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Deze 94ste Kroniek gaat vooral over buitenleven. Het is mei dus dit buitenleven kan
weer volop beginnen. Dat is echter niet de reden dat we zoveel aandacht aan de fotografie rond dit thema geven. De Rarekiek neemt dit jaar voor het eerst met een grote
tentoonstelling op dit thema deel aan de jaarlijkse Kunstkijk Goeree-Overflakkee. Onze
tentoonstellingsborden zullen op Camping De Grevelingen met ongeveer 70 foto’s van
onze leden gevuld worden, waarbij ook een aantal van de Dorchester Camera Club uit
Engeland, waarmee onze club goede contacten onderhoudt.
Het leek een goede gelegenheid om deze Kroniek voor een flink deel te vullen met
foto’s die op deze tentoonstelling gaan hangen, waardoor hij als catalogus kan dienen
en de bezoekers en lezers een kijkje gunt in de fotografische keuken van onze club.
Ook heeft de club er enkele nieuwe leden bij die fotografisch behoorlijk actief zijn. Zoals
gebruikelijk mogen zij zich in deze Kroniek voorstellen. Het interview is dit keer gewijd
aan voorzitter Theo Mastenbroek, die al heel wat jaren lid en zeer actief is in deze club.
De afdeling binnen de Fotobond waartoe wij behoren is zeer actief. We kunnen de
wedstrijd “5 met samenhang” van begin mei nog net meenemen en blikken vooruit naar
het grootste amateur fotofestival in Nederland, het Fotofestival aan de Maas, dat in
september plaatsvindt. In de volgende editie zullen aan het verloop van dit festival veel
aandacht schenken.
Twee evenementen uit het begin van het jaar mogen we niet vergeten: de verkiezing
van de beste foto en serie van het jaar 2013 en de jaarlijkse deelname aan de Bondsfotowedstrijd, de wedstrijd tussen clubs aangesloten bij de Fotobond. We sluiten af met
een bijzondere gastfotograaf, Nico Brons, die de fotografie met mobieltjes naar een
hoger niveau tilt. Tot slot heeft de club meegewerkt aan een fotowedstrijd van het JAC,
het Jongeren Activiteiten Centrum in Middelharnis, waarvan een korte impressie.
Doordat de club het clubhuis aan de Kerkstraat in Sommelsdijk per 1 september gaat
verlaten en het vinden van een nieuwe locatie veel tijd en inspanning heeft gevergd is
het programma voor komend seizoen bij het uitkomen deze Kroniek nog niet volledig
beschikbaar. Zodra dat wel het geval is zal het op de website van de club te vinden zijn.
De redactie

