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In deze Kroniek hebben we de inhoud wat anders aangepakt. De fotografie gaat wat meer
op thema gepresenteerd worden. We hopen het blad hiermee inhoudelijk wat te versterken. Natuurlijk besteden we ruim aandacht aan ons project uit de herfst: Eric of Het klein
insectenboek van Godfried Bomans dat uitmondde in een fraai vormgegeven tentoonstelling in het vernieuwde Diekhuus.
Vanaf deze Kroniek willen we door middel van een interview aandacht schenken aan een
Rarekiek fotograaf. Anne-Marie Vermaat ging op bezoek bij Wim Weeda en probeerde te
achterhalen wat hem bezighoudt in de fotografie.
De Kettingfoto is ruim een jaar aan de gang en verdient wat meer aandacht. Hoe ziet
die ketting er intussen uit. We wisten de beelden en hopelijk ook de goeie volgorde te
achterhalen. Janet Haines behaalde in Engeland haar ARPS titel, die qua zwaarte aardig
overeenkomt met de BMK titel van de Fotobond. Haar serie over dromen staat op de middenpagina’s van ons blad.
Van afbeelding naar verbeelding is de grote uitdaging voor hen die lid zijn van een
fotoclub. Hoe werkt dat? Ton van der Laan probeert er grip op te krijgen en enkele leden
leggen uit wat verbeelding in de fotografie voor hen betekent.
Goeree-Overflakkee blijft boeien en we mogen dat fotografisch niet verwaarlozen. In
iedere Kroniek zullen we er aandacht aan besteden. Theo opent met de Franse straatfotograaf Robert Doisneau en Hans eindigt het blad met een stuk over de inhoud van een
foto. Verder nog uiteraard het programma een overzicht van alle wedstrijden waaraan je
mee kunt doen en zoals gebruikelijk een aantal beelden van de avond. Weer veel lees- en
kijkplezier toegewenst.
De redactie

