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In deze laatste Kroniek van de 33ste jaargang komen weer veel activiteiten van 
onze club aan de orde. Hieronder zijn projecten om meer bekendheid aan onze 
club te geven in de gemeenschap op Goeree-Overflakkee, maar ook activiteiten 
om geprikkeld te worden om andere dingen te fotograferen en opdrachten aan te 
pakken die je een frisse kijk op de fotografie geven. Zo hebben we met twaalf leden 
de fotografie bij de Muziekschool Goeree-Overflakkee aangepakt. Een enthousiaste 
Rob Doolaard besprak onze dierenfoto’s, gemaakt in het wild en dierentuinen en liet 
zien hoe hij dit doet. Onze contacten met de Dorchester Camera Club leidden tot 
een digitale wedstrijd tussen beide clubs, waarbij de verschillen tussen de clubfoto-
grafie in Engeland en Nederland duidelijk werden, leerzaam voor beide clubs. We 
konden niet om Anne-Marie Vermaat heen die dit voorjaar haar M-Fiap titel haalde; 
een unieke prestatie met een bijzondere serie. Joep Luijckx snoof uitgebreid de 
sfeer op van Toronto, waar zijn zoon woont en voelde zich er als een vis (maar dan 
met haarband) in het water.
We kijken vooruit naar een afwisselend en hopelijk inspirerend programma voor 
het nieuwe seizoen en kijken terug naar de “Beeldjesavond” en naar een succesvol 
verlopen Bondsfotowedstrijd. De KunstKijk 2013 konden we nog net meenemen. 
Tot slot filosofeert Hans Oosterom over schilderen en fotografie en over de enorme 
mogelijkheden die de fotograaf nu ter beschikking heeft. Lezen en kijken dus!!

foto’s Magda Korthals



Alles is al gefotografeerd
In het programma voor onze Rarekiek zien jullie een aantal veranderingen, gevolg van intensief nadenken van de 
programmacommissie. Proberen beproefde formules te behouden en een aantal voor ons nieuwe activiteiten te 
starten vat alles wel ongeveer samen.
Het is heel goed nieuwe wegen in te slaan en de Rarekiek verder te brengen. Verder? We zeggen dat wel snel, 
maar wat bedoelen we er mee? Willen we een grotere club, educatiever zijn, meer betrokken bij wat er op ons 
eiland gebeurt, de leden stimuleren eens buiten de voor hun bekende paden te treden? Het lijkt me dat we dat 
wellicht allemaal wel willen. 
Persoonlijk verder willen we ook. Je eigen fotografie tegen het licht houden, kijken of je bedoeling wel over komt. 
Dit bereik je door zelf veel te zien, kijken naar ander werk. Niet noodzakelijk fotografie. Het werken naar een eigen 
stijl, visie zonder te verstarren in een bepaalde techniek is noodzakelijk. 
Het fotograferen van een fenomeen, een bijzondere gebeurtenis of een heel mooi landschap is daarbij lang niet 
altijd voldoende. Iets moois levert niet noodzakelijk een goede foto op! 
Een mooie dame of karakteristieke kop is het niet alleen. Een verre reis alleen ook niet. Er moet iets extra bij: iets 
van de fotograaf. Zo nu en dan zie je een prachtig landschap, op Flakkee, om de hoek. Je rijdt er ieder dag voorbij 
en plotseling maakt iemand een prachtplaat. Het kan overal. 
Op een tentoonstelling zag ik heel mooie, introverte afdrukjes in broomolietechniek. Heel intieme stillevens. De 
fotograaf is hier al heel lang mee bezig. Vindt zijn eigenheid in deze rust. Creëert zo een heel eigen stijl. Hij zegt: 
”soms ben ik een hele dag bezig om het stilleven te maken, te proberen of het vaasje nog drie millimeter naar 
rechts moet”  Dit alles met een technische camera met film er in. 
Heel anders dan het snelle digitale werk dat we veel zien.
In de Rarekiek willen we niet allemaal hetzelfde. Voor de een is een mooi geprinte foto het einddoel, mogelijk een 
serie of passend bij andere, voor de ander is dat printen niet zo nodig, laten zien op de beamer is voldoende. 
Allemaal willen we een zinnig gesprek over onze foto’s opbouwende kritiek. De fotograaf in zijn waarde laten. Dat 
is in al die jaren niet veranderd’. 
Het meedoen aan opdrachten geeft een aantal fotografen een stimulans, dat is steeds zichtbaar. We moeten eerst 
wat overwinnen maar het levert dan echt iets op. 
Veel Rarekiekers zijn heel actief met landelijke en zelfs internationale wedstrijden, Fiap, BMK, Fotonationaal, 
afdelingswedstrijd, Foto-online enz. In deze kroniek lezen jullie over deze prachtige successen.  
Heel belangrijk bij Fiap en BMK is dat je het niet moet zien als een soort diploma, maar de toelating tot een groep 
waarbij je de mogelijkheid krijgt heel ander werk te zien en op een andere manier een reactie op je foto’s te krijgen. 
(Die veer krijgen vinden we allemaal erg leuk natuurlijk!)
Door de nieuwe items in ons programma komt er de mogelijkheid als Rarekiek meer in de samenleving te doen, de 
samenwerking met andere verenigingen te zoeken. Volop mogelijkheden voor inspiratie. Doe vooral mee aan dit 
soort activiteiten. Het kan je fotografie een impuls geven. 
Ga vooral ook lekker zelf door met je eigen fotografie en bedenk daarbij: ” Alles is al gefotografeerd, maar nog niet 
door jou!”

Theo
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De 33-ste 
editie van de 
“Beeldjes-
avond” werd 
dit keer door 
een fotograaf 

gejureerd. Er was zoals 
altijd veel belangstelling 
voor deze avond. Ons jurylid 
Hans Heeres heeft enkele 
jaren op de St. Joost Acade-
mie in Breda gezeten. 
De wisseltrofeeën, ooit 
gemaakt door Mel Dale uit 
Stad aan het Haringvliet, 
kende hij toe aan  Anne-
Marie Vermaat (zwart-wit/
monochrome), Joep Luijckx 
(kleur) en Jaap Peeman 
(serie)
Op de volgende pagina nog 
een impressie van deze 
avond door Jeanine Fortuin
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Impressie Beeldjesavond 2012
Hans Heeres van Foto Workshop Maassluis heeft de foto’s bekeken 
en beoordeeld.
Hans begon de avond, bezocht door zo’n 30 leden, met het tonen 
van fotoboeken waarbij hij het belang van boeken kijken benadrukte. 
De beoordelingen begint hij uiteindelijk met de series, de beoordelin-
gen zijn bij de foto’s die aanspreken uitgebreid, de foto’s die dat niet 
doen moeten genoegen nemen met een enkele zin.
Opvallend was weer hoe smaken verschillen, één van de succes-
foto’s op een eigen werk avond wordt op deze avond helemaal 
afgekraakt. Het meest opvallend van de avond was een foto van een 
neushoorn op een zwarte achtergrond - het zwart gaf af en niet zo’n 
beetje ook.
Nog een opvallende inzending waren de foto’s zonder kader. Die 
waren in meer opzichten wat mysterieus. En ook bij deze gelegen-
heid waren er problemen door het onjuist gebruik van kleefmateriaal 
waardoor foto’s aan elkaar plakten.
We kijken alweer uit naar Beeldjesavond 2013!

