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Een eerste impressie uit Noord-Korea, waar Anne-Marie Vermaat in april op bezoek was

De club heeft het afgelopen half jaar niet stilgezeten. Daarom is er in deze Kroniek weer het nodige te lezen en te bekijken. Met Ivo Teuwen hadden we een
prima bespreker voor de “Beeldjes”. Ook de jacht op bmk- en E-fiap titels was
weer geopend. Tot zover de kansen om individueel te scoren. We doen er in
woord en beeld verslag van.
Het was zoals ieder jaar een uitdaging goed te presteren in de Bondsfotowedstrijd. Ook namen we weer eens deel aan de Fiap World Cup voor clubs. We
mogen tevreden zijn met de resultaten. Tot zover de wedstrijden die in dit nummer aan bod komen.
Gelukkig bestaat de Kroniek uit meer dan wedstrijdresultaten. Soms komt de
vergelijking met vroeger bovendrijven zoals in Theo’s stukje en in de foto’s
voor de opdracht Stilleven. Hoe vertaal je oude technieken en beeldvormen
naar de moderne tijd en hoe praat je daarover in de club? Die moderne tijd
lijkt ver weg in Tibet, waar Cor Lokker geweest is. Tijdloos lijken de portretten
van Marga Jessurun. Met deze onderwerpen en andere foto’s van onze leden
wenst de redactie iedereen weer volop lees- en kijkplezier.
De redactie

Ruis en tikken
Jaren geleden sprak de hoboïst van het blazersensemble over zijn “race-hobo”, een kreet die ik nooit ben
vergeten. De uitspraak ging over het verschil van moderne muziekinstrumenten in vergelijk met de authentieke,
oude instrumenten. De verschillen in de concertzaal zijn duidelijk. De oude warmer, minder kil dan de moderne.
Ook hoorde je mensen zeggen “ als Bach zo’n mooi modern instrument had gehad, zou hij het oude nooit meer
aangeraakt hebben!”. We zullen het nooit weten.
Bij de overgang van de vinylplaat naar de CD hoorde je precies dezelfde argumenten “ de CD is veel te kil, heeft
een veel te grote dynamiek! Een plaat met de ruis en tikken, ‘leeft’ veel meer.” Een mooie uitspraak van destijds
door een echte platenliefhebber: “bij een CD mis ik emotie”.
In de fotografie zie je ook dergelijke vergelijkingen. We zijn, zeker als ‘oudere jongeren’, gewend om beelden van
vroeger in zwart-wit te zien. De komst van de kleurenfotografie gaf ook beroering: “de kleur leidt af van het beeld”,
werd wel gezegd.
De fotografie uit het begin van de vorige eeuw had al een aantal oude technieken achter zich gelaten. We
konden al beschikken over zwart-wit film die je gemakkelijk in de camera kon laden. De moeilijke en tijdrovende
gomdrukken, broomoliedrukken e.d. werden snel minder gebruikt.
Hoe daar toen over werd gedacht, weet ik niet, maar het zal me niet verbazen als er ook weerstand was. In de
zwart-wit fotografie zijn we gewend geraakt aan de aanwezigheid van korrel in het beeld. Er zijn dikke boeken
geschreven over welke film in welke ontwikkelaar en bij welke temperatuur je de gewenste korrel kon krijgen. De
een zweerde bij de fijn-korrel van Panatomic X, de ander de mooie grove Tri-X, de ander vond dat de Ilford-films
een veel mooiere korrel hadden. Allemaal emotie. Het leefde.
Bij de presentatie van de oude foto’s van Marga Jessurun hoorde ik de opmerking, dat het zoveel zachter en
gevoeliger is dan het moderne pixelgeweld. Ook weer emotie. Ongetwijfeld zijn er ook mensen die het moderne
veel mooier vinden: “veel scherper, eindelijk geen korrel meer!”.
Je ziet overal om je heen een revival, een terugkeer naar de analoge fotografie. Vooral jonge mensen omarmen
deze technieken. Er is een groeiende groep fotografen bezig met de oude, “edele” technieken. Mogelijk omdat ze
er weer die emotie in willen vinden. Boeiend is te zien, dat er inspirerende combinaties tussen oude en nieuwe
technieken ontstaan: er worden bv met de printer negatieven geprint die met de oude technieken verder worden
afgedrukt.
Wil ik jullie allemaal weer aan de film? Nee, natuurlijk. (Het zou overigens wel leuk zijn als iemand weer aan een
zwart-wit doka begint). Door het kiezen van printerpapier, passend bij je foto bereik je een mooier resultaat. Een
afdruk op aquarelpapier of hoogglans maakt nogal wat uit. Bij het laten afdrukken op fotopapier heb je niet veel
keuze. Benut je printer dus goed! Er bestaan zoveel prachtige papiersoorten waarmee je die emotie wellicht beter
bereikt. Kies ook zorgvuldig de presentatie: groot op dibond of klein en fijn in een mooi royaal passe-partout,
passend bij de foto.
We moeten oppassen onze beelden niet te technisch perfect te maken. Of ben ik nu de LP-fanaat of oude
instrumentliefhebber?
Theo