Doisneau
Deze zomer was in het Fotomuseum in Rotterdam een tentoonstelling te zien van werk van de Franse fotograaf
Robert Doisneau . Hij was een tijdgenoot van fotografen als Kertesz en Brassaï, waar hij zeer door geïnspireerd
werd. Doisneau werd in 1912 geboren en was dus ook een tijdgenoot van Henri Cartier-Bresson, de oprichter van
het fotografen- coöperatief “Magnum” (waar Doisneau overigens geen deel van heeft uitgemaakt.)
Doisneau heeft het Parijse leven in al zijn facetten vastgelegd. Het viel me vooral op hoe los en vrij hij gewerkt
heeft, althans zo ziet het er uit. Heel direct, met een perfect gevoel voor het moment. Wat dat betreft lijkt het op het
werk van Bresson. Enkele jaren geleden zag ik in Amsterdam een tentoonstelling van zijn werk. Dan zie je toch
grote verschillen: bij Bresson wellicht meer uitgewogen composities en bij Doisneau toch wat losser en ruwer.
Zo na de oorlog zie je een heel losse manier van fotograferen, uitgelaten, de donkere tijden werden achter gelaten.
Naast deze straatfotografie heeft hij ook heel veel andere opdrachten uitgevoerd. Van de tentoonstelling was ik erg
onder de indruk. Ook gaf het een mooie blik op die tijd in Parijs.
Toen ik begon met fotograferen kreeg ik van Marga Jessurun het boek “The Family of Man”. Volgens het boek “The
greatest photographic exibition of all time”, samengesteld door Edward Steichen voor het “Museum of Modern Art”
in New York in 1955.
Een mooi moment om dit boek eens uit de kast te halen, naast werk van Doisneau ook foto’s van Bresson, Robert
Capa, Ernst Haas en Nederlanders als Eva Besnyö, Emmy Andriessen en Ed van der Elsken. Het boek straalt
losheid, vrijheid en optimisme uit, geweldig om terug te zien.
Als je het ergens tegenkomt moet je het zeker kopen. De fotografen uit die tijd lieten hun beschouwende 6x6 en
6x9 camera’s los en gingen aan de slag met de handzame kleinbeeldcamera en konden zelfs naar “snelle” 100 en
later zelfs 400 iso film! Dit samen met de veel lichtsterkere lenzen gaf heel ander beelden dan voorheen.
Wij beleven de laatste tien jaar een minstens zo grote verandering op technisch gebied: de film heeft plaats
gemaakt voor de digitale camera. Op zich heeft dat nog niet zoveel gevolgen, de iso is een stuk omhoog gegaan,
we zijn niet meer beperkt tot 36 opnamen op een filmpje en 10 beelden per seconde is ook geen zeldzaamheid. De
kijk op fotografie is naar mijn idee daardoor nog niet heel erg veranderd.
We fotograferen nog steeds mooie landschapen. Dat we het nu allemaal in de huiskamer op de computer kunnen
doen maakt fotografie wel toegankelijker. Beeldend verandert er veel minder. Het lijkt toch meer het gemak te
dienen dan dat de kijk op fotografie verandert. Ik kan het mis hebben maar ik zie veel straatfotografen van nu nog
vergelijkbare platen maken, misschien is de opgewektheid en het optimisme uit “The Family of Man” niet meer
aanwezig en zijn de beelden somber.
Een echte verandering in kijken en omgaan met foto’s is wel het gebruik van de smartphone en de internetsites als
Facebook e.d. De beelden worden veel vluchtiger, worden doorgestuurd en gedeeld, bekeken en zijn weer weg.
Het kijken wordt dus ook anders, compositie? Niet van belang. Wel het moment, de gebeurtenis. Lijkt dat toch op
de kijk van Doisneau en zijn tijdgenoten?
We moeten als fotoclub zeker nadenken over deze ontwikkeling. Kunnen we hier iets mee doen of past deze
manier van fotograferen niet in de bestaande fotoclubs? Bij veel clubs zie je een vergrijzing. Natuurlijk niet altijd
een bezwaar, ik ken heel veel wat oudere fotografen die zeer gedreven bezig zijn, zich ontwikkelen en nieuwe
wegen zoeken.
Opvallend vond ik het grote aantal jonge bezoekers van de tentoonstelling van Doisneau in Rotterdam, maar ook
bij andere exposities. Rest de vraag: Hoe krijgen we er een paar naar onze Rarekiek?
Theo
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Programma 2013-2014
Vrijdag 3 januari 2014 – Eigen werk bespreken 6,
Nieuwjaar wensen
Vrijdag 10 januari 2014 - Opening Foto Nationaal in
het Diekhuus om 20 uur, gevolgd door een informele
clubavond. De tentoonstelling hangt van 6 januari t/m
31 januari.
Vrijdag 17 januari – Beeldjes avond: verkiezing beste
foto en serie van 2013. Na vorig jaar een (strenge)
fotograaf zal dit jaar een vriendelijke kunstenaar met
veel ervaring met het geven van opbouwende kritiek
onze foto’s beoordelen.
Afkomstig uit het Brabantse land, maar inmiddels al
weer jaren in Den Bommel wonend, is Marlies Verda
bereid om deze lastige, maar veel voldoening gevende klus op zich te nemen.
Vrijdag 24 januari - Bespreken van portretten die een
emotie uitdrukken
Vrijdag 7 februari - Eigen werk bespreken 7
Vrijdag 14 februari - Kijk op compositie door beeldend
kunstenaar Jan Roedoe
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 Brons
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. Bespreken 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 - Bespreking collectie beelden van de
Dorchester Camera Club
Vrijdag 23 mei - Eigen werk bespreken 12
Donderdag 29 mei t/m zondag 1 juni - Kunstkijk 2014
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Het bestuur kondigt verheugd aan dat dit jaar de Rarekiek met een eigen lokatie, camping de Grevelingen
deelneemt aan de Kunstkijk.
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
wijzigingen!

Clubavonden

Deze vinden plaats in het clubhuis, Kerkstraat 7, Sommelsdijk. 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. Overleg met de programmacommissie als je meer wilt laten
zien. Lever de digitale beelden aan in een map met je
eigen naam als mapnaam. Beelden graag passend binnen 1400x1050 pixels.

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.

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 heeft een boeiende galerie van bijna 50 beelden op onze website opgeleverd.

Dorchester

Dit jaar bespreken beide clubs een collectie beelden
van de andere club. Binnenkort horen jullie wanneer
hier beelden voor kunnen worden ingeleverd en hoe we
onze collectie voor de bespreking bij hen samenstellen.

Joop v.d. Weteringwedstrijd 2013

Hieraan namen zes leden van onze club deel. Jaap
Peeman behaalde een tweede prijs en Fons Kern kwam
op de vijftiende plaats.

Fiap World Cup voor clubs

De acht leden van De Rarekiek met een Fiap onderscheiding leverden de beelden. De club eindigde op
de 79ste plaats. Beelden van Angélique van der Loo,
Anne-Marie Vermaat, Marc van Houwelingen en Jaap
Peeman kregen acceptaties.

Wedstrijden

Fotobond

Als fotoclub en lid van een fotoclub kun je aan
diverse wedstrijden meedoen om je te meten
met anderen. Bij fotografie komt daar altijd een
jury aan te pas en misschien wel eens een fotofinish? Achtereenvolgens komen club, afdeling, bond en fiap aan de orde.