Jeanine Fortuin

4 De Rarekiek Kroniek De Rarekiek Kroniek 5



Bondsfotowedstrijd 2013
Alle inspanningen om 10 van onze topfoto’s te verzame-
len en in te zenden voor de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd 
hebben een prima resultaat opgeleverd. De club is op 
een gedeelde vierde plaats geëindigd met in totaal 178 
deelnemende clubs in het land. We kunnen Anne-Marie 
Vermaat feliciteren met een zilveren sticker (waar er 
maar 22 van werden uitgedeeld). Onze inzending, die 
samengesteld was door Jaap Peeman, Wim Weeda en 
Sue Goldberg, telde negen foto’s waar de mens, klein 
tot nadrukkelijk, op voorkwam.
Het resultaat is moeilijk van te voren in te schatten en 
daarom blijft er altijd een gokelement in de inzending 
zitten. Moet je uitgaan van wat je denkt dat een jury 
goed vindt? Of moet je van je eigen kracht uitgaan en 
wat in de eigen club hoog gewaardeerd wordt? Ook ben 
je geneigd succesfoto’s bij ander jury’s in te zetten. Dat 
blijkt geen garantie voor succes in deze wedstrijd. Het 
blijft mensenwerk.

Wat vond de jury dit keer? Hun devies: ‘besteed veel 
aandacht aan je inzending’. Kies sterke foto’s, foto’s die 
een essentie hebben, foto’s die binnen hun genre iets 
zeggen, foto’s die meer verbeeldend zijn dan afbeel-
dend. Dat is een helder en universeel verhaal dat onze 
eigen jury voor de wedstrijd van 2014, bestaande uit 
Theo Mastenbroek, Anne-Marie Vermaat en Ton van 
der Laan, zeker mee moet nemen om onze eigen keuze 
voor de komende wedstrijd goed te bepalen.
Wat we in de loop van dit jaar kunnen doen, is het note-
ren van goede foto’s die voorbij komen. Met de keuze uit 
de digitale beelden gaat het wat makkelijker. Deze beel-
den blijven op de clubcomputer staan en zijn allemaal 
beschikbaar voor een voorselectie, begin 2014.
Hier is nog een overzicht hoe we de laatste jaren in de 
Bondsfotowedstrijd zijn geëindigd.
2007: 3de (topgroep), 2008: 6de, 2009: 12de, 2010: 
5de, 2011: 32ste, 2012: 36ste ,  2013:  4de.

Ton van der Laan
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Veel van de foto’s uit onze inzending zijn eerder bekroond en/of gepubliceerd geweest. Op de vorige pagina en deze pagina, van 
links naar rechts en van boven naar beneden onze inzending. Foto 1: Anne-Marie Vermaat, zilveren sticker. (was ook onderdeel 
van haar inzending voor Foto Nationaal 2012) Foto 2: Wim Weeda. Foto 3: Fons Kern. Foto 4: Sue Goldberg (10de plaats in de 
Joop v.d. Weteringwedstrijd 2012). Foto 5: Anne-Marie Vermaat (winnaar beste zwart-wit foto 2012) Foto 6: Wim Weeda. Foto 
7: Jaap Peeman. Foto 8: Anne-Marie Vermaat (won eerder een gouden Fiap medaille). Foto 9: Wim Weeda. (Winnaar Joop v.d. 
Weteringwedstrijd 2012) Foto 10: Jaap Peeman  (onderdeel beste serie 2012)                                          
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Dorchester wint op punten
De fotowedstrijd tussen De Rarekiek en de Dorchester Camera Club uit Engeland is door de 
laatste club op punten gewonnen om maar eens in bokstermen te spreken. Niet dat die wedstrijd 
in zo’n sfeer verliep. We hadden besloten tot een vriendschappelijk treffen, waarbij beelden van 
zo veel mogelijk clubleden aan beide kanten zouden kunnen meedoen. 
Hoe zijn we tot deze wedstrijd gekomen?
Via Janet Haines, die vorig jaar tijdens haar vakantie op 
het eiland onze club een aantal malen bezocht, heb-
ben we de contacten met haar fotoclub, Dorchester 
Camera Club, kunnen verstevigen en in de loop van 
2012 besloten om een vriendschappelijke fotowedstrijd 
te houden waarbij iedere club 30 beelden zou inzetten. 
Het lijkt allemaal erg simpel maar aan zoiets zit toch 
meer werk dan je denkt. Om te beginnen moet je die 30 
beelden van je club verzamelen. We gaven de leden de 
mogelijkheid foto’s hiervoor aan te leveren en Theo en 
ik vulden dit aan met zo sterk mogelijke recente beelden 
uit het fotoarchief.

Titels
De 30 geselecteerde foto’s kregen een beschrijvende 
titel en er moesten wat begeleidende documenten ge-
maakt worden om commentaren en scores bij te hou-
den. Dorchester leverde hun foto’s met een waarschijn-
lijk met bloed zweet en tranen verkregen Nederlandse 
titel. We hebben het maar niet tegen ze gezegd, maar 
we hebben hun originele Engelse titels gebruikt. Titels 
van foto’s, eigenlijk alleen maar bedoeld om de foto’s 
herkenbaar te maken, wegen misschien toch mee in het 
oordeel van een jurylid. Het Engelse jurylid vond in haar 
commentaar sommige titels heel passend gekozen. 

Of dat meetelde in de uitslag zullen we natuurlijk nooit 
zeker weten.