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

Emotie
Het jaar 2014 is een roerig en voor de leden emotioneel jaar. Bijna van af de oprichting van de fotoclub zijn
we in het gelukkige bezit geweest van een eigen clubhuis. De laatste twee en veertig jaar in de Kerkstraat in
Sommelsdijk. Zeker voor de leden die al lang lid zijn van de club is het een stuk van hun leven geworden. Lief en
leed zijn letterlijk gedeeld.
Het valt daarom erg zwaar dat er nu een eind aan komt. De gemeente Goeree Overflakkee heeft besloten het pand
te verkopen. De reden is de bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden. Heel spijtig dat het zo moet lopen.
We zien terug op een heel mooie tijd in ons historisch pand. Terug kijken is mooi, nostalgie. Je herinnert je dan
weer de bijzondere avonden met vele gastsprekers, mooie en “moeilijke” foto’s, discussies en feestavonden.
Natuurlijk ook de inmiddels overleden clubleden die zo’n belangrijk stempel op de Rarekiek hebben gehad.
Allemaal emotie.
Emotioneel was ook de keuze voor een nieuw onderkomen, verschillende mogelijkheden passeerden de revue,
geen van alle was zoals “Het Kerkstraatje”. Na veel wikken en wegen is de keuze gevallen op “Het Diekhuus”
in Middelharnis. Op het moment dat ik dit schrijf moeten nog veel praktische zaken worden geregeld. Gaat
allemaal goed komen. Er is het afgelopen jaar al een mooie samenwerking met “Het Diekhuus” geweest, denk
aan het “Bomans” project en het fotograferen bij optredens in de mooie theaterzaal. We krijgen meer ruimte voor
uitbreiding van onze activiteiten, denk aan cursussen en workshops en natuurlijk leden. “Het Diekhuus” kent veel
cultuurgasten die gemakkelijk met onze club in contact kunnen komen.
Gelukkig is voor veel Rarekiekers “Het Diekhuus” een plek waar ze regelmatig komen en ook vertrouwd aanvoelt,
zeker door de vele tentoonstellingen die we er in het verleden hebben gehad. We voelen ons zeer welkom in “Het
Diekhuus” na de prettige gesprekken die er waren. In de loop van de zomer gaan we aanpassingen maken om
de zaal beter voor ons geschikt te maken. Onze foto’s krijgen ook weer een plek aan de wand, voelt straks vast
vertrouwd aan. In september gaan we het nieuwe seizoen vol vertrouwen op ons nieuwe adres in.
Emotie is ook aanwezig bij foto’s. het is goed als je door een foto geraakt wordt, emotie voelt. Het is tegelijk heel
lastig te omschrijven: waarom heeft de ene foto het wel en de andere niet. Soms lukt het om het te benoemen,
vaak ook niet. Het is per slot emotie. Een goede bespreking van de foto’s is daarom heel belangrijk. Het is ook
lastig. Als kijker heb je per slot niet dezelfde emotie als de maker, je was er niet bij, had niet het gevoel, kon het niet
voelen, ruiken en ervaren. Het proberen in te leven in bedoelingen van de maker is dan ook het eerste wat gedaan
moet worden. De gemakkelijkste weg is het kijken naar benoembare zaken als scherpte, stukje er af, de kleur is
niet goed, kan wat donkerder en dat soort zaken. Natuurlijk ook goed om als fotograaf te horen omdat het je foto,
en zelfs emotie kan versterken. Het wordt een stuk lastiger te benoemen bij foto’s die de gebruikelijke schoonheid
niet hebben, maar wel de emotie. Voor veel fotografen werkt het niet zo: hoezo emotie? Ze zeggen ik vond het erg
mooi en heb geprobeerd het ook zo mooi mogelijk te fotograferen. (Toch emotie?)
Bij het bespreken van foto’s botst het zo nu en dan omdat de emotie van de maker niet door de bespreker wordt
begrepen. Verwarring! Het is zaak tijdens de bespreking opheldering te vragen: waarom heb je dat zo gemaakt,
waarom zo donker of onscherp? Natuurlijk moet je bij je commentaar op een foto steeds bedenken of je wellicht
de emotie mist. Uit eindelijk is het altijd zo dat niet alle foto’s iedereen aanspreken. Maar daarom zijn we er in De
Rarekiek al zo heel lang mee bezig en gaan daar op onze nieuwe lokatie hopelijk nog lang mee door.
Theo
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Beeldjes
Voor de 34ste keer zaten we in een volgepakt
clubhuis om te horen wat beeldend kunstenaar
Marlies Verda uit Den Bommel te zeggen had
over het beste dat onze leden in 2013 hadden
gemaakt en ingeleverd. Dat waren ondanks het
verlaagde maximum van 2 foto’s in kleur en zwart-wit,
samen met de series, 125 beelden. Dat vond Marlies
nog steeds wat veel. Moeten we dan toch terug naar de
oorsprong van deze “beeldjesavond”, namelijk één foto
in iedere categorie?
Voor velen is het moeilijk kiezen om uit hun fotoproductie van 2013 de beste paar foto’s naar boven te tillen,
laat staan één foto. Voor Marlies was het ook moeilijk
kiezen, ook omdat ze bij een van haar favoriete foto’s
niet wist of hij in de categorie kleur of zwart-wit hoorde.
Ter plekke moest ze een beslissing nemen.
Daarvoor moest ze eerst de foto’s bespreken. Dat deed
ze na eerst wat van haar eigen beelden getoond te hebben. Wat zocht ze in onze beelden? Herhaling, beelden
die elkaar versterken, emotie. Dat laatste kan lastig zijn
in de reisfotografie, die vaak vluchtig is. Ook lette ze op
het goed aansnijden en de functionaliteit van beweging
in het beeld om wat aspecten te noemen. Pas ook op