Rarekiek

Bij De Rarekiek kennen we maar één wedstrijd en dat
is de verkiezing van de foto en serie van het jaar. Deze
wedstrijd kennen we sinds 1980 en de foto’s worden
afwisselend door een fotograaf en beeldend kunstenaar beoordeeld. Als prijs is er voor de drie categorieën
(zwart-wit, kleur, serie) een wisseltrofee, een beeldje
van een fotograaf of fotografe, die je een jaar mag houden. Dit heet de “Beeldjesavond” en rond half januari
vindt bespreking en prijsuitreiking plaats..

Afdeling
De Rarekiek is aangesloten bij Afdeling 12 (Zuid-Holland
zuid) van de Fotobond. Deze afdeling organiseert twee
wedstrijden en een festival.

Vijf met samenhang.

Deze wedstrijd vindt plaats in het voorjaar. Het gaat
om het inzenden van een samenhangende reeks van
vijf foto’s. De makers van de beste series krijgen een
uitnodiging om mee te doen aan “Foto Nationaal” van de
Fotobond

Joop van de Weteringwedstrijd

Deze wedstrijd vindt plaats in het najaar. Hier mag je
max. 3 foto’s inzenden. Na jurering volgt de bespreking
en is er een top-20. Er zijn geldprijzen (100, 50 en 25
euro) voor de beste drie foto’s en 100 euro voor de club
met de meeste foto’s in de top-20. Joop v.d. Wetering
was voorzitter van Fotoclub Schiebroek en heeft een legaat nagelaten ter bevordering van de amateurfotografie

Fotofestival aan de Maas

Dit is een van de grootste amateurfotofestivals in Nederland. Het festival wordt gehouden in samenwerking
met het Fotomuseum, SKVR en LP2 op de Wilhelminakade in Rotterdam. De hoofdtentoonstelling is op thema,
waarbij ieder fotoclublid in de afdeling maximaal 5 digitale beelden mag inzenden. Ook hangen er de beste 20
foto’s van de Joop v.d. Weteringwedstrijd van dat jaar en
zijn er workshops, lezingen, portfoliobesprekingen, etc.
Het festival vindt om de twee of drie jaar plaats.

De Fotobond organiseert diverse wedstrijden. Informatie
is te vinden op www.fotobond.nl. Hier is het overzicht.

Bondsfotowedstrijd

Dit is een wedstrijd tussen de aangesloten clubs waaraan jaarlijks ong. 180 clubs deelnemen. Iedere club
levert 10 foto’s in, waarbij max. 3 foto’s per fotograaf.
Er is een clubklassement. Voor de winnende club is er
een trofee, de beste clubs vormen de topgroep en de
allerbeste foto’s krijgen een gouden sticker, met vervolgens een aantal zilveren en bronzen stickers, dit aan de
hand van de behaalde punten. Vindt plaats in het eerste
kwartaal.

Foto Nationaal

Alle fotografen die lid zijn van de gespreksgroepen van
de Fotobond krijgen hiervoor een uitnodiging om deel
te nemen. Ook de besten van de “5 met samenhang”
afdelingswedstrijden krijgen een uitnodiging. Men moet
een serie van 5 foto’s met samenhang inleveren. Een
jury van 3 mensen van buiten de Fotobond selecteert
de 20 beste series die een door het land heen reizende
tentoonstelling vormen. In januari 2014 hangt deze in
het Diekhuus in Middelharnis. Zie ook het programma.

Foto Individueel

Alle leden van de Fotobond, behalve hen die een uitnodiging voor Foto Nationaal hebben ontvangen, mogen
1 foto inzenden. Er is een openbare bespreking en de
beste foto’s en genomineerden worden per afdeling
vermeld. Vindt plaats in het najaar.

Foto Online

Vergelijkbaar met Foto Individueel. Hiervoor mag men in
november 2 digitale beelden inzenden.

Fiap

Fédération International de l’Art Photographique is de
overkoepelende organisatie van fotobonden. Onder de
vlag van de Fiap worden jaarlijks 150-200 fotosalons
gehouden. Hier kun je aan deelnemen door digitale
beelden of foto’s in te zenden. Als een of meer van jouw
beelden geaccepteerd worden tellen ze mee voor het
behalen van titels. Je begint met AFIAP, een niveau
hoger is EFIAP en het hoogste niveau is MFIAP. Informatie is te vinden op www.fiap.net.
Ook interessant zijn de PSA (Photographic Society of
America) en de RPS (Royal Photographic Society in
Engeland).
Daarnaast zijn er talloze wedstrijden, georganiseerd
door kranten, tijdschriften, bedrijven, etc..