Commentaren en Jureren
Op onze clubavond zelf penden Magda en Angélique er 
vlijtig op los om alle commentaren van Ivo op te schrij-
ven bij de desbetreffende foto’s. De vrouw van Leen 
Stolk typte alles netjes uit. Toen de commentaren en 
scores van onze club en van Dorchester bij mij bin-
nenkwamen, moesten die vertaald worden. Denk daar 
niet te licht over. Om de subtiele nuances in taal goed 
over te zetten, is het handig iemand te hebben die goed 
taalgevoel heeft en perfect Engels beheerst. Die hebben 

we gelukkig in onze club. Sue heeft de commentaren 
van ons jurylid Ivo Teuwen naar het Engels vertaald en 
Sue en ik hebben de Engelse commentaren vertaald 
naar Nederlands. Kijkend naar punten en commentaren 
wordt het interessant. De juryleden wisten niet welke 
foto van welke club was. In maar 11 van de 60 foto’s 
waren beide juryleden het eens en bij 21 foto’s was het 
verschil in waardering 2 punten of meer, oplopend tot 
wel 4 punten.  Van Janet begrepen we dat het Engelse 
jurylid moeite had met de beoordeling en bespreking 
van emotioneel geladen foto’s. Ook foto’s die niet goed 
in een hokje te plaatsen waren, kregen een lagere score 
dan we zouden verwachten. Haar eindscore viel ruim in 
het voordeel van Dorchester uit. Ivo Teuwen was wel ge-
neigd om naar de emotie te kijken en naar de verdieping 
die in een foto zit. Zijn eindtotaal viel licht in het voordeel 
van de Rarekiek uit. Met alle totalen opgeteld kunnen 
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we Dorchester feliciteren als de winnaar van deze wed-
strijd.
Onder de foto’s was geen absolute 
winnaar aan te wijzen. Vier foto’s 
behaalden 18 punten. Van onze club 
waren dat het portret waarmee Wim 
Weeda de Joop van de Weteringwed-
strijd won en de foto van Marc van 
Houwelingen van de eenzame figuur 
op het strand. Daarnaast gaven bei-
de juryleden één foto een 10, maar 
daar stond van het andere jurylid niet 
meer dan een 6 of 7 tegenover. De 
foto van Cor Lokker van de lijkver-
branding in Tibet kreeg van Ivo een 
10, maar van Johanna Poyntz een 
6.  Ivo had een sterke emotionele 
binding met dit beeld. Zij echter was 
laaiend enthousiast over een beeld 
van een sms’end meisje onder een 
klassieke beeldengroep. Zij zag daar 
een fantastisch beeldcontrast in dat 
haar naar de hoogste score deed grij-
pen. Ivo zag weer andere kwaliteiten 
in dat beeld. Ook waren de emotio-

nele beladen foto’s van Jaap Peeman (oude vrouw met 
rollator in gang ziekenhuis) en de FIAP gouden medaille 
winnaar van Anne-Marie Vermaat (Noord-Koreaanse 
metro) hoog gewaardeerd door de Nederlandse jury, 
maar laag gewaardeerd door de Engelse jury.
Jureren is zelden een objectieve bezigheid. De ele-
menten die een beeld maken, zijn niet zoals bij een 
cameratest in cijfers uit te drukken, waarna je eventueel 
het predicaat “Super” kunt uitdelen. Het hangt af van 
de fotografische en beeldende bagage van de jury, de 
ervaring in het jureren van beelden, de stemming, de 
waardering van voorgaande beelden en dus het ver-
mogen van een jury afstand te nemen van de eigen 
persoonlijk voorkeuren en een waardering te geven op 
basis van kwaliteit. Mensenwerk dus en dus verrassend 
en onvoorspelbaar. Vergelijk het met je eigen mening 
en je leert weer iets dat je kunt toepassen op je eigen 
fotografie.

Hoe verder?
Wat doen we volgend jaar? Ik denk dat beide clubs de 
contacten graag verder uitbreiden. Een digitale wedstrijd 
als deze is vrij snel weer georganiseerd, maar er zijn 
ook meer manieren om het contact tussen de clubs te 
onderhouden. Elkaars werk bespreken en het commen-
taar in een presentatie gieten, kan een alternatief zijn.
Dorchester ligt ruim 300 km van Dover. Een retour-
tje met de auto naar Dover kost 80 euro. De Engelse 
zuidkust met zijn badplaatsen, pieren, etc. heeft foto-
grafisch veel te bieden en ook Dorchester ligt in een 
mooie omgeving. Misschien iets voor een clubtocht in 
de toekomst en een bezoek aan hun club?

Ton van der Laan

Bij de foto’s: linkerpagina v.l.n.r.: Anton Dahlberg, Olympisch zeiler, van Helen Jones (Dorchester), 18 punten, Herinneren, van 
Wim Weeda (Rarekiek), 18 punten. Rechterpagina: Texting van John Tilsley (Dorchester), 18 punten en Alleengelaten op het 
strand van Marc van Houwelingen (Rarekiek), 18 punten. Drie andere succesvolle beelden van De Rarekiek zoals de vertrek-
kende Metro van Anne-Marie Vermaat (pagina 7), de lijkverbranding van Cor Lokker (Kroniek 90) en de vrouw met de rollator 
van Jaap Peeman (pagina 7 en Kroniek 91) zijn elders in deze Kroniek of in de voorgaande Kronieken te vinden
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Programma 2013-2014
Vrijdag 28 juni 2013 – Fotocafé. Informele avond 

waarop we kunnen bijpraten maar ook foto’s laten zien 
die we in informele sfeer bespreken.

Vrijdag 19 juli – Fotocafé

Vrijdag  9 augustus – Fotocafé

Vrijdag  30 augustus – Fotocafé

Vrijdag 6 september – Eigen werk bespreken 1 en 
bijpraten na de vakantie

Vrijdag  13 september – Actiefoto’s maken, een buiten-
avond met actie! Nadere informatie volgt later.

Zaterdag 14 september – Open Monumentendag. 
Clubhuis open van 10-17 uur

Vrijdag  20 september – Bespreken van de op 13 sep-
tember gemaakte actiefoto’s

Vrijdag  27 september – Knoppenavond, uitleg over je 
fototoestel

Vrijdag 4 oktober – gastfotograaf, Arjo de Graaff met 
portretfotografie in de breedste zin.