dat seriematig fotograferen niet ontaardt in een trucje.
Het kostte even moeite de series goed bij elkaar te
krijgen die zij eerst besprak. Die waren niet allemaal
even goed gemerkt. Dat is iets wat we de volgende keer
moeten verbeteren. Ook leek ze enkele losse foto’s
onbedoeld tot series te combineren, maar daar kwamen
we met wat hulp wel uit. Een serie zelfportretten van
Anne-Marie Vermaat sprong er duidelijk uit en kreeg
terecht het beeldje toegewezen
Bij de losse foto’s waren er meer kandidaten. De makers
van studioportretten hadden het moeilijk. Hier keek ze
kritisch naar. Hier miste ze nogal eens de emotie. Pikant
werd het als de kunstzinnige, naar schilderkunst neigende, foto’s aan bod kwamen. Die manier van fotograferen
sprak haar niet aan. Dit leidde tot een korte discussie
over het waarom. Het bleek vooral een gevoelskwestie.
Voor haar hoort dat soort beelden in schilderkunst thuis.
Een bedreiging vond ze het echter niet.
Twee foto’s sprongen er bij haar duidelijk uit: een zwartwit beeld van Berlijn van Magda Korthals, waarbij direct
beeld en reflectie een mooi spel speelden, en een bijna
monochrome kleurenfoto van Theo Mastenbroek van
een gerafeld gordijn, waaiend in een open raam. Beide
beelden lieten veel aan de verbeelding over en waren
goede winnaars van de beeldjes voor zwart-wit en kleur.

Hierboven worden de beeldjes uitgereikt
aan Anne-Marie Vermaat voor beste serie, Magda Korthals voor beste zwartwit
foto en Theo Manstenbroek voor beste
kleurenfoto.
Linksonder: de winnende foto van
Magda.
Rechtsboven: de winnende foto van Theo
Rechtsonder: de winnende serie van
Anne-Marie
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Bondsfotowedstrijd 2014
Het succes van vorig jaar (gedeelde vierde plaats) konden we niet herhalen. Wel stonden wij in het bovenste kwart
van de uitslag. Het resultaat van je club in deze wedstrijd is van veel factoren afhankelijk. Sommige kun je moeilijk
beïnvloeden. Hoe kijkt de jury van de bond tegen fotografie aan? Wat zijn de voorkeuren en overwegingen van de
clubjury? Je kunt in de loop van het jaar wel wat meer jagen op goede foto’s van de leden, die anders in het vergeetboek dreigen te raken. Daar laten we nog steken vallen. We mogen ook trots zijn op bronzen sticker voor de
beeldjeswinnende foto van Theo Mastenbroek. Een felicitatie waard.
Wat waren aanbevelingen van de bondsjury voor de deelnemend clubs? Pas op voor sterk op elkaar lijkende foto’s
in je serie. Dat leidt tot vergelijking. Varieer met je onderwerpen, toon wat meer durf maar pas op het overdreven
hdr. Als je een goede locatie gevonden heb, maak dan meer foto’s en
neem de tijd. Kunstzinnige fotografie
werd dit keer behoorlijk gewaardeerd
evenals landschappen en dierenfoto’s waarin de visie van de maker
goed te zien was. Ook kleurgebruik
was dit keer verfrissend, zonder overbewerkte Photoshop beelden.
Zie voor het volledige juryrapport,
de uitslag en de foto’s van de beste
drie clubs en de gestickerde foto’s de
website van de Fotobond.
Rechts: Martien v. Rossen, hieronder: vlnr: Hans Oostero
m,
Marc. v. Houwelingen, Bram Schrier,
Cor Lokker, Jaap Peeman, Sue
Goldberg, Theo Mastenbroek, Magda
Korthals en Jaap Peeman
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Buitenleven