Godfried Bomans was eens op bezoek in een zaal Nederlandse emigranten
om een praatje te houden. Hij wilde wat vragen stellen en liep met microfoon op
iemand af. Deze man vroeg Bomans of hij hem een paar vragen mocht stellen.
“U mag twee vragen stellen”, zei Bomans, “en die kosten 20 dollar per stuk”. “Is
dat niet wat duur”, zei de man. “Ja”, zei Bomans, “en wat is uw tweede vraag”?
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Erik
De 23 ste november was de opening van de expositie over Godfried Bomans’
“klein insectenboek”. Elf leden hebben in totaal 40 foto’s gemaakt, variërend
van prachtige macro foto’s tot bijzonder plezante verbeeldingen van uitspraken
die Erik deed tijdens zijn omzwervingen in de Wollewei.

John van Oudenaren

Peter van Sprang
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De opening van de expositie werd verricht door Anne
Verheij, directeur van het Diekhuus. Vol lof over de
manier waarop de Rarekiek de expositie heeft vormgegeven en de samenwerking die met Bibliotheek
en Diekhuus ook dit keer weer tot een goed resultaat
heeft geleid. Ook de directeur van de Bibliotheek
Zuid-Hollandse Delta, Harrie van der Klink sprak zijn
waardering uit over de wijze waarop we Erik verbeeld
hebben, de plezierige samenwerking en de expositie.
Lof, die in eerste instantie de deelnemende fotografen
toekomt, de inrichters van de tentoonstelling, maar
ook alle leden van de Rarekiek. Immers er is kennelijk
een klimaat binnen onze club waarin dit soort ideeën
kunnen gedijen. Niet iedereen moet en kan altijd met
alles meedoen. Het ene onderwerp ligt je beter dan
het andere, het ene moment meer tijd voor fotografie
dan het andere, ziekte of andere besognes. Dat kan
binnen een club bevriende fotografen.
Interessant om te zien binnen de foto’s is hoe enerzijds de pracht van de Wollewei (het weiland in het
schilderij in Erik’s kamer, waarin hij op wonderbaarlijke
wijze belandt) wordt met erg mooie macro foto’s
tot leven gebracht. Anderzijds worden uitspraken die in
het boek worden gedaan fraai en geestig verbeeld.
Photoshop heeft overuren gedraaid en met vaak verbluffende resultaten. Toch zijn nog citaten nodig om de
foto goed in de context te krijgen. Dat is verre van
storend, integendeel, het geeft een plezierig en
komisch geheel. Deze gecreëerde werkelijkheden
geven goed de verworvenheden van moderne fotografen aan. Nog steeds foto’s maar wel mijlen verder dan
doordrukken en tegenhouden. Enkele foto’s gaan een
stap verder en pakken een maatschappelijke werkelijkheid om de belevenissen van Erik te verbeelden. Zij
nemen dezelfde gedachtegang die aan de beelden in
de Wollewei ten grondslag liggen, maar zien die in de
echte mensen maatschappij. Zij situeren hun beelden
daar, waar de oorsprong van de beelden ligt, namelijk
in onze mensenwereld.
Zo zien we binnen de expositie drie lagen:
- de pracht van de Wollewei
- Bomans verbeelding in foto’s
- de oorsprong van Bomans verbeelding in de maatschappij
Alles bij elkaar een geslaagd project, waar we allemaal
met trots op kunnen terugkijken en een goede ruggesteun voor het volgende project. Tot gauw!
Hans Oosterom

Bram en Wilma Schrier

Bram en Wilma Schrier
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Angélique van der Loo

Janet Haines

Sue Goldberg - het slakkenhotel

Ton van der Laan
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Magda Korthals

Anne-Marie Vermaat
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Corrie Venant

John van Oudenaren
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De opening van de tentoonstelling, op 23 november
2013 door Anne Verheij, directeur van het Diekhuus
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1. Anne-Marie Vermaat

2. Leen Stolk

3. Jos de Beer

Kettingfoto
Begin vorig seizoen begonnen we met een nieuwe serie “kettingfoto’s”. Hierbij
deed Anne-Marie Vermaat de aftrap en volgden diverse leden met hun visie hoe
hieran een vervolg te geven. Na ruim een jaar is het hoog tijd om eens te zien
waar we staan.

10. Wim Weeda
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9. Fons Kern

8. Corrie Vena

ant

4. Hans Oosterom

5. Wilma Schrier

Anne-Marie startte met een bijna kale vogelkop, die aanknopingspunten moest bieden voor een vervolg. Hier voegde Leen
een verentooi aan toe, gevolgd door een carnavalsmasker,
waarachteraan de neus van Hans en de geurtjes van Wilma
kwamen. Weer andere geuren van een vissengeraamte van
Hans Groenendijk waren de opmaat naar de begraafplaats van
Sjaak, die Corrie inspireerde tot de foto van de kindergeesten.
Dat was weer een heel contract met de foto van een gaskamer
van Auschwitz van Fons Kern en de John Lennon muur in
Praag die niet helemaal vrij van hakenkruizen en rassenhaat is.