Vrijdag  18 oktober – Eigen werk bespreken 2

Vrijdag  25 oktober – Wat kun met het Internet, een 
voorlichtingsavond

Vrijdag  1 november – Eigen werk bespreken 3

Vrijdag  8 november – ± 45’’  Spelen met perspectief: 
uitleg voor slotavond door Hans Oosterom (zie ook 
zijn artikel op de volgende pagina)  aangevuld met 
Eigen werk bespreken 4

Vrijdag 22 november – Eigen werk bespreken 5

Vrijdag  29 november – Iets met het Diekhuus, infor-
matie volgt

Zaterdag 13 december – Slotavond met partners. 
Thema “Spelen met perspectief”

Vrijdag  3 januari 2014 – Eigen werk bespreken 6, 
Nieuwjaar wensen

Vrijdag 17 januari – Beeldjes avond: verkiezing beste 
foto en serie van 2013. Een beeldend kunstenaar zal 
de beelden dit keer beoordelen

Vrijdag 24 januari - Bespreken van portretten die een 
emotie uitdrukken

Vrijdag 7 februari - Eigen werk bespreken 7

Vrijdag 14 februari - Kijk op compositie, door een nog 
te bepalen beeldend kunstenaar

Vrijdag 21 februari - Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 28 februari - Eigen werk bespreken 8

Vrijdag14 maart - Eigen werk bespreken 9

Vrijdag 21 maart - Fotograferen met mobieltjes door 
Nico Bron. Openbare avond in het Diekhuus

Vrijdag 28 maart - Eigen werk bespreken 10

Vrijdag 11 april - Humor is toch leuk! Neem je foto’s 
met humor mee

Vrijdag 18 april - Goede Vrijdag, een foto waard. Be-
spreken van spirituele foto’s

Vrijdag 25 april - Gastfotograaf / bespreker Rob 

‘s-Gravendijk bespreekt ons werk

Vrijdag 9 mei - Eigen werk bespreken 11

Vrijdag 16 mei - Nog in te vullen

Vrijdag 23 mei - Eigen werk bespreken 12

Donderdag 29 mei t/m zondag 1 juni  - Kunstkijk 2014

Vrijdag 6 juni - Eigen werk bespreken 13

Zaterdag 14 juni - Slotavond met partners: barbecue

Let op! Dit programma kan nog wijzigen. Kijk op 
onze website onder Programma voor de laatste 
status!

Clubavonden
Deze vinden plaats in het clubhuis, Kerkstraat 7, Som-
melsdijk. Aanvang 20.30 uur. Clubhuis open om 20.00 
uur, tenzij anders vermeld.

Eigen werk meebrengen
Neem maximaal 5 foto’s of digitale beelden mee. Over-
leg met de programmacommissie  als je meer wilt laten 
zien. Lever de digitale beelden aan in een map met je 
eigen naam als mapnaam. Passend binnen 1400x1050

Kettingfoto
November 2012 is het project Kettingfoto gestart. Doel 
is dat er maandelijks iemand reageert op het meest 
recente beeld. Dat moet wel via een foto zijn. Formaat is 
niet belangrijk. Na presentatie van de nieuwste foto op 
een clubavond kan iemand zich melden die op de foto 
wil reageren.  Later zullen we in de Kroniek en op de 
website de hele keten van foto’s plaatsen.

Technische avonden
Bij voldoende belangstelling voor een bepaald onder-
werp kunnen aan dit programma nog technische avon-
den worden toegevoegd. of andere instructieve avonden 
over beeld en kunstzinnige vorming.

Clubuitjes
Naar behoefte worden er clubuitjes georganiseerd

Beeld van de avond
Op de Eigen werk bespreekavonden bepaalt aan het 
eind een van onze leden wat het “beeld van de avond” 
was. Dit is inmiddels drie jaar gaande en heeft een 
boeiende galerie van bijna 50 beelden op onze website 
opgeleverd.

Dorchester
Bij het ter perse gaan van deze kroniek was nog niet 
bekend wanneer en hoe de volgende activiteit met de 
Dorchester Camera Club zal plaatsvinden.

Fotobond wedstrijden
Denk in het najaar aan de twee jaarlijkse wedstrijden 
van de Fotobond “Foto Individueel” en “Foto OnLine”. 
Deze wedstrijden staan open voor alle fotografen van 
de Fotobond die geen lid zijn van een landelijke ge-
spreksgroep of een uitnodiging hebben gehad voor Foto 
Nationaal. 
Sluitingsdata: Foto Individueel: 23 oktober 2013
Foto OnLine: 30 november 2013

10 De Rarekiek Kroniek De Rarekiek Kroniek 11



Perspectief
De derde dimensie in twee-dimensionaal werk. Toch?
Die 3de dimensie wordt onder andere verbeeld met het 
element perspectief, maar er zijn andere elementen 
die de dieptewerking helpen verbeelden. Zoals (on-) 
scherpte, (soft-) focus, (de-) saturatie en kleur.
Wat is perspectief? Het is één van de manieren 
waarop we in het platte vlak met lijnverloop en opper-
vlaktes proberen weer te geven wat we met onze ogen 
in de werkelijke wereld zien. Waarom zo’n omslachtige 
omschrijving? Omdat de meer simpele omschrijvingen 
niet kloppen.
Perspectief is géén natuurlijk verschijnsel. Dat wil zeg-
gen dat het niet echt bestaat; het is een uitvinding van 
en een afspraak tussen mensen. En die “afspraken” 
zijn nogal veranderd door de eeuwen heen en verschil-
len nu ook nogal eens tussen bijvoorbeeld verschillen-
de beroepsgroepen. Reclamemakers voor een nieuwe 
wijk zullen een ander perspectief gebruiken dan de 
stedenbouwkundig ontwerper in hun plaatjes van de 
wijk.

Wat kan ik daarmee als fotograaf? Dat hangt af van 
wat je wilt met je foto’s. Wanneer je je foto’s een zo 
natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid wilt 
laten lijken, dan ben je goed af met de “afspraken” over 
perspectief. Je boft helemaal omdat vrijwel alle lenzen 
gebaseerd zijn op die afspraken en de fabrikanten 
van lenzen daar best goed in zijn geworden. Maar er 
bestaan ook lenzen die helemaal niet een standaard 
perspectief laten zien. Natuurgetrouw? Dat is eigenlijk 
best gecompliceerd want hoe zit dat met een vlieg van 
A3+ formaat, die vaak zo plat is als een dubbeltje en 
die tennisser genomen met een 500mm telelens en 
tegen de achterwand van de tennisbaan lijkt te kleven? 
En die foto’s die rare kiekers namen van elkaars ogen, 
was daar nou niet juist de grap van dat een deel van 
het perspectief weg viel?
Op 8 november praten we verder over verschillende 
soorten perspectief. Dan zien we ook vele voorbeelden 
van andere manieren om perspectief weer te geven. 
Een avond die perspectief biedt.

Hans

Joop van de Wetering
Wim Weeda won in december 
2012 de Joop van de Weteringwed-
strijd. Dit is de jaarlijkse wedstrijd 
van onze afdeling. Hiervoor wer-
den ongeveer 300 foto’s door 100 
fotografen ingeleverd. Met foto’s 
van Sue Goldberg, Fons Kern en 
Anne-Marie Vermaat hadden we 4 
beelden bij de beste 20. Dit leverde 
de tweede plaats voor de clubprijs 
op. De hoofdprijs ging dit keer naar 
FC Schiebroek met zes foto’s in de 
top-20. De sterke portretfoto van 
Wim vind je op pagina 8.