Angélique van der Loo
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Een goede Beeldjesavond
De 32ste Beeldjesavond had beduidend meer te beoordelen inzendingen dan die eerste avond in 1980. Maar die
eerste 10 foto’s in 1980 waren toch het begin van een goede traditie.
Kunstenaar Ivo Teuwen (Belg uit Sommelsdijk) had geen makkelijke taak bij het beoordelen, jureren, bespreken en
selecteren van de foto’s. Veel foto’s waren van uitstekende kwaliteit, soms zelfs “subliem” zo vond Ivo, maar dat
maakte zijn taak eerder zwaarder dan lichter. Ivo benadrukte dat zijn keuzes allereerst persoonlijk waren, gebaseerd op de herinnering aan alles dat hij in zijn leven had gezien en hem emoties had gebracht. De uitleg van zijn
voorkeuren maakte het een plezierige, interessante en levendige avond. De motivatie van zijn keuzes had impliciet
vaak goede tips voor het maken van boeiendere en krachtigere foto’s.
Felicitaties uiteraard voor de winnaars: Corrie Venant met het zéer aansprekende kleurenportret van haar kleinzoon, voor Cor Lokker met zijn sfeervolle monochromen plein in India en de evenzo levendige als krachtige serie
hazewindhonden van Angélique. Het applaus dat de winnaars kregen gold zowel de keuzes als het kiezen.
Een goede keuze ook van het bestuur om Ivo te benaderen voor deze lastige taak. De gitarist, glasblazer en fotograaf kweet zich op vriendelijke, charmante én gedecideerde wijze van zijn taak. De manier waarop Ivo over de
ingezonden foto’s sprak, geeft mij zin om naar het werk van Ivo te gaan kijken. Een ander idee dat bij mij opkwam,
is om Ivo af en toe uit te nodigen voor portfolio-bespreking of wellicht een mentoraat.
Hans Oosterom

Boven: Ivo Teuwen bespreekt
de foto’s voor een aandachtig
publiek.
Onder: de drie winnaars met
de door Mel Dale gemaakte
beeldjes, Cor Lokker (zwartwit), Angélique van der Loo
(serie) en Corrie Venant
(kleur)
Rechts: de winnende beelden van Cor Lokker, Corrie
Venant en onder de serie van
van Angélique van der Loo
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Foto 1: Peter van Sprang

Foto 2: Corrie Venant

Foto 5: Cor Lokker
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Foto 3: Mieke van Helden

Foto 4: Jaap Peeman

Foto 6: Cor Lokker

Bondsfotowedstrijd 2012
Ieder jaar organiseert de Fotobond een wedstrijd voor
de aangesloten clubs. In die wedstrijd mag iedere
club 10 foto’s inzenden met een maximum van drie
foto’s per deelnemende fotograaf, de “Bondsfotowedstrijd”.
Van de 180 deelnemende clubs eindigde De Rarekiek
dit jaar op de 36ste plaats, dus bij de beste 20%. Gezien alle factoren die dit resultaat bepalen, mogen we
best tevreden zijn. Er zit altijd een jury tussen die de
punten geeft. Met 1800 voor deze wedstrijd ingeleverde foto’s is het voor deze mensen een hele klus om
snel en consequent te oordelen en beelden die buiten
de persoonlijke voorkeur vallen goed op waarde te
schatten. Dat kan het eindresultaat enorm beïnvloeden en de nodige verrassingen opleveren.
Voor die tijd zijn wij aan bod en moeten we onze
beste foto’s verzamelen en die 10 kanjers uitzoeken.
Dat uitzoeken wordt bij onze club altijd gedaan door
drie leden. Dit keer waren dat Fons Kern, Theo Mastenbroek en Ton van der Laan. Gebruik werd gemaakt
van de foto’s die waren ingezonden voor de beste
foto van het jaar, een keuze uit het in 2011 digitaal
aangeleverde werk, en foto’s die in de loop van het
jaar “onthouden” waren voor deze wedstrijd. In dat
laatste aspect moeten we meer energie steken. Veel
goede beelden uit de eerste helft van het jaar dreigen
snel uit de herinnering te verdwijnen en daardoor de
selectie voor deze wedstrijd te missen. Hieronder een
overzicht van de tien beelden die De Rarekiek dit jaar
inzond.
Ton van der Laan

Van boven naar beneden: Foto 7 - Cor Lokker, Foto 8 en 9 Fons Kern en Foto 10 - Angélique van der Loo
De Rarekiek Kroniek
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Stilleven
Regelmatig proberen we in de club
de fotografie te stimuleren door een
opdracht te stellen. Begin vorig jaar
kwamen we tot het thema “Stilleven”. Op de slotavond in december
zou het werk gepresenteerd worden.
Een poosje leek deze opdracht
niet zo te leven, maar, zoals het
vaak gaat, kwam daar in het laatste
kwartaal verandering in en bleken
14 leden bijna 50 beelden te hebben
ingeleverd.
Het klassieke stilleven, varianten
daarop en een knipoog daarnaar,
kwamen in beeld, een uitstalling op
een plat oppervlak om het simpel te
zeggen. Soms voerde het kunstzinnige de boventoon, soms het eigentijdse. Anderen namen de opdracht
een stuk ruimer. Hierbij speelde het
begrip “verstilling” een hoofdrol. Dat