6. Hans Groenendijk

7. Sjaak Breedveld
De Rarekiek Kroniek
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Actiefoto’s
In september 2013 stonden actiefoto’s op het programma. En die kwamen.
Diverse leden vonden die actie op strand en water, maar ook op de weg. Wat is
actie? Je kunt het op verschillende manieren benaderen. Kijk maar.

Magda Korthals (bvda)

Jan Keuvelaar
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Anne-Marie Vermaat

Fons Kern

Wilma Schrier (bvda)
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dre

snowy mountains

feeling of flowers

falling

sea creatures

floating down

tropical idyll

holocaust

phobia

wrath

Deze reeks foto’s (ARPS toelatingsserie) verbeelden mijn dromen, die ik vaak ontho
overhoudt; je voelt dat het volledige beeld je ontglipt, het zwerft in en uit je onderbew
In de middelste rij verbeeld ik de surrealistische en bizarre dromen die totaal onlogis
alles kan gebeuren. Terwijl de onderste rij de duistere, angstwekkende en verontrus
op een enge plek terechtkomen.
Om deze foto’s te maken is een rare en fantasierijke geest vereist, en vele foto’s mo
voor deze serie tijdens een slapeloze nacht toen een droom zeer welkom zou zijn ge
stortvloed van ideeën. Sommige menen dat het geen fotografie is, maar dat het kun
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eams

angelic mirage

watery impressions

woodland

colours

drowning

haunted

oud. In de bovenste rij zijn de dromen verbeeld waarvan je maar een vage indruk
wustzijn.
sch maar meestal kleurrijk zijn, levendig en speels - de droomwereld waarin van
stende dromen verbeeldt waarin je zou kunnen verdrinken, aangevallen worden of

oeten in elkaar geweven worden om het geheel te creëren. Ik kreeg de inspiratie
eweest. Daarna lukt het alle 15 beelden in drie weken te maken in een manische
nst is. Maar mijn antwoord is: mijn fotografie is mijn kunst.
Janet Haines
De Rarekiek Kroniek
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Wim Weeda
Vanaf deze Kroniek gaan we met interviews aandacht schenken aan de fotografen in de club die al een tijdje actief zijn. Hoe begonnen zij, waarom werden zij
lid van de fotoclub en hoe hebben ze zich verder ontwikkeld. Wat zijn hun onderwerpen en hoe pakken zij die aan. We beginnen de serie met Wim Weeda uit
Melissant.Anne-Marie Vermaat ging bij hem op bezoek.

Wanneer ben je gaan fotograferen en wat fotografeerde je
zoal?
Toen ik 13 was ging ik aan de slag met mijn vaders kodak
box. Ik fotografeerde dan landschappen, korenvelden
etc., uiteraard zwart wit. Uiteindelijk heb ik zelf een toestel
gekocht, een Agfa Click met flitser.
Wat waren je drijfveren om te gaan fotograferen?
Ik wilde en wil nog steeds graag de dingen die ik zie
vastleggen. Tijdens mijn verkering met Adrie heb ik bij een
vriend in de slaapkamer een donkere kamer gebouwd,
en een elektrische glasplaat gekocht. Wij maakten toen
vergrotingen van 13x18. Later kocht ik een Ilford camera,
kleinbeeld. Ik ben in dienst gegaan en getrouwd en gestopt met het doka werk. Ik ben toen met de dia’s aan de
slag gegaan en heb een projector en een scherm gekocht.
Wat maakte je toen voor foto’s, nog steeds landschappen?
Ja maar ook mensen, familie, op kiekjesniveau.
Hoe inspireerde je jezelf?
Ik kocht fotobladen. Maar ook kocht ik Prisma pocketboekjes. Dat was mijn foto-opleiding! Ik had bijvoorbeeld ook
een boekje over vogel fotografie waarin de vogels in zwartwit afgebeeld stonden. Dat vond ik ook wel interessant
maar door de hoge aanschafkosten voor de apparatuur
ben ik daar niet mee verder gegaan.
Hoe lang heb je met dia’s gefotografeerd?
Dat heb ik wel 30 jaar volgehouden. Toen ik lid werd
van de Rarekiek stopte ik met de dia’s en liet mijn foto’s
vergroten en printen bij het Kruitvat. Daarna ben ik al snel
overgegaan op de digitale fotografie, ik kocht een scanner,
PC etc. In 2000 ben ik helemaal op digitaal overgegaan.
Wanneer werd je lid van De Rarekiek?
Dat was in 1998.
Wat was de reden dat je naar De Rarekiek ging?
Ik wilde graag mijn horizon verbreden.
En lukte dat?
Ja ik ben steeds beter gaan fotograferen, en heb meer
inzicht gekregen.
Wat zijn je favoriete onderwerpen?
Ik ben niet zo honkvast. Ik vind veel leuk, maar vooral
landschappen, mensen en architectuur.
Kleur of zwart wit, waar kies je voor en waarom?
18
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Beide. Ik fotografeer altijd in kleur en beslis later of de foto
zich leent voor zwart-wit.
Wanneer is dat?
Dat is vooral een gevoelskwestie.
Je fotografeert ook intuïtief?
Dat klopt.
Wat zou je nog graag willen doen of bereiken?
Ik zou graag nog een hele goede serie willen maken in
zwart-wit.
Je zendt de laatste jaren in voor de BMK ( bondsmeesterklasse). Waarom doe je dat en hoe pak je dat aan?
Ik maak van een bepaald idee of object een serie van
minimaal 12 beelden. Dat is een leerzaam proces. Het is
zeker geen spelletje maar een serieuze aangelegenheid.
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Krijg je goede feedback van de jury, en hoe ga je dar
mee om?
Matig. Het commentaar vind ik tegenvallen.