Eilanden-Nieuws
Bij het bezoek van Rob Doolaard 
hadden we ook bezoek van Martijn 
de Bonte, verslaggever van Eilan-
den-Nieuws. Hij snoof de sfeer op 
de club op en zette de week daarna 
een paginagroot artikel over de club 
in de krant. 

Kunst Kijk 2013
De Rarekiek raakt steeds meer 
betrokken bij de jaarlijkse Kunst Kijk 
op Goeree-Overflakkee. Clubleden 
Theo Mastenbroek, Anne-Marie Ver-
maat, Jos de Beer en Joep Luijckx 

exposeerden op diverse locaties. 
In de galerie van Joep kwam ik 
foto’s van Monique Ablen tegen 
van meervoudig gehandicapten in 
het zwembad en genietend van het 
contact met anderen. Zelden heb ik 
respectvoller, betrokken en emotie-
voller beelden over dit onderwerp 
gezien dan in deze beelden.  Je 
kunt ze zien op de website van de 
Fotobond. Zij werd in 2010 met 
deze foto’s toegelaten tot de bmk-
gespreksgroep.
Terug naar onze clubavond. Ons 
was gevraagd om op Hemelvaarts-

dag kunstenaars 
en kunstwerken te 
fotograferen en daar 
onze eigen creativiteit 
op los te laten. De dag 
erna hielden we club 
in een van de schuren 
van Hein Mijs om de 
beelden te bekijken 
en met de aanwezige 
kunstenaars te discus-
siëren over wat we 
lieten zien in relatie 
tot de oorspronkelijke 
kunstwerken. Hoeveel 
van de fotograaf zat 
in die beelden? Het 
werd een levendige 
avond en die discus-
sie kunnen we in een 
volgende Kroniek best 
wat uitgebreider voe-
ren.  (Ton)

foto John van Oudenaren
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Muziekproject
De eerste samenwerking tussen Compaenen, Muziekschool, Bibliotheek en de Rarekiek bleek 
een succes. In het kader van de maand van de muziek die jaarlijks door de muziekschool wordt 
georganiseerd, is besloten om het thema te verbreden tot “de kracht van een lied”. Het is de titel 
van een boek dat beschrijft hoe in een “jappenkamp” het beoefenen van muziek een groep men-
sen op de been hield en zij hun gevangenschap overleefden. De film die op basis van het boek 
werd gemaakt, werd vertoond in het Filmhuus. De muziekschool improviseerde met speciale 
muziekstukken op dit thema.
Zo’n twaalf leden van de Rarekiek maakten foto’s van leerlingen van de muziekschool . Andere leden leverden 
mooie foto’s van musicerende of dansende mensen. De opening van de expositie werd opgeluisterd door zang 
en pianospel. Wethouder De Jong, Anne Verheij van Compaenen en last but not least Theo Mastenbroek spraken 
mooie woorden. Het belang van het samenwerken, werd door iedere spreker benadrukt en de wethouder sprak 
daarvoor ook zijn grote waardering uit.
Onze foto’s hebben veel waardering opgeleverd. Zowel in de gang van het Diekhuus als in de Bibliotheek zijn ze 
door veel mensen bekeken en op beide locaties zijn er veel spontane positieve reacties te horen geweest.  De 
totale oogst van zo’n 330 foto’s is geprojecteerd in de Technische school tijdens de opvoering van de muziekschool. 
De bijzonder goede uitvoering van de leerlingen en docenten van de school werd hiermee verlevendigd en kreeg 
veel lof. Dus dank en lof aan alle Rarekiekers die aan dit project deelnamen, ook van de docenten die het contact 
met de fotografen erg op prijs stelden.

Godfried Bomans
Hij zou dit jaar zijn 100ste verjaardag hebben gevierd. Dit is aanleiding om dit jaar extra aandacht aan hem te be-
steden in allerlei media. In het najaar krijgt iedere bibliotheekbezoeker het boek “Erik het klein insectenboek” gratis 
aangeboden van het comité Nederland leest en is er gedurende de hele maand november veel aandacht voor deze 
schrijver die eigenlijk componist had willen worden. Weer in samenwerking met Compaenen, Bibliotheek , Muziek-
school en het Filmhuus zullen we ook als Rarekiek weer volop mee kunnen doen. November is daarbij de maand 
waarin op feestelijke wijze de heropening van het Diekhuus wordt gevierd. Nog voor de zomer zullen we uitgebreid 
stilstaan bij het thema en ideeën uitwisselen als inspiratie voor de foto’s die we voor dit project zullen gaan maken. 
Heb je zelf al ideeën en wil je die delen, mail ze dan aan Jos of aan mij.

Hans Oosterom

foto Leen Stolkfoto Peter van Sprang
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foto Jaap Peeman

foto Peter van Sprang
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foto Magda Korthals

foto Wilma Schrier
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Techniek - De Afbeeldingsprocessor
Voor wie regelmatig meerdere beelden in Photoshop dezelfde afmetingen moet geven voor bijvoorbeeld een pre-
sentatie op een beamer, een tijdschrift of boek of een audio-visual heeft Adobe Photoshop al jaren een handig stuk 
gereedschap: de Afbeeldingsprocessor. Deze is te starten vanuit Adobe Bridge, nadat je daar een of meer foto’s uit 
een map hebt geselecteerd waarop je die Afbeeldingsprocessor wil toepassen. Plaatjes zeggen meer dan woorden, 
dus hieronder een afbeelding van de Afbeeldingsprocessor. Hij zit onder menu “Extra” en daarbinnen “Photoshop”

1 Selecteer Het eenvoudigste is 
om beelden in Bridge te selecteren 
en de afbeeldingsprocessor te 
starten. Eerste afbeelding ... hoeft 
niet aangevinkt te worden
2 Opslaan Als je kiest voor 
opslaan op dezelfde locatie, dan 
wordt daar een map JPEG en/
of PSD en/of TIFF aangemaakt 
waarin de passend gemaakte beel-
den worden opgeslagen. Je kunt 
ook zelf een  map kiezen. Dat is 
beter als je foto’s uit verschillende 
bronmappen komen. Binnen de 
map die je kiest wordt daar weer 
een map JPEG, etc aangemaakt 
om de nieuwe beelden op te slaan
3 Bestandstype. In de praktijk 
gebruiken we de afbeeldings-
processor vrijwel altijd om een 
passende JPEG te maken. Dan 
vink je “Opslaan als JPEG” aan. Je 
kiest dan meestal ook voor “Pas-
send maken”. 1400x1050 is in dit 
voorbeeld de resolutie van onze 
clubbeamer. 650x450 is geschikt 
voor onze website en 2000x2000 
of 2500x2500 voor ons clubblad. 
Kies ook voor “Profiel omzetten in 
sRGB” dat is de kleurruimte voor 
beamers, web en veel drukwerk.