Foto Kees Hoogenboom
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werd soms uitgedrukt met poppen
of karikaturen daarvan, maar ook
door een boekverkoper, stilletjes
lezend in zijn eigen boekenstal. Een
heel oude sleutel in een mogelijk
nog ouder slot. Bloemen, door een
gordijn of achter plastic, gaven die
verstilling kleur.
Verval was ook een thema dat aan
bod kwam, soms zichtbaar op het
asfalt, soms als een stoel met een
moeilijke poot voor een afbladderende muur, maar ook luchtig en speels
met schilderijlijsten en bloemen.
Tot slot kwam de techniek in beeld
die we niet of nauwelijks meer
gebruiken, strak gerangschikt bij de
dia rolletjes of meer speels bij een
uitstalling van de onderdelen van
een cassettebandje.
Kleur werd heel ingetogen, maar

ook heel uitbundig toegepast om de
aandacht te trekken. Enkele beelden
werden in zwart-wit aangeleverd.
Hoe zat het met de verbeelding en
de verrassende kijk op het onderwerp? Bij een aantal beelden werd
die bereikt. Andere beelden waren
meer registratief.
Het was een nuttig onderwerp, dat
misschien nog iets beter uitgewerkt
had kunnen worden met wat meer
samenwerking.
Ik herinner me de opdracht “Rarekiekers fotograferen elkaar”, die een
groot succes was, mede omdat de
leden aan elkaar gekoppeld waren
om de opdracht uit te voeren. Misschien een idee voor de volgende
opdracht.
Ton

Foto’s: Bram Schrier, Henk de Jong, Ton van der Laan, Anne-Marie Vermaat en Hans Groenendijk
De Rarekiek Kroniek
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Marga Jessurun retrospectief
De afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat een van de clubleden de gelegenheid gegeven zijn of haar fotowerk in een soort retrospectief te laten zien. Op deze manier krijg je een mooi beeld over de fotografische ontwikkeling van de fotograaf.
Op 30 maart waren foto’s te zien van Marga Jessurun. Marga stond aan de wieg van onze fotoclub. Ze is begonnen
als dia-maker bij de “Kleurenzifters” die met de “Fotokring Kiekend Flakkee” fuseerde tot “De Rarekiek”. Marga was
lang voorzitter en heeft veel invloed in onze club gehad. Ze heeft veel bijgedragen aan de landelijke bekendheid
van onze club. Ze was de eerste vrouw die lid werd van de BMK. Ze legde de lat bij zichzelf, en ook bij anderen, erg
hoog.
De foto’s die we te zien kregen waren zwart-wit mensen-foto’s, gemaakt in de jaren ’70-’80. Verbazend om te zien
hoe actueel en direct haar manier van fotograferen was. Betrokkenheid bij de mensen die ze fotografeerde was
noodzakelijk. ”Als ik iemand niet mag, kan ik er geen portret van maken” was een uitspraak van haar. Snel werkend
met haar Leica M3 met summicron groothoek, geladen met Kodak-Tri X. Natuurlijk alles zelf ontwikkeld en op royale formaten afgedrukt. Opvallend is de kwaliteit van de afdrukken na al die jaren. De foto’s hebben door de korrel
en de zachtheid een heel andere sfeer dan de enorme scherpte en hoge contrast van de moderne digitale fotografie. Als je hier naar kijkt is het niet zo gek dat er ook een tendens is deze techniek weer te gaan gebruiken.
Marga overleed op 30 september 2003.
Theo
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Fiap World Cup voor clubs
Sinds 2006 organiseert de Fiap (de wereldorganisatie voor fotoclubs) een wedstrijd voor de aangesloten clubs.
Daar hebben we als Rarekiek enkele keren met wisselend succes aan meegedaan. Toen het resultaat in 2008 erg
tegenviel, zijn we er, ook door de kosten, een poosje mee gestopt. Maar sinds we acht clubleden met een Fiap-titel
hebben, leek het vorig jaar weer de moeite om eens te kijken waar we staan in deze hoek van de fotowereld.
Onze inzending werd verzorgd door onze Fiap-leden: Fons Kern, Anne-Marie Vermaat, Angélique van der Loo, Corrie Venant, Wim Weeda, Jaap Peeman en ondergetekende. Het resultaat viel niet tegen. Van onze 20 ingeleverde
beelden haalden er 8 een acceptatie en werd De Rarekiek 23ste van de 130 deelnemende clubs uit de hele wereld.
Ook waren we de beste Nederlandse inzending.
Hieronder enkele foto’s die op deze wedstrijd goed scoorden.

Ton van der Laan

Wim Weeda

Fons Kern
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Ton van der Laan

Fiap allerlei
Efiap voor Angélique van der Loo

Eind vorig jaar naderde Angélique de 150 fiap acceptaties die nodig zijn voor de Efiap-titel. Dat was een spannende
tijd voor haar totdat de laatste benodigde acceptaties binnenkwamen. De bekroning kwam met de uitreiking van
het bijbehorende certificaat door bondsvoorzitter Frank Boots op de algemene ledenvergadering van de Fotobond.
Gefeliciteerd Angélique. Tegelijk kreeg Jaap Peeman zijn bmk-certificaat uitgereikt. (Zie foto onder)