Matig. Het kost veel tijd en de resultaten moeten wel
goed zijn. Het komt niet helemaal uit de verf, en een
klein deel van de club doet mee.

Is het niet frustrerend om niet toegelaten te worden?
Nee hoor, wel uitdagend!

Wat vind je van de Kroniek?
Die zou veel meer verspreid moeten worden, dat is
goede PR voor onze club. De club is nu veel minder
bekend dan voorheen. Er mag meer vanuit de club naar
buiten getreden worden via de kranten etc.

Je bent ook lid van de Fiap gesprekgroep van de Fotobond. Hoe ervaar je dat?
Heel positief! Er zitten 25 zeer gemotiveerde fotografen
die allen op een gelijk niveau zitten.
Ik steek daar veel van op, en de foto’s worden altijd erg
goed besproken. Er zitten in die groep ook zes mensen
die de BMK-titel hebben en die daar actief mee bezig
blijven, zij sturen elk jaar opnieuw in. Dat zegt iets over
de groep.
Ruud Visschedijk van het fotomuseum zegt dat amateurs veel te weinig van hun creatieve vrijheid gebruik
maken in hun foto’s, vind jij dat ook?
Ja dat vind ik ook wel, maar ik vind niet dat ze naar de
professionele fotografen moeten kijken. Dat is niet de
bedoeling. Het is appels met peren vergelijken, ook qua
tijd. Amateurs hebben alleen hun vrije tijd om te fotograferen en zullen dus meer moeten schipperen.
We hebben op de club de laatste tijd meer opdrachten
hoe vind je dat?
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Stel je jezelf van te voren een opdracht of ga je op pad
zonder vooropgezet doel?
Beide. Voor de BMK en voor de Fiap ga ik met een doel
op pad. Maar daar wijk ik ook wel vanaf. Zo zijn we
onlangs bij het 10 jarig jubileum van de FIAP naar de SS
Roterdam gegaan, en dan kom ik niet terug met foto’s
van de boot (of schip, red.) maar van een flatgebouw
dat ik vanaf het schip heb gefotografeerd. Dat is op zich
een goed teken want dan kijk je om je heen.
Fotografeer je het liefst alleen of met een groep?
Met een groep is heel gezellig en leuk ( je maakt dan
dezelfde foto’s of moet rekening met de ander houden
zodat je niet hetzelfde maakt). Alleen fotograferend kom
ik toch met de beste resultaten thuis.
Welke fotografen inspireren je?
De Belg Stephan van Fleteren en Koos Breukel.

Goeree-Overflakkee

Voor veel van onze fotografie hoeven we niet ver weg. Soms hoeven we maar een paar stappen
uit onze voordeur te doen. Zie de foto van Fons Kern op de voorpagina. Het eiland blijft inspiratie bieden. Reden om er aparte aandacht aan te schenken

Goeree-Overflakkee
was op 13 oktober in de
ban van het water, want
na de extreme regenval
in dat weekeinde waren
boerenakkers veranderd
in meren en was de
oogst in gevaar.
Op Goeree-Overflakkee
viel naar schatting 120
millimeter regen, Die
zondagmiddag heb ik
van de situatie in de
polders tussen half vier
en half vijf een serie
sfeer-beelden gemaakt.
Om het water weg te
laten lopen waren agrariërs bij de Stratensweg
druk in de weer met het
graven van geulen. Dit
leverde dramatische
beelden op.
Jaap Peeman
De Rarekiek Kroniek