4 Voorkeuren. Het kan nuttig zijn  bij alle te verwerken foto’s een handeling uit te voeren. 
Dat kan zijn om alle beelden een resolutie van 300 pixels/inch te geven. Ook zou je 
kunnen overwegen je beelden nog iets te verscherpen omdat ze bij het verkleinen ietsje 
scherpte zouden kunnen verliezen. Hoe je die handelingen maakt kun je zien op het You-
tube kanaal van de club, te vinden via onze website. Als je Handeling uitvoeren aanvinkt 
kun je de handelingen set kiezen en daarnaast de gewenste handeling in deze set.
ICC Profiel opnemen is standaard aangevinkt en dat moet je zo laten. Hiermee zorg je 
ervoor dat dit profiel meegenomen wordt in het nieuwe bestand

Uitvoeren, annuleren, laden en opslaan. Na het doorlopen van deze vier stappen kun je Afbeeldingsprocessor uitvoeren. Met 
Photoshop op de achtergrond zie je de beelden snel opgehaald, aangepast en op de nieuwe locatie opgeslagen worden.
Als je een afbeeldingsprocessor regelmatig nodig hebt, is het slim om hem te bewaren. Ik zou hiervoor een map maken buiten 
Photoshop, bijvoorbeeld onder Mijn Documenten, waarin je de instellingen voor je afbeeldingsprocessor opslaat. Later kun je 
hem dan laden en hergebruiken. Photoshop onthoudt de laatste instellingen waarmee je gewerkt hebt. Als je beelden uit ver-
schillende mappen moeten komen en je daardoor je Afbeeldingsprocessor steeds opnieuw moet starten, dan blijven je instellin-
gen behouden. Zorg dan wel dat je in een specifieke map opslaat zodat je nieuwe beelden bij elkaar staan.

Afbeeldingsgrootte
Dit is een venster waar veel misverstanden over bestaan. Als Nieuwe 
beeldpixels berekenen uitstaat, kun je de pixelwaarden niet wijzigen, 
vandaar dat Breedte en Hoogte dan grijs zijn. Je kunt wel de resolutie 
van het beeld wijzigen. Dit is totaal niet van belang als je projectie wilt 
doen of publiceren voor het web, maar wel als je wilt afdrukken of een 
foto wilt invoegen in een MS Word document. Ga bij druk uit van 300 
pixels per inch.
Als je één losse foto kleiner wilt maken is de Afbeeldingsprocessor 
niet nodig. Zet Nieuwe beeldpixels berekenen aan. Zet vervolgens de 
gewenste resolutie in. De pixelafmetingen worden dan automatisch aan-
gepast. Wijzig vervolgens de breedte of hoogte van de pixelafmetingen. 
Zorg wel dat Verhoudingen behouden aangevinkt blijft. Let erop dat je 
een “Opslaan als” doet, anders overschrijf je misschien het origineel!
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de metro van pyongyang - m-fiap voor anne-marie vermaat

Eind april 2013 kreeg Anne-Marie Vermaat bericht 
van de Fiap dat haar inzending van 20 foto’s voor de 
M(master)-Fiap titel geaccepteerd was. Dat is een 
unieke prestatie. Deze titel wordt sinds 1980 uitge-
reikt. Zij is de zesde Nederlander na Gijs van Gent, 
Jan Jansen, Frank Boots, Huib Limberg en John 

Seegers die deze eer te beurt valt.
Natuurfotografen gaan vaak terug naar een locatie 
om de optimale omstandigheden te krijgen om een 
beeld dat ze in gedachten hebben, te kunnen foto-
graferen. Ze zitten uren, dagen, in een schuilhut om 
die unieke opname te kunnen maken. Hoe anders 

werkt de straatfotograaf, dat mogen we Anne-Marie 
wel noemen. Hier gaat het niet om fantastisch licht 
of opvallend diergedrag, maar hoe de mens zich ge-
draagt. Dan ben je vooral op zoek naar het ultieme 
moment. Regelmatig op pad zijn in de stad traint je 
oog voor dat soort momenten.
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de metro van pyongyang - m-fiap voor anne-marie vermaat

werkt de straatfotograaf, dat mogen we Anne-Marie 
wel noemen. Hier gaat het niet om fantastisch licht 
of opvallend diergedrag, maar hoe de mens zich ge-
draagt. Dan ben je vooral op zoek naar het ultieme 
moment. Regelmatig op pad zijn in de stad traint je 
oog voor dat soort momenten.

Twintig foto’s maken waarin die momenten goed 
vastgelegd worden en daar ook nog een sterk 
verhaal van maken, is toch wel een paar stappen 
verder. Zeker tijdens een bezoek aan Noord-Korea, 
waar het programma voor je is uitgestippeld en je 
maar één keer een kans krijgt. Die kans heeft Anne-

Marie met beide handen aangegrepen. De metro in 
Pyongyang bleek een onderwerp waar de aspecten 
van het leven in Noord-Korea die je mag zien goed 
bij elkaar kwamen. In drie kwartier legde ze met haar 
geoefend oog dit verhaal vast. Nogmaals een unieke 
prestatie.
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foto’s Ton van der Laan
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foto’s Riet Elen-Doorduyn
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foto Martien van Rossen