Dit jaar doet De Rarekiek met volle kracht met de Goeree-Overflakkeese Kunstkijk 2014 mee.
Als tentoonstellingslocatie hebben we Camping De Grevelingen en het onderwerp van onze tentoonstelling daar is “Buitenleven” of “Buiten leven”, net hoe je het accent wilt leggen.
De meeste leden hebben hiervoor beelden aangeleverd die door Theo Mastenbroek zijn gebruikt om ze in een
speelse vormgeving te gieten. Iedere dag zijn er wel Rarekiekers op de tentoonstelling aanwezig en op vrijdag 30
mei is er op deze locatie vanaf 20.30 een avond over kunst en fotografie verzorgd door fotograaf Jan Tito uit Dordrecht. Op omslag en volgende pagina’s tonen we een deel van het geëxposeerde werk.
De Kunstkijk wordt weer gehouden in het
Hemelvaartweekend, van donderdag 29
mei t/m zondag 1 juni. Diverse locaties
bieden weer onderdak aan kunstenaars
uit de regio en daarbuiten om hun werk
te laten zien. Hieronder zijn drie individuele Rarekiekleden met tentoonstellingen:
Anne-Marie Vermaat, Janet Haines en
Theo Mastenbroek. Het atelier van clublid
Joep Luijckx geeft ook ruimte aan diverse
kunstenaars tijdens dit weekend.
Alle informatie is te vinden op de website
van de Kunstkijk, www.kunstkijk.com.
foto Wilma Krapman
Wilma Schrier
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Meike Korteweg
Jaap Peeman
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Henk de Jong
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Janet Haines
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Marc van Houwelingen

Bram Schrier

Hans Oosterom
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Hans Groenendijk

Jaap Peeman
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Magda Korthals

Anne-Marie Vermaat

De Rarekiek Kroniek

13

Peter van Sprang

Sjaak Breedveld
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Jeanine Fortuin

Hans Oosterom
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Theo Mastenbroek
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John van Oudenaren

Ton van der Laan

Corrie Venant
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Jan Keuvelaar
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5 met samenhang
Zeven Rarekiekers waren er op de bespreking op 3 mei in Rotterdam. Heel goed. Zo kun je wat leren. Met de twee
ervaren juryleden Hans Zoete en Pieter van Leeuwen doe je dat ook. Er waren 71 series ingeleverd, een record en
het niveau is nog steeds stijgend meldde afdelingsvoorzitter Harry Sikkenk. Kortom een succesvolle activiteit van
onze afdeling.
Eerst kwamen de niet geselecteerde series aan bod, series waarbij door de maker in een of meer van de volgende
valkuilen was gestapt: te veel herhaling, te weinig boeiend, te veel uiteenlopende verhalen en aspecten tegelijk, te
vaak gezien, te verwarrende beeldtalen, te weinig tijd genomen om een idee goed uit te werken, het hele verhaal te
snel verklapt.
Daarna kwamen de series die het net niet haalden. Hier viel er soms één beeld uit de toon, door een heel ander
verhalend aspect of door te grote technische mankementen. Soms lukte het om drie of vier dijken van beelden bij
elkaar te brengen, maar dan die laatste… Dat was dan net een niet te nemen horde.
Dertien series waren wel geselecteerd. Hier vond je veel meer de verbeelding terug, een gedachte of origineel idee
achter de serie. Afwijkingen die in eerdere series niet geaccepteerd werden, werden nu soms wel toegelaten zonder
dat daar een duidelijke verklaring voor was. Dat was wel jammer, maar misschien hadden we daar dan tot zondagochtend gezeten.
Wim Weeda’s serie haalde deze
top-13. Hij werd zesde met spannende beelden van verstilde landschappelijke ruimte, waarbij hij het
panorama heel goed had toegepast. De jury waardeerde verder de
beelden van deze tijd en de kracht
om herkenbare situaties in een
onverwachte, ongewone sfeer en
omgeving te plaatsen.
Nog een tip voor volgend jaar. Lees
het reglement: lever je beelden in
passend in 40x50cm en zet niets
op de voorkant van je foto, want
anders ben je kansloos voor de prijzen.
Pieter van Leeuwen bespreekt de serie van Wim Weeda