21

De Kwade Hoek - Cor Lokker

De Slikken - Cor Lokker
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De haven van Stellendam
foto’s: Jeanine Fortuin

De Slikken - Cor Lokker
De Rarekiek Kroniek
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Oude-Tongenaars aan het werk: uit een serie foto’s van Peter van Sprang
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Wat verbeeld je je wel!
Als dit je gezegd wordt is het nooit positief. Verbeelding als hoogmoed. Gelukkig
heeft verbeelding ook positieve betekenissen en die omarmen we in de fotografie. Het is een belangrijk middel om je eigen stijl te ontwikkelen en dat is het doel
waarnaar we streven als fotoclub: ga van afbeelding naar verbeelding.
verbeelding verbeelden. De foto’s van Janet Haines op
de middenpagina’s zijn hier een goed voorbeeld van en
ook Joep gaat vaak dat pad op.
Het kan ook eenvoudiger. Je kunt zaken als gedrag
van mens en dier verbeelden, dat vaak emotie oproept,
spelen met ouderdom, vergankelijkheid, iets oproepen
wat verdwenen is, spelen met schoonheid en lelijkheid,
en dat soms met een twist, om het anders te laten lijken
dan het is. Vertel een verhaal met je foto of serie, maar
laat ook eens wat weg, zodat de kijker met zijn of haar
fantasie het verhaal verder kan aanvullen.
Tijd en herhaling kunnen de verbeelding versterken.
Dan komen we in de net genoemde series terecht. Een
paar recente voorbeelden zijn de series van Anne-Marie
over de hondenrennen die van start tot prijsuitreiking
zo’n wedstrijd verbeeldt en die van Theo over een dierenkerkhof waar het tijdelijke van het aardse bestaan en
liefde voor de dieren samenkomen.
Verbeelding kun je leren. Er zijn talloze manieren om je
foto’s een extra dimensie te geven die ze voor de kijker
boeiend maken. De fotoclub is een prima manier op dit
te leren. Bezoek ook musea en niet alleen fotomusea,
want verbeelding is universeel. Kijk ook eens op de
website van de Fotobond naar geaccepteerde series
voor Foto Nationaal of BMK.
Verbeelding kent ook valkuilen. Daarover een volgend
keer.
Ton van der Laan

Corrie Venant

Tijdens je eerste stappen op het pad van de fotografie
ben je meestal bezig met de technische kant van het
proces. Hoe kan ik iets goed vastleggen en afbeelden. Na een poosje heb je dat onder de knie. Het gaat
kriebelen. Wat kun je nog meer met de fotografie? Lid
worden van een fotoclub? Zo gezegd, zo gedaan.
Dan begint de volgende uitdaging. Je ziet allerlei foto’s,
die je niet of niet goed begrijpt. Je hoort mensen praten
over mooi licht, mooie lijnwerking, mooie compositie,
links zou er een stukje af kunnen, etc. Langzaamaan leer je het jargon kennen en ook wat er in de club
gewaardeerd wordt. Je gaat foto’s maken die mooi licht,
mooie lijnwerking, etc. hebben. Heb je dan het ultieme
bereikt?
Dat valt soms lelijk tegen. Veel foto’s voldoen aan alle
technische en beeldende eisen waar een foto aan moet
voldoen maar je bent er als kijker snel mee klaar. Er
zit weinig verhaal in. Je kunt je fantasie niet kwijt in die
foto’s. Je kunt je er weinig bij “verbeelden”. Alles staat
er goed op en dat is het dan. Tijd voor een nieuwe uitdaging. Wat is verbeelding en hoe stop je het in je foto?
Verbeelding kent veel gezichten. Eerst goed nadenken wat je wilt verbeelden. Het gaat letterlijk over het
vermogen om een willekeurige toestand in de geest als
reëel voor te stellen. In de fotografie heb je enorm veel
middelen om dat te doen. Je kunt op zoek gaan naar die
beelden die je in je hoofd hebt. Je kunt ze zo nodig samenstellen uit diverse andere beelden, die samen jouw
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Nimwegen was penningmeester van de Provobeweging en ik
kocht zo af en toe een los nummer van het blad PROVO. Een
vast abonnement nemen, waar hij steeds op aandrong, heb
ik niet gedaan, daar, zoals de kranten toen vermeldden, alle
abonnees van het blad op een lijst van de BVD werden gezet.
Het nadeel van een dergelijk uitleg te geven is, dat het voor
mij nu heel moeilijk wordt om met een landschap op de club te
komen.
Maar als het lukt, zal ik dat ook blijven doen.
Hans Groenendijk.