8e Holland International Image Circuit

Aan de enige Fiap salon van Nederland namen diverse leden van onze club deel. Een van ons, Anne-Marie Vermaat, was jurylid voor het salon van Rijen. In vijf dagen tijd kreeg zij meer dan 12000 beelden te beoordelen. Je
moet er niet aan denken, maar het is wel een
enorme ervaring.
Het meest succesvol binnen onze club was
Jaap Peeman, die 29 acceptaties haalde en
op het salon van Oldenzaal een zilveren Fiap
medaille voor de beste Nederlandse inzending op het salon. Daar had hij ook nog de
Leen Sierts prijs voor de beste Nederlandse
inzending in de sectie Monochrome en In
Heerhugowaard kreeg hij de Fotobond zilveren
medaille voor de beste nederlandse inzending
ook in sectie Monochrome. Gefeliciteerd Jaap.
Dankzij een aantal andere acceptaties passeerde Jaap de grens van 150 acceptaties,
waardoor hij eind dit jaar zijn Efiap kan aanvragen. Met 135 acceptaties tot nu toe is ook
Corrie Venant hard op weg naar dit doel. Het is
wel slim om deze titel dit jaar te halen, omdat de eisen voor Efiap volgend jaar omhoog
gaan. Vanaf dat moment zijn 250 acceptaties
nodig.
De Rarekiek Kroniek
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Foto’s bespreken
Met zoveel fotografen wordt er ook
veel over foto’s gesproken. Gisteren
nog op een verjaardag: “prachtig
daar, wat een weidsheid”, “ik wist
niet dat zij er ook bij was” of “toch
wel mooie foto’s hoor, goed scherp”,
“ja volgend jaar ga ik ook naar Cambodja”.
We zijn onder meer lid van een
fotoclub, omdat we de foto’s die we
nemen aan anderen willen laten
zien, zodat we daar commentaar
op krijgen dat ons helpt om (nog)
betere foto’s te maken. Dat kan een
hachelijke zaak zijn, want wie op
een podium gaat staan kan waardering oogsten, maar ook tomaten.
We hebben daarom afgesproken
de tomaten thuis te laten en opbouwend commentaar te geven. Toch
dwalen besprekingen nogal eens af
in het onderwerp van de foto waar
dan gezamenlijk wat rondgedoold
wordt zonder aan de foto zelf toe te
komen. Dat gebeurt in de meeste
clubs. De Fotobond wil het goed
bespreken van foto’s stimuleren,
omdat betere bespreking van foto’s
tot meer leermomenten leidt en er
daardoor betere foto’s gemaakt
worden. De cursus die de Fotobond
ontwikkelde, gaat in op vier pijlers
waarop een fotobespreking gebaseerd moet zijn:
Beschrijven
Goed kijken en onder woorden
brengen van datgene wat er op de
foto staat afgebeeld. Dit zorgt ervoor
dat alle toeschouwers hetzelfde zien
op de foto.

Programma
Het bestuur is druk doende om
een inspirerend programma voor
het seizoen 2012-2013 samen te
stellen waarin ieder iets van zijn of
haar gading kan vinden. Zodra het
programma bekend is zal het via
e-mail en de website beschikbaar
komen.
In ieder geval streven we ernaar
om het clubhuis volop te benutten.
Er zullen dus meer clubavonden
komen. Sommige van die avonden
zullen voor een specifieke doelgroep zijn. Het beter bespreken van
foto’s blijft een speerpunt. Ook willen we proberen iets meer te laten
14
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Analyseren
Hoe is het beeld opgebouwd qua
compositie, licht- donkerverdeling,
techniek, contrast, kleurgebruik etc.
Welke beeldelementen zijn bepalend voor de foto?
Interpreteren
Wat brengt de foto over? Wat roept
het beeld op? Waar gaat de foto
over: inhoud, thema, boodschap, of
bedoeling? Welke betekenis kun je
er aan toekennen? Elementen uit de
beschrijving en de analyse helpen
bij het interpreteren van de foto.
Waarderen
Het geven van een oordeel over de
foto: de zeggings- of verbeeldingskracht, de kwaliteit etc. Het benoemen van de sterkere en zwakkere
aspecten van de foto. In hoeverre
ondersteunt de beeldopbouw de
bedoeling van de maker? In welke
mate is de fotograaf erin geslaagd
een beoogd thema te verbeelden.
Had het beter, sterker of adequater
gekund?
Een fotobespreking die gebouwd
is op deze vier pijlers is niet alleen
zorgvuldig, maar ook evenwichtig.
Alle aspecten van de foto komen
aan bod en de opbouw is begrijpelijk. Van alle cursisten werd gevraagd op hun eigen club te oefenen
en vervolgens hun ervaringen weer
te melden.
Die ervaringen varieerden enorm.
Clubs die deze manier omarmen
en gelijk zoveel mogelijk proberen
toe te passen. Clubs waar direct
iedereen strak en in het gelid deze
manier van bespreking toepast.
zien van allerlei stromingen in de
fotografie. Ondanks wisselende ervaringen met instructie-avonden wil
het bestuur toch kijken of hier meer
aandacht aan gegeven kan worden.