Fotofestival a/d Maas - Twilight
Op 17 september om 20 uur opent weer het Fotofestival
aan de Maas in gebouw LP2 tegenover de entrée van
het Nederlands Foto Museum. Het laat weer het werk
zien van de fotografen, aangesloten bij de fotoclubs
van afdeling 12 van de Fotobond. Het festival duurt t/m
zondag 21 september.
Het thema van dit festival en ook de hoofdtentoonstelling is “Twilight”. Tot 30 juni kunnen de clubs de beelden
van hun leden hiervoor inzenden. Ruud Visschedijk,
directeur van het Fotomuseum, zegt het volgende over
het thema:
Letterlijk: schemering. De avond valt, de dag komt op.
Met de ochtendschemering kondigt de dag zich aan.
De stad komt tot leven, de natuur wordt wakker. In de
avondschemering maakt de stad zich op voor de nacht,
als de stad op haar best is. Schemering zit tussen dag
en nacht, donker en licht, zwart en wit, tussen goed
en kwaad en misschien zelfs tussen leven en dood in.
Dat is verwarrend. Ons waarnemingsvermogen is dan
klaarblijkelijk niet op zijn best. In film en literatuur is dit
het moment waarop de vreemdste dingen gebeuren die
we niet zo snel kunnen plaatsen. De films van David
Lynch zitten er vol mee. Maar ook in ‘fantasy’-, horroren vampierverhalen is de schemering het decor van
gebeurtenissen die door wat voor reden dan ook het
daglicht niet kunnen verdragen. Wat is werkelijkheid en
wat is fantasie?

Je hebt nog een aantal weken om die uitdaging op te
pakken! Naast de hoofdtentoonstelling presenteren de
clubs zich op een paneel van 244x122cm. Hierover zijn
in onze club wel enkele ideeën die nog verder uitgewerkt moeten en zullen worden.
Raadpleeg voor alle informatie de website van het
festival: www.fotofestivalaandemaas.nl die regelmatig
bijgewerkt zal worden naarmate gastsprekers, workshops en overige activiteiten bekend worden. Er zullen
handjes nodig zijn om onze presentatie in te richten en
ook het festivalbestuur zoekt leden van deelnemende
clubs om het festival in te richten. Een aantal leden
heeft zich hiervoor al gemeld maar velen handen maken
licht werk.

Belangrijke data

25 juni – uiterste datum inleveren beelden via wetransfer.com op e-mail adres twilight@rarekiek.nl
30 juni – uiterste datum inleveren van alle beelden door
de clubs t.b.v. de hoofdtentoonstelling. Dit regelt het
bestuur.
16 sept. – Vanaf 14.00 uur inrichten clubexpositie (t/m
woensdag 17 sept. om 17.00 uur)
17 sept. – 20.00 uur: opening Fotofestival aan de Maas
18 sept. t/m 21 sept. Fotofestival aan de Maas
18 sept. – 17.00 uur : afbreken clubexposities door de
clubs zelf.
De Rarekiek Kroniek
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Nieuwe leden
Ieder jaar schenken we aandacht aan onze nieuwe leden. Deze keer zijn
dat Meike Korteweg en Leendert Verkerke die onze gelederen zijn komen
versterken.