Angélique van der Loo

De titel van de serie is “The voyeur “ . Natuurlijk hou ik van
prachtige foto’s van landschappen en structuren, maar als
ik moet kiezen tussen een mooie en een foto met een ruw
randje kies ik toch voor de laatste. Als de beschouwer het
niet begrijpt, zich er aan stoort of zich enigszins ongemakkelijk voelt bij het bekijken van de foto, ervaar ik dat als een
compliment. Bij de voyeur kijk je mee over de schouder van de
fotograaf die ook iets doet wat eigenlijk niet kan. Zonder het
te willen ben je een beetje mededader. Dat provoceren heb ik
vermoedelijk overgehouden uit de sixties. Mijn vriend Loe van
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Angélique van der Loo
Bram Schrier

Leen Stolk

Afbeelding naar verbeelding
Voor mij is een “afbeelding” iets wat ik in eerste
instantie zie. Maar ik wil ook dat mijn foto de “verbeelding” is van wat ik daarbij voel. Soms lukt dat
mij, bijvoorbeeld door gewoon een ander standpunt
te kiezen waarbij ik een andere licht/schaduwwerking of een andere gezichtsuitdrukking in beeld
krijg. Maar soms moet ik nog meer ingrijpen.
Bij deze gelegenheid zag ik wat oude flessen. Maar
deze losse objecten rechttoe rechtaan gefotografeerd zouden niet de oude sfeer en het gevoel van
vergankelijkheid oproepen die ik wel voelde als ik
ronddwarrelde in de oude, stoffige kamer. De “afbeelding” was dus niet de “verbeelding” zoals ik het
ervoer. Ik maakte een foto van een oud, doorzichtig
geweven gordijn dat elders in de kamer hing. Thuis
in Photoshop bracht ik die twee foto’s samen om
de kleuren en lichten te verzachten zodat de foto
verbeeldt wat ik ter plekke heb gevoeld (hoop ik).
Sue
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De inhoud
Een foto heeft altijd een inhoud, zelfs als het alleen een wit vlak is...
Voor mij is het nog steeds een hele worsteling om een foto te bekijken. Te bekijken op een manier die
recht doet aan de foto en de maker. Wat ik zo lastig vind is dat de foto een inhoud heeft en dat is altijd
het geval.
Vakantiefoto’s en familiekiekjes bekijken is niet zo moeilijk. Je kijkt naar de mensen of het tafereeltje en
dat is het wel zo’n beetje: leuke foto, of niet zo erg, klaar.
Maar Foto’s, dat is wat anders. Die moeten mooi, aansprekend, spannend, harmonieus, etc. zijn. Bij
de Fotobond heb ik geleerd waar ik op moet letten: compositie, belichting, standpunt etc etc. Handig
om te weten, maar ik merk dat het mij niet helpt om te bepalen of ik iets een goede foto vind of niet.
Vaak staat de inhoud van de foto me danig in de weg. Ik vind het bijvoorbeeld lastig om niet te zien dat
het de oude Drees is, die in mijn ouderlijk huis in verkiezingstijd aan het raam hing. Wat zie ik dan als
ik naar een foto van Drees kijk?
Het voelt vertrouwd, die man zorgde voor het land, het was een prettige tijd in mijn leven etc, allemaal
gevoelens die het me lastig maken om te kunnen ZIEN of het een goede foto is. Al die gevoelens
staan me danig ik de weg.
Dat is hetzelfde, maar dan op een negatieve manier, als ik de foto’s van de getatoeëerde mannen zie
die Corrie ooit maakte. Ik zie mezelf als een open minded mens met weinig taboes. Waar komt dan die
houding naar die foto’s vandaan, die maakt dat ik meer de tatoeages zie dan de foto?
Conclusie zou kunnen zijn: dus een goede foto want hij maakt wat in je los. Was dat ook de intentie
van Corrie, iets losmaken in mensen? Of wilde ze een mooie foto maken of een mooie foto die wat
losmaakt in (sommige) mensen. Of doet de intentie van de maker er eigenlijk niet toe en gaat het
alleen om de beleving van de kijker.
Kortom meestal is de fotobespreking allang voorbij voordat ik een idee heb van wat ik van de foto moet
vinden. En daar ligt misschien juist wel de sleutel, in het “moet vinden”, want ik weet meestal binnen
de seconde of de foto me aanspreekt of niet.
Het onderwerp komt - bij mij - dus té prominent binnen, overheerst de vormgeving. Daar komt
misschien mijn hang naar minder detail, naar minder kleuren vandaan en mijn voorkeur voor meer
abstracte “werken”, zoals hieronder van Eugene Brands. Zo foto’s kunnen maken...
Wanneer ik niet zo snel zie wat het is,
dan kan ik mijn blik laten dwalen,
ontdekken wat er voor moois te ontdekken valt.
Hans Oosterom
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John van Oudenaren, beeld van de avond van 18 oktober
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