Rest programma 2011-2012

Vrijdag 11 mei – Eigen werk 13
Donderdag 17 t/m zondag 20 mei
– Kunst Kijk Goeree-Overflakkee
2012. Het clubhuis is deze dagen
open van 10 tot 17 uur. Naast de
fotogalerie aan de muur presenteren diverse leden hun fotowerk
en is er werk te zien van beeldend
kunstenaar Astrid van Nimwegen.
Vrijdag 25 mei – Eigen werk 14

En clubs zoals de Rarekiek waar
mensen een forse dosis scepsis
ventileren en er nogal wat hakken in
het zand gaan.
Dat is jammer, want een methode
afwijzen op basis van eerste vingeroefeningen is alsof je tegen een pas
beginnende muzikant zegt dat hij
moet stoppen omdat het vals klinkt.
Natuurlijk lijkt het schools en star
om eerst te gaan beschrijven wat er
op een foto staat, maar tijdens de
bespreking van de laatste rondreiscollectie waren er tenminste 3 foto’s
waarbij de discussie was over wat er
nu eigenlijk op de foto te zien was.
Daarbij komt dat het helemaal niet
nodig is om altijd precies het bespreekschema te volgen.
Daarop mag vrij geïmproviseerd
worden. Maar, net als in de muziek,
improviseren lukt pas wanneer je
je toonladders vaak genoeg hebt
geoefend. In het komende jaar zullen Leen en ik dus af en toe het foto
bespreken “oefenen” waarbij we
jullie geduld en hulp erg op prijs stellen. Des te sneller is het starre en
rechtlijnige eraf en kunnen Theo en
Ton ook eens achterover leunen.
De cursus van vier avonden werd
gegeven door Harry Sikkink en Jan
Ros, die dit op een kundige en plezierige manier deden. Zij baseerden
zich hierbij op het boek van Hans
Brongers en Simon Ophof “Over foto’s gesproken”. Wie het boek eens
in wil kijken, kan dat doen bij Leen of
mij en nog sterker; geïnteresseerden
kunnen het voor € 19,- bestellen bij
de Fotobond.
Hans Oosterom
Vrijdag 1 juni – Eigen werk 15
Zaterdag 9 juni – Slotavond met
partners en barbecue

Fotocafés

Er zijn deze zomer fotocafés (informele clubavonden) op 29 juni, 13
en 27 juli en 10 en 24 augustus.

Start van het seizoen

Het nieuwe seizoen start op vrijdag
7 september. Ook op zaterdag 8
september is het clubhuis van 10
tot 17 uur open op Open Monumentendag. Op 5 oktober ontvangen we
natuurfotograaf Dick Pasman. Zie
het stukje hiernaast.

John Seegers
“Hallo jongens, hoe gaat het” of iets in die geest riep John Seegers naar drie Cubaanse bouwvakkers op een
steiger in Havanna. De jongens keken om, John maakte zijn foto, zag dat de bouwvakkers wat geïrriteerd raakten
en John maakte dat hij weg kwam, wel in het bezit van een heel mooie foto. Een beetje lef kan dan geen kwaad.
Meestal echter maakt hij op een andere manier contact om zijn mensenfoto’s de zeggingskracht te geven, die hij
zoekt. Die kracht krijgen zijn beelden doordat hij ruimte geeft aan de leefwereld van de mensen in zijn beeld. Hij zit
er met groothoek vaak dicht bovenop. Dat verhoogt de intensiteit. Met wat overredingskracht krijgt hij de mensen
als het nodig is op de plek waar hij ze in beeld wil hebben.
De taal is geen belemmering. John weet zich altijd duidelijk te maken. Het juiste moment is in zijn fotografie ook
vaak essentieel. Hij voelt goed aan wanneer dat moment daar is. John ziet snel de mogelijkheden van een omgeving of er fotografisch wat te halen is. Op reis met andere fotografen hoeft hij zich niet warm te draaien. Als de
groep linksaf gaat, gaat hij rechtsaf om zijn eigen beelden te maken. Of hij gaat samen met iemand op pad; de een
aan de ene kant van de weg, de ander aan de andere kant. Op elkaar lettend voor het geval er problemen zouden
ontstaan, want met fotografie in een ver land weet je dat maar nooit.
Bij ons op de club liet John eerst een audiovisual zien over zijn reis naar Cambodja gevolgd door een digitaal
overzicht van zijn oudere zwart-wit werk, meest gemaakt in Amsterdam. Het gaf een mooi beeld van de stad in de
jaren ‘70 en ‘80. Na de pauze sloot John af met foto’s. Eerst liet hij de serie zien gemaakt in Havanna, waarmee hij
recentelijk zijn BMK-titel haalde.
Hij sloot af met zijn Cambodja trip, nu met foto’s die nu wat meer kijktijd kregen dan in de audiovisual eerder op de
avond. Het was een genot te kijken en te luisteren naar een gedreven fotograaf. Naast het kijken naar de indringende mensenfoto’s uit gebieden waar leven en overleven met heel bescheiden middelen hoofdzaak is, waren zijn
verhalen bij de foto’s een levendige toelichting hoe je mensenfotografie kunt aanpakken.
Kijk ook eens op zijn website: http://fotojohn.jalbum.net/.
Ton van der Laan

Dick Pasman
Op 5 oktober a.s. hebben we Dick Pasman op bezoek. Hij is al 40 jaar een hartstochtelijk natuurfotograaf, die veelzijdig bezig is, heel veel in eigen land. Zowel de dierenwereld als de plantenwereld boeit hem en ook het grote landschap komt aan bod. Dick vangt het landschap in prachtige tinten. Bij de dieren gaat het vaak om dat ene moment.
Dick Pasman is autodidact en lid van Camera Natura. Zie zijn website: http://www.dickpasmannatuurfotografie.nl/
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Sue Goldberg
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Wilma Schrier
Anne-Marie Vermaat
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Wim Weeda

Jan Keuvelaar
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Jan Elen
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Theo Mastenbroek
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Riet Elen-Doorduyn
Peter van Sprang
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Hans Oosterom

Bram Schrier
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Tibet
Al enkele keren is Cor Lokker in Tibet geweest. Dat gebied heeft hem enorm geïnspireerd in zijn fotografie. Reden om eens wat
uitgebreider op zijn fotografie in dit gebied in
te gaan.
Vanwaar die passie voor Tibet?
Of het echt een passie is…. We komen er graag en
vinden het een bijzonder land. Het verblijf is verre van
luxe. Soms echt afzien….
Hoe vaak zijn jullie er geweest en zijn jullie van plan er
nog vaker naar toe te gaan?
We zijn er nu twee keer geweest. Dat valt dus wel mee.
We hebben de laatste keer een Kora (pelgrimstocht)
van 52 km gelopen rond de heilige berg Mount Kailash
tot 5660 meter. Zwaar, maar de moeite waard. Het
was/is niet de bedoeling om nog eens te gaan, echter
waren we laatst bij een presentatie over Tibet en kregen
we toch weer de kriebels. We denken dan naar Lhasa
te vliegen en in de omgeving daar de festivals mee te
maken.
Welke fotografische onderwerpen in Tibet trekken jou
het meest?
Mensen. Het zijn vriendelijke mensen. Het land is ook
bijzonder.
Is er contact men de mensen daar en hoe gaat dat?
Jawel. Ze willen graag contact, alleen zijn ze wel
voorzichtig. Ze worden in de gaten gehouden en de
kans bestaat dat ze worden verhoord na contact met
een westerling. Of ze b.v. geen foto hebben gekregen
met een afbeelding van de Dalai Lama. Ze spreken in
het algemeen geen andere taal. Met handen en voeten
dus.
Wat merk je van de Chinese invloed op Tibet en de
Tibetanen?
De invloed van de Chinezen voel je door het hele land.
In de kleinste dorpjes staan camera’s op straat. Lhasa
staat bol van de militairen en politie. Monniken en
bevolking worden sterk onderdrukt en afgeranseld. Ze
worden 24 per dag in de gaten gehouden. Monniken
verbranden zichzelf nog steeds op straat uit protest
tegen de onderdrukking. Ook wij hebben last van de
onderdrukking gehad. Sommige dorpjes mochten we
de straat niet op of soms alleen in rechte lijn naar de
supermarkt en terug. Camera meenemen verboden.
Wat voor (fotografische) tips kun je mensen geven die
daar heen willen gaan?
Wees op je hoede. Fotografeer geen militairen, politie,
overheidsgebouwen e.d. Soms is het zelfs verboden
een klooster te fotograferen. Verder is het een heerlijk
land om te zijn en om er te fotograferen.
Foto boven: uitzicht op de Himalaya in de buurt van Rongbuk op 5120 meter. Foto onder: een normaal straatbeeld in
Gyantse. (4030 meter)
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Tsada met een bijzonder berggebied rondom op 3900 meter

Vechtende Yaks op 4700 meter nabij Gegye
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Kijkje in de keuken van het hoogste klooster op aarde in Rongbuk nabij de Mt Everest op 5004 meter

Woestijngebied op ongeveer 4000 meter
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29

Nieuwe Leden

Op mijn 16e ben ik gaan fotograferen
met een Canon T50. Na ongeveer 4
jaar ben ik overgestapt op een Nikon
F801s. Hiermee heb ik tot het digitale
tijdperk gewerkt. In 2004 ben ik met
een hybride camera van Canon, de
Powershot Pro1 digitaal gaan fotograferen. Deze camera vond ik, nadat ik
hiermee een tijdje gewerkt had, erg
traag, waardoor ik weer terug wilde
naar de spiegelreflex. Omdat ik nog
aardig wat Nikon objectieven had,
werd dit een Nikon D200; hier werk ik
nog steeds mee. Ik fotografeer voornamelijk landschap, macro en mijn
kinderen. Ik heb besloten om me bij de
Rarekiek aan te sluiten om van anderen te leren en hoop hierdoor betere
foto’s te gaan maken.
John van Oudenaren
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Nieuwe leden

Wat een leuke manier om de club kennis te laten maken met nieuwe leden!
In het kort: ik ben begonnen met fotograferen in 1976. Ik was toen 12 en kreeg een cameraatje van één van mijn
zussen. Het eerste zwart-wit rolletje heb ik volgeschoten op een ruitervakantie en paarden zijn nog steeds mijn
hobby, zeker om te fotograferen. Ik weet nog goed dat ik toen ook al erg nauwkeurig was, onderwerp precies in het
midden en wazige beelden gingen meteen de prullenbak in.
Nog niet zo lang geleden heb ik mijn huidige partner leren kennen en hij vroeg zich af waarom ik geen cursus ging
doen? Die heb ik gedaan in maart 2011 op de Fotovakschool in Rotterdam. Veel geleerd en ook “geleerd” dat er
niets mis is met details van het onderwerp, al vind ik dat het nog wel herkenbaar moet zijn. Het is dat de tijd nog
ontbreekt om wat meer en beter bezig te zijn met de techniek.
Ik ben nog zoekende naar wat mij het meest trekt en ik ga al erg richting landschappen; het leukst vind ik het als er
in dat landschap iets staat wat er niet in hoort, zoals de zwemtrap in een bevroren Grevelingenmeer.
De keren dat ik op de club ben geweest ben ik geïnspireerd door de werken van de anderen en ik verwacht nog
heel veel te leren van jullie.
Jeanine Overdulve, Goedereede-Havenhoofd

De Rarekiek Kroniek

31

Nieuwe leden

Hallo allemaal. Mijn naam is Ronald Wagemans en kom uit Ooltgensplaat, fotografeer al sinds mijn vijftiende toen
met een analoge spiegelreflex van olympus. Na een aantal jaren niet meer te hebben gefotografeerd begon het vijf
jaar geleden weer te kriebelen en heb een DSLR van olympus aangeschaft, het was voor mij toen ook gelijk duidelijk dat landschappen en de natuur mij het meest aantrok. Ik ben lid geworden van de rarekiek om mezelf verder
te ontwikkelen en een beter gevoel te krijgen bij de composities, dit kan je nergens beter doen dan bij een goede
fotoclub.
Ronald
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Ons bmk avontuur
Een vijftal leden van De Rarekiek zendt al enkele jaren een serie van 20 foto’s in om toegelaten
te worden tot de bmk gespreksgroep van de Fotobond. De weg is lang en zwaar. Hieronder een
verslag van hun ervaringen.

Anne-Marie Vermaat

Wat ik zo leuk vind aan de BMK
enclave binnen de Rarekiek, is dat
we met een klein gezelschap heel
fanatiek bezig zijn met fotografie;
het maken van een samenhangende
serie. Doordat we een paar keer per
jaar bij elkaar komen om de series
kritisch te beoordelen en te verbeteren, is het heel leerzaam en zo ben
je een heel jaar druk bezig met fotografie en het bouwen van een serie.
Ik hoorde geluiden dat men dacht
dat wij voor de lol zouden inzenden
met deze forse vertegenwoordiging
van de Rarekiek, maar dat is zeker
niet het geval; iedereen is hier serieus mee bezig! Natuurlijk hebben wij
elk jaar een heel leuke, spannende
en gezellige dag waarbij we veel
lol hebben. Wat ik jammer vind, is
dat als men eenmaal de BMK heeft
behaald niet meer inzendt. Het lijkt
me juist goed om elk jaar te toetsen
of je nog op dat niveau zit.
Ook dit jaar was weer een hele
leuke BMK ervaring. Ik wist een ding
zeker; Jaap Peeman zou het halen!
En ja natuurlijk; hij werd het! Trots
als een Pauw ben ik dan op “onze
Jaap”. Ik was zelf blij met mijn eigen
inzending, maar had heel sterk het
gevoel dat het te weinig inhoud zou
hebben, dus rekende ik zeker niet
op toelating. Dat nivo heb ik nog
lang niet, maar elk jaar leer ik veel
van het commentaar. Tijdens het
gesprek met Ruud Visschedijk vroeg
hij waarom ik de foto’s mooier had
gemaakt dan ze in werkelijkheid
zijn. Door de manier waarop hij dat
vroeg, dacht ik al van “dat vindt hij
niet goed”. Niet de techniek, die
was goed, maar het esthetische. Na
afloop zei hij “ik vind het een goede
serie, maar dat mag ik natuurlijk niet
zeggen he”. Na afloop kreeg ik 5%
hoop; als hij zo positief is, zou er
dan toch nog een ieniemienie kans
zijn?? Ook kon hij zich mijn kappers
goed herinneren.
Toen mijn serie werd besproken,
klopte het hart in mijn keel. De serie
vond men te veel VVV-gehalte en
had, wat ik zelf ook wel vind, te
weinig inhoud. Superblij weer naar
huis met de Rarekiek 1 BMK-er

rijker! En…we gaan gewoon door,
serieus! Ook een oproep aan de
andere BMK-ers; doe ook gewoon
weer mee!

Corrie Venant

Voor de 3e keer naar de BMK
geweest met ons groepje Wim,
Anne-Marie, Angélique en ik. Het
was weer een hele ervaring! Na de
series “Bunker” en “Boerenbedrijf”
had ik nu een serie “Asfalt”. Het
jurylid dat ik had, was gecharmeerd
van mijn serie, maar ik had er beter
ook mensen bij kunnen fotograferen.
Hij adviseerde mij er mee door te
gaan voor volgend jaar. We hebben
met ons vieren weer een leerzame
en leuke dag gehad.

Angélique van der Loo

Aangestoken door het enthousiasme
van Corrie, Wim en Anne-Marie had
ik me ook dit jaar weer gestort op
de BMK. Ik had gekozen voor het
onderwerp “Their own World”. Ik had
diverse foto’s van mensen in zittende posities gemaakt die in onze
drukke wereld even kiezen voor een
moment van rust en hun eigen belevingswereld. Via Albelli had ik er een
mooi fotoboekje van gemaakt en dat
mocht ik op de BMK-dag laten zien
aan een jurylid.
Waarschijnlijk vond ze het boekje
zelf heel mooi, want daar stelde ze
nogal wat vragen over. Achteraf bij
de beoordeling bleek dat zij mijn
onderwerp niet had begrepen. Zij
dacht dat ik had willen weergeven
dat mensen eenzaam zijn, maar dat
was dus niet mijn intentie. Daarnaast vond ze te weinig samenhang
in mijn foto’s aanwezig en daarin
moest ik haar gelijk geven. Helaas,
dus geen BMK voor mij, maar zoals
al eerder geschreven wel voor Jaap
met zijn prachtige serie over Boer
Bouterse!
Van de Fiap-groep waar Wim, Corrie, Anne-Marie en ik ook lid van zijn,
werden er twee leden BMK-er: Louis
Visseren en Mariska Lansbergen.
Louis had een prachtige serie van
mensen die op de vuilnisbelt leven
en Mariska had een krachtige serie
over de bereden politie.Mooi werk!

Jaap Peeman

Gedurende zijn laatste levensjaar (augustus 2010 - augustus
2011) heb ik boer Bouterse op een
documentaire-achtige wijze gefotografeerd. Hij woonde op een
boerderijtje op de Oudelandsedijk te
Sommelsdijk.
Afgelopen februari heb ik een collectie van twintig foto’s naar de
Fotobond gestuurd voor het predicaat BMK 2012. Zaterdag 17 maart
was de ballotage in het fotomuseum
te Rotterdam. Om 9.50 uur was de
bespreking gepland met een jurylid over mijn ingezonden werk. In
deze bespreking is de serie foto’s
uitgestald en worden er door het
jurylid, in mijn geval was dat Maartje
v/d Heuvel (Conservator fotografie
bij de Bijzondere Collecties van de
Universiteit Leiden) vragen gesteld.
Om 14.00 uur begon de 5-koppige
jury, die verder bestond uit Ruud
Visschedijk (Directeur Nederlands
Fotomuseum Rotterdam), Carel
van Hees (Fotograaf), Laura Samson (Fotograaf, docent Fotografie
Rijksacademie Amsterdam) en Frido
Troost (o.a. Verzamelaar en docent Fotografie/Workshops) aan de
bespreking van de 50 ingezonden
series. Elke serie werd vertoond
d.m.v. een beamer en het jurylid
dat de bespreking gevoerd had, gaf
commentaar bij de beelden en vertelde uiteindelijk ook of de inzender
de felbegeerde BMK-titel kreeg. Erg
spannend was het toen mijn serie
aan de beurt was, maar de jury was
unaniem in het toekennen van de
BMK-titel voor mijn serie over boer
Bouterse.

Wim Weeda

Dit jaar had ik voor de BMK een
zwart/wit serie genaamd “Vensters”
ingestuurd en had een voorgesprek
met jurylid Frido Troost hij vroeg mij
waar ik de foto’s gemaakt had. Ik
vertelde hem dat ik op alle plaatsen
waar ik heb gefotografeerd altijd
ook foto’s maak van voor mij interessante dingen die ik in vensters
zie, ook vroeg hij mij waarom ik in
zwart/wit gefotografeerd had. Mijn
antwoord was dat beeldende foto’s
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in zwart/wit mijn voorkeur hadden
en kleuren afbreuk zouden doen.
De manier waarop ik mijn serie had
samengesteld vond hij een soort
postzegelsverzamelen. Ook vond
hij dat de kleurenfotografie toch niet
voor niets was uitgevonden en dat ik
mijn vensters wat picturaler in kleur
had kunnen maken, de toon was
gezet!
Bij bekendmaking en toelichting in
de zaal werd door de juryleden nog
flink na gediscussieerd. Frido Troost
begon ook daar over te veel zwartwit
fotografie hij en andere juryleden
beseffen nog niet dat veel fotografen

gewoon in zwart-wit, monochroom
of een photoshopsausje vluchten
om de serie gelijkmatiger te krijgen.
Ik betrap mezelf hier ook regelmatig
op.
Ook vond hij fotografie in exotische
landen flaneerfotografie en fascisme
gestuurd door de aldaar meestal
aanwezige dictatuur. Dieper op het
onderwerp ingaan lukt niet tijdens
een korte vakantie. Je moet meer
terug of langer blijven om het anders
te kunnen doen.
Bij de andere juryleden zakte de
discussie enkele malen tot wellesnietes niveau maar dan greep

Rarekiekers die bmk-lid zijn geworden
1969
1976

Marga Jessurun-Brouwer (overleden in 2003)
Anneke van Woerden (woont in Frankrijk)
Theo Mastenbroek

Angélique van der Loo

Anne-Marie Vermaat
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1980
1984
2009
2012

Jurylid Ruud Visschedijk in en zette
alles weer in het spoor. De jury vond
wel dat de series voldoende inhoud
moeten hebben en een kop en
staart.
Ook het aantal van 20 foto’s kwam
enkele malen ter discussie. Bij veel
series is het verhaal met minder
foto’s al verteld en moet de 20
volgemaakt worden wat zichtbaar
afbreuk doet.
Het was al met al een boeiende dag
met succes (unaniem BMK) voor
Jaap Peeman. Om verder te komen
moeten wij kritischer worden en de
lat hoger leggen.

Henk Roelfsema (overleden)
Aad Touw (geen lid meer van onze club)
Fons Kern
Jaap Peeman

Corrie Venant

Wim Weeda

Acht van de wat minder bekende foto’s uit de serie over “Boer Bouterse”waarmee Jaap Peeman dit jaar
zijn bmk-titel behaalde. De volledige serie staat op zijn fotogalerie op de Rarekiek website

De Rarekiek Kroniek

35