Meike Korteweg
Twee geleden (toen ik 16 jaar was), waren we op vakantie in het Friese Warstiens. Het was daar prachtig. Het
water, het landschap en de zonsondergangen; ik heb
ze allemaal vastgelegd. Vanaf die tijd ben ik mij steeds
meer gaan interesseren in fotografie. Beter gezegd; in
het fotograferen van alles wat er maar te fotograferen
valt, zoals je dat nu eenmaal doet als je voor het eerst
een camera in je handen hebt.
Al snel kwam ik er achter dat fotograferen waarbij je zelf
alle instellingen regelt, eigenlijk veel fijner is. De camera
techniek heb ik pas geleerd toen ik voor mijn profielwerkstuk (examenonderdeel middelbare school) het
onderwerp analoge fotografie koos. Ik heb toen analoog
gefotografeerd, ontwikkeld en afgedrukt. Toen ik na het
ontwikkelen van mijn eerste filmpje niets zag, tipte een
docent mij op de lichtmeter die in de moderne analoge
camera zit. Toen ging er een wereld voor mij open. Ik
vond het al zo raar; waarom moet je altijd een sluitertijd
gokken en kijken op je schermpje of de foto er goed uit
ziet?!
In januari 2013 schreef ik mij in voor de vakopleiding tot
fotograaf aan de Fotovakschool in Rotterdam. In mei
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heb ik daar toelatingsexamen gedaan en in september
ben ik begonnen met de opleiding. Ik ben in november
overgestapt naar HBO Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie (TFB) speelt in op deze veranderende
communicatiecultuur. Kracht en expressie van beeld en
de persoonlijke visie van de student vormen het fundament).
Welke fotografie ik nu het meest interessant vind? Ik
weet het niet. Ik heb afgelopen periode kennis gemaakt
met verschillende disciplines binnen de fotografie. Fotograferen is mooie dingen maken. Mooie dingen maken,
niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Op welke
manier je dat doet, daar ben je vrij in. Dat maakt het vak
erg mooi en ik ben dankbaar dat ik fotograaf mag zijn.
Omdat in nog maar in het eerste jaar van de opleiding
zit, zijn mijn manieren van fotograferen nog heel divers.
Soms wil ik iets vertellen met een foto, soms ook niets.
Ik denk ook dat dat goed is. Een foto hoeft niet altijd een
verhaal of inhoud te hebben, een foto kan ook mooi zijn
om naar te kijken.
Ik houd van eenvoud. Eenvoud is kracht. Minder is
meer. In veel foto’s van mij komt het terug. Soms bewust
en soms onbewust en zie ik het pas als ik een afdruk in
mijn handen heb.

Foto’s: Meike Korteweg

Leendert Verkerke
Sinds 2012 ben ik digitaal gaan fotograferen. Omdat ik geen ervaring had, kocht ik de Canon Eos 1100D. Ik gebruik
een objectief van Sigma; 17-70, f 2.8-4 DC Macro. Een wereld ging voor mij open, ik had geen flauw idee wat de
gevolgen zouden zijn.
Mijn fotomaat Aren Admiraal heeft mij de beginselen van de fotografie bijgebracht. We gaan regelmatig samen op
pad en ondertussen leer ik veel van hem. De fotografie is voor mij één grote ontdekkingsreis.
Mijn interesse gaat uit naar landschappen, gebouwen, lijnen, avondfotografie en maritieme foto’s. Ik maak gebruik
van Lightroom 5.3. omdat dan ik niet afhankelijk ben van een internetverbinding. Ik ben lid geworden van de Rarekiek om te leren kijken en te leren van ervaren fotografen. In de hoop betere foto’s te kunnen maken.
De leden hebben mij het gevoel gegeven welkom te zijn. De Rarekiek betekent voor mij een stukje thuiskomen.
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Hans Groenendijk
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Theo Mastenbroek
Het tweede clublid dat de redactie in deze rubriek interviewt is voorzitter
Theo Mastenbroek. Hij is het clublid met de meeste “dienstjaren” en heel
veel van die jaren zit hij al in het bestuur. Reden om hem eens te vragen
wat zijn drijfveren zijn en hoe hij De Rarekiek en de fotografie beleeft.
Anne-Marie Vermaat stelde weer de vragen.
Wanneer ben je gaan fotograferen en wat waren je drijfveren?
In 1966, ik was toen achttien jaar, ben ik gaan fotograferen. Samen met een vriend waren we erg geboeid door
de zwart-wit fotografie en natuurlijk de donkere kamer. De
drijfveer was het experiment, heel grafisch, omkopiëren,
grafische film enz.
Wat zijn je drijfveren nu?
Mijn drijfveer is nu mijn gevoel in mijn foto’s te leggen.
Hoe blijf je jezelf inspireren?
Werk zien van andere fotografen inspireert me altijd. Ook
als het heel ander werk is dan ik zelf meestal maak. Het
leert je open te staan voor nieuw werk.
Hoe ben je betrokken geraakt bij de Rarekiek en wanneer
was dat?
Door een tentoonstelling t.g.v. het 10-jarig bestaan van de
Rarekiek ben ik, samen met mijn vriend Bram lid geworden. Het belangrijkste voor ons was de beschikbaarheid
van een clubdoka! Hier hadden wij toen geen ruimte en
geld voor.
Kun je iets vertellen uit die tijd?
Het is wel leuk te zien dat sