraheer graag bloem en
plant tot mijn eigen kunst vorm.

en werelden. Ook de natuur trekt hem sterk
geweest is.
Jan Mastenbroek
schapsfotograaf op middenformaat. We ho-

over een goed gevoel voor compositie en
in de bebouwde wereld, maar ook in de na-

Theo Mastenbroek

Danielle Klaverdijk

Fotografeert naast landschappen en natuur,
aangetroffen abstracties Vaak details van

Riet Elen-Doorduyn
Mijn antwoord, op de vraag naar het wat

wit maar de laatste jaren voornamelijk in

wilde ik de dingen die ik tegenkwam, later

en waar mogelijk het abstraheren van mijn
waarnemingen.

Joep Luijckx

popconcerten

gespreksgroep BMK van de fotobond.

Peter Kouijzer

Emma Mijs

Kwam een jaar geleden bij de club en is heel
leergierig. Probeert onmiddellijk geleerde

Sue Goldberg

Komt soms met heel verrassende onverwachte beelden van alledaagse dingen. Ge-

onderwerpen in de eigen omgeving.
proberen die indrukwekkende ervaringen
door te geven aan anderen. Natuur blijft
een belangrijke inspiratiebron voor mijn fo-

Linda van der Kwast

van vorm, kleur en sfeer in stadslandschappen.

daar tegenkomt

Willy Mijs
Waarin vind ik mijn inspiratie? Voornamelijk
te vinden, maar het blijft moeilijk om dat wat

Ton van der Laan

Kees Hoogenboom
-

van een foto die je gemaakt hebt en valt het
resultaat tegen en een ander keer is het andersom. Architectuur vind ik ook wel interes-

sant, maar ik ben absoluut geen stadsmens,
wat ik tegenkom en mooi vind.

ook wolkenluchten, en abstracte natuur.
te maken hoe ik het beeld wil hebben, dat
is en blijft telkens weer een grote uitdaging.

dan ook uit de jonge en oude talenten van
de Rarekiek en NFG.

Petra Moonen

Jan Voogd
Caty Pater

manier tot mooie prestaties.

kend kleur van negatief en dia.
Heeft een geweldig gevoel voor kleurcomde omschakeling naar digitaal.

Peter van Sprang

André de Vos
fotografeert de laatste jaren de mensen die
-

beelden en schildert.

instructeur. Op dit moment is hij niet actief

Jaap Peeman
met de omschakeling naar digitaal.
-

Arjen Weeda

Leen Stolk
Zoals de meesten op de club wel weten
wandel ik graag, hierbij kom ik soms leuke
beelden tegen die ik dan vast wil leggen.

graferen van landschap, liefst op Goereeeven geen andere dingen aan mijn hoofd,
geweldig!

goed omdat ik me de tijd niet gun, in Apeldoorn lukte het soms wel.

verder ontwikkelen, en dat is de reden dat

Krijn van Putten
kiek. Krijn was vooral een mensenfotograaf

Corrie Venant

Veel kijken naar werk van anderen en vooral naar het commentaar luisteren dat daar

-

gingshuis maakte. Krijn is tegenwoordig
Ron van Riet
Ron is de originele ontwerper van de web-

Wim Weeda
van momenten.
Als ik moet gaan kijken en nog eens kijken
en ook nog eens van alle kanten dan is het
moment weg en dat is juist waar het bij mij
om gaat: Het Moment. Sinds ik lid ben van
de Rarekiek heb ik veel bijgeleerd en vind
het leuk om naar het werk van anderen te
kijken en te leren.

Martien van Rossen
kanties en trouwreportages voor vrienden
groeide uit tot een fascinerende hobby waar

Nell Verhoef
Nell is erg betrokken bij de ontwikkelingen
-

beleef. Nu ik digitaal ben gaan fotograferen
Bram Schrier
legt.

Annemarie Vermaat
Fotograferen was en is nog steeds een extra geheugen, ofwel reserve voor alle mooie
momenten die je via het beeld probeert te
vangen. Het vasthouden van herinneringen, gebeurtenissen of gewoon een mooie
dag, een mooi moment, een mooie lucht.

Wilma Schrier
Geínspireerd door de fotocursussen van

mooie dingen en het delen daarvan is op-

lid van de club. Zij heeft haar weg inmiddels
gevonden en fotografeert graag mensen op

het moment dat je de sluiter indrukt, en je
hebt wat je wilde.

Ted Servaas

pen, architectuur, bloemen e.d.
bewerking ga ik niet uit de weg.

moeten worden d.m.v.exposities en publicaties.

Gertjan de Zoete
voor Gertjan de Zoete. Zijn doordachte
composities hebben het liefst natuur als
onderwerp.
smet geraakt met het fotovirus.
vooral naar ordening en ritmiek in de chaos

Henk Zweers
Zwarte Wouw of gewoon een Koolmees. Al-

Liesbeth van Vliet
gevallen.

-

Opgegroeid en gespeeld in de polder Westplaat-Buitengronden, Sommelsdijk. Liefst
structuren, kikkerdril, paddenstoelen maar

hopelijk actie.
dura en Spitsbergen. Verlanglijstje: Alaska
en Vuurland. Maar ook blij met inspiratie
Brandenburg en vele NFG-ers en Rarekiekers!

H