foto John van Oudenaren
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foto’s Corrie Venant
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foto’s Bram Schrier
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foto’s Jan Elen
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foto’s Sue Goldberg
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foto’s Fons Kern
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Joep in Toronto
In het midden van de nacht kwam ik op het vliegveld van Toronto aan. Met de 
taxi naar Pepijn zijn huis ergens in het midden van de stad. De volgende mor-
gen gingen we ons eerste kijkje nemen in de omgeving waar hij woonde. Wat 
was dat! Het leek wel of we in de jaren zestig terecht waren gekomen, was het 
nu een hippiewijk vol met verschillende nationaliteiten? Ja dat was het, overal 
kwam muziek vandaan, de slager, de bakker en de groenteboer; iedereen had 
zijn eigen muziek en de sfeer was in deze zeer chaotische omgeving zeer ont-
spannen. Er waren winkeltjes bij waar je letterlijk je kont niet kon keren, maar ik 
voelde me als een vis met haarband in het water. 
De volgende dag met de metro mee naar een ander stuk. We stappen de 
metro uit en kijken op tegen flats van 200 meter hoog;  alles spiegelt en een 
drukte van belang. Het schijnt dat hier het grootste ondergrondse winkelcen-
trum ter wereld ligt. Alles supermodern met hier en daar een trekje uit de jaren 
zestig. De elektriciteitspalen kronkelen zeer tussen de super flats door; wat 
een tegenstelling met gisteren! Maar wat me het meest verbaast heeft hier: de 
ongelooflijke tolerantie, de mensen met wie wij in contact kwamen, waren zeer 
aardig. Nou ja, alleen op een markt kwamen we twee vrouwen tegen die geen 
goed woord over de Chinezen en de Afro-Amerikanen hadden, maar je kunt 
wel raden; die kwamen uit Nederland. Toronto ligt aan een meer dat eerder een 
zee is. Het is een wereldstad vol met tegenstellingen waar je je erg op je gemak 
voelt, maar of  ik er wil wonen? Nou, dat niet. 
We zijn ook buiten de stad gaan kijken. Na ongeveer 100 km begon bos en nog 
eens bos, meren en beren. Er zijn daar speciale kooien waar jij kunt gaan eten, 
terwijl de beren door de tralies zitten te bedelen. Maar als je mij vraagt wat ik er 
van vond? Geef mij maar Holland!
Leuk om een keer gedaan te hebben. 
In twee maanden heb ik één flat ongeveer 1000 keer gefotografeerd. Dit vond ik dus fotografisch het leukste. En je 
kunt er erg goedkoop uit eten, natuurlijk in de hippiewijk; eindelijk een plaats waar ik niet opval.   

Joep
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Rob Doolaard
Op 19 april 2013 hadden we fotograaf Rob Doolaard op bezoek. Hij is bekend als fotograaf 
voor Diergaarde Blijdorp, andere dierentuinen en natuurorganisaties, maar zijn professionele 
loopbaan in de fotografie gaat 40 jaar terug, toen hij solliciteerde bij sportfotograaf Cor Vos. Met 
vallen en opstaan, kreeg hij het vak onder de knie. Nu is hij zeven dagen per week bezig met 
dierenfotografie, zoals hij zelf zegt, door middel van opdrachten en workshops.

Eerst besprak hij onze foto’s, waarbij hij aangaf heel 
scherp op de techniek te letten en de juiste uitkadering 
van het beeld. Ook het standpunt vindt hij belangrijk.  
“Ga maar eens plat op de buik, laat de essentie zien en 
laat de dingen weg die afleiden”, zei hij. Wees ook vrij 
in formaten. Laat je niet beperken tot de verhoudingen 
van het beeld in de camera. Bij veel foto’s gaf hij aan dat 
het een “leuke foto” was, een teken dat het dier goed 
in beeld was gebracht, maar dat het bijzondere in het 
beeld, dat de foto speciaal maakt, ontbrak. Sommige 
foto’s hadden dat bijzondere wel, door de juiste keuze 
van het moment of door het gedrag van het dier. Ook 
kwamen er diverse zwart-witfoto’s op het scherm. Hierbij 
gaf hij aan dat hij zelf niet in zwart-wit werkte. Dat ver-
koopt totaal niet, maar hij kon deze foto’s  wel waarde-
ren. Dat bleek uit een wat mysterieus zwartwitbeeld van 
Anne-Marie Vermaat, een pelikaan, gefotografeerd in 
Blijdorp. Deze foto koos hij als de beste van de avond.

Praatstoel
Het was intussen tien over tien. Rob zat op zijn praat-
stoel, was zo te zien in zijn element en had er geen 
moeite mee dat het misschien wat later zou worden. 
Het was tijd voor zijn eigen fotografie. Hij had een IPad 
meegebracht waar zijn foto’s op stonden. Oei, dacht 
ik, hoe sluiten we die nu weer aan op onze projector. 
Gelukkig had Rob diverse verbindingskabels bij zich, 
waaronder een die onmiddellijk werkte. Hoewel foto-
graferen in RAW de betere optie is, werkt hij in JPEG. 
Als beroepsfotograaf moet je vaak heel snel leveren en 
dan heb je geen tijd voor uitgebreide nabewerking. Dus 
is het histogram heilig. Hij let er scherp op of de lichte 
partijen rechts niet uit het histogram “lopen”. Ook werkt 
hij veel met open diafragma’s, die mits de afstand groot 
genoeg is, toch voldoende scherptediepte geven. Over 
het gebruik van flits had hij ook het een en ander te ver-
tellen. Hij fotografeert graag met wat tegenlicht en heeft 
dan een invulflits nodig. Als dierentuinfotograaf moet je 
regelmatig door glas heen flitsen. Dat gaat ook zei hij als 
je je camera met zonnekap tegen het glas houdt. Dan 
voorkom je reflecties.

Tips
Na een serie foto’s van dieren in de dierentuin liet hij 
luchtopnamen zien. In dit platte land moet je omhoog 
om diepte en perspectief in het landschap te laten zien. 
Hij kwam in contact met fotografen die de camera vanaf 
een parachute besturen en zo hele bijzondere foto’s 
kunnen maken.  Hij vertelde dat deze methode van 
fotografie niet eens erg duur is. Voor enkele honderden 
euro’s heb je de spullen om te gaan vliegeren en dan 
begint de uitdaging. Als de zaak niet naar beneden stort, 
hangt de camera horizontaal en je kunt hem van boven 
naar beneden bewegen en op de grond op een scherm-

pje zien wat je gaat fotograferen voor je op afstand op 
het knopje drukt. We kregen boeiende beelden van 
vooral de Nederlandse kust te zien en spectaculaire 
beelden van schaatsend Nederland bij Kinderdijk; een 
foto die 44 kranten in de hele wereld gehaald heeft. 
Wat levert zo’n foto nou op was een vraag. Dat valt een 
beetje tegen. De spoeling is dun geworden, gaf Rob 
aan. Dat komt deels door ons amateurfotografen.
Rob sloot af met een serie foto’s van grijze zeehonden 
op Helgoland. Vertederende beelden van de kleintjes 
afgewisseld met ruziezoekende mannetjes. Je hebt 
geen peperdure apparatuur nodig om dit soort fotografie 
te doen. Wel is het prettig als het beeld goed blijft bij wat 
hogere ISO-waarden. De Nikon D300 die hij het liefst 
gebruikt, voldoet daar goed aan.Om half twaalf sloten 
we na een lange avond af. We hadden op een levendige 
manier kennis gemaakt met een puur fotografiebeest, 
die goed kon vertellen over zijn passie voor de dieren en 
hoe hij ze fotografeert.                                

Ton van der Laan

x

foto: Angélique van der Loo
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Boven de winnende foto van Anne-Marie Vermaat en onder een wolvenfoto van Ronald Wagemans, beide gemaakt in Blijdorp
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Schilderen?

Zuiver waarnemen vraagt veel 
en langdurige oefening en 
wordt nog wel onderwezen in 

een enkel boeddhistisch klooster. 
Wij vermengen iedere waarneming 
met onze eigen bagage van eerdere 
ervaringen en wensen. 
Een schilder laat een landschap, 
een persoon of stilleven op zich 
inwerken. Hij mengt het “vrijwel 
automatisch” met zijn innerlijke 
beelden en zijn innerlijk pallet. 
Vervolgens kiest hij een drager, een 
ondergrond, dus een doek, een stuk 
papier of een houten paneel dat een 
invloed heeft op de uitstraling van 
zijn werk. Daarna gebruikt hij zijn 
keuze aan verf, palet, penselen of 
messen om op de ondergrond zijn 
werk aan te brengen. Hoe dat eruit 
gaat zien, wordt beïnvloed door alle 
voorgaande impressies en keuzes, 
maar ook door zijn vaardigheid om 
ook dat uit te beelden wat hem voor 
ogen staat.
Van de fotograaf wordt gezegd 
dat hij schildert met licht. Dat is 
waar, maar het licht is in de tijd van 
digitale fotografie wat meer verbor-
gen, terwijl het schilderen steeds 
meer mogelijk wordt. Een fotograaf 
kijkt naar het onderwerp, mengt het 
onwillekeurig (soms bewust) met 
eerdere impressies en vormt zich 
een idee over het eindresultaat dat 
hij wil bereiken. Op basis daarvan 
kiest hij zijn opname apparatuur: 
camera en vooral lenstype. Met 
sluitertijd en diafragmering bepaalt 
hij scherptediepte en helderheid van 
het beeld. Met zijn scherptestelling 
bepaalt hij welk deel van het onder-
werp scherper of juist vager wordt 
opgenomen.

De donkere kamer is vrijwel volledig 
vervangen door de computer. Kleur 
en licht zijn verborgen in pixels. 
Daarmee zijn de bewerkingsmoge-
lijkheden én de presentatiemoge-
lijkheden vergroot. Groot formaat 

printers hebben voor een enorme 
uitbreiding van de formaten gezorgd. 
Veel papiersoorten om uit te kiezen 
en vele goede printers die het tegen-
woordig kunnen opnemen tegen de 
beste donkere kamer technieken. 
Daarmee is het aantal keuzes dat 
een fotograaf kan maken enorm 
uitgebreid. Perspectivische vervor-
mingen, vervagen of verscherpen, 
kleurenpalet aanpassen en verande-
ringen in belichting en contrast zijn 
slechts een beperkte greep uit het 
arsenaal dat fotografen ter beschik-
king staat voor de bewerking van 
hun digitale beelden. De expressie-
mogelijkheden zijn daardoor enorm 
uitgebreid.
Ongeschreven wetten lijken meer 
invloed te hebben op de fotografi-
sche resultaten dan de technische 
mogelijkheden. Binnen de fotografie 
ligt heel erg de nadruk op het eigene 
van een fotografisch resultaat. 
Zelfs als het procédé experimenteel 
is én het resultaat lijkt dat alleen 
aanvaardbaar als voor de kijker 
op de een of andere manier vanuit 
het beeld duidelijk  wordt dat het 
om fotografie gaat. Op het moment 
dat het resultaat op een penteke-
ning lijkt, hoort hij ook met een pen 
gemaakt te zijn. Waarschijnlijk is dit 
een erfenis uit de tijd dat schilders 
het lastig vonden dat foto’s een be-
ter lijkend portret te zien gaven dan 
een geschilderd portret.
Hoewel er steeds meer bijval lijkt te 
komen voor experimenteren, blijft 
ook het commentaar rondzoemen 
dat het “toch geen foto’s zijn”. Het 
doet me denken aan een reclame 
ergens uit de jaren 50: “Rang is 
alleen Rang als er Rang op staat”. 
Een foto is alleen een foto als hij op 
een foto lijkt. 
Doordrukken, tegenhouden, het 
bad een beetje schudden, met je 
vinger over de afdruk gaan zodat 
de warmte het proces op die plek 
versnelt…..,  allemaal manipulatie-
technieken die breed aanvaard zijn 
(waren, want wie doet dat nog?). 
Nu biedt software een veelvoud 
aan technieken die je allemaal kunt 
gebruiken om het beeld zo te krijgen 
als jij het voor ogen had. Net zoals 
Ansel Adams vond dat de foto’s 
die hij recht toe recht aan afdrukte 
op geen enkele manier weergaven 
wat hem voor ogen stond en waar-
mee hij de immense ervaringen uit 

de natuur kon weergeven. Hij was 
een Photoshopper voordat Adobe 
bestond. 
Je kunt zelfs argumenteren dat er 
vrij zelden recht wordt gedaan aan 
wat er te ervaren valt. Immers veel 
belangrijke elementen voor onze er-
varingen kun je niet in een foto van-
gen: de omvang van bijvoorbeeld 
een landschap, de derde dimensie, 
klimatologische invloeden etc. Wél 
kun je die proberen te suggereren, 
zoals je ook stemmingen kunt sug-
gereren.
Zoals de schilder zijn kleurpallet en 
penselen gebruikt, zo kunnen we 
met software bepalen welke kleur-
schakeringen we in een beeld willen 
hebben, wat we vervagen of zelfs 
weghalen. Zoals de schilder kunnen 
we met lagen werken, maar dan 
beter en gemakkelijker. Geeft een 
bepaald filter of een bepaalde laag 
niet het gewenste effect dan kun 

je hem zo in de prullenbak gooien 
en dat is minder ingrijpend dan een 
heel doek over schilderen.
Van iedere software is een handlei-
ding te vinden, van alle filters zijn 
de effecten bekend, maar net als bij 
echt schilderen zijn er geen stan-
daard recepten. Met filters kun je 
spelen en uitproberen. Eerst mislukt 
het meestal, en later gaat het beter. 
De software en de filters hebben 
zoveel instellingen en schuifjes dat 
je niet makkelijk het overzicht krijgt. 
Dat komt alleen met stug doorgaan 
en dus niet echt geschikt voor 
computerhaters. Niet alleen kun je 
effecten op je hele beeld toepassen, 
je kunt ook heel selectief kleuren, 
scherpte etc. veranderen, net zoals 
je vormen en perspectief kunt wijzi-
gen.
Wanneer er ooit invulling kan 
worden gegeven aan “fotograferen 
is schrijven met licht” dan is het nu 
wel; zelf noem ik het liever schilde-
ren met licht.

Hans Oosterom
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foto Leen Stolk

foto’s Angélique van der Loo
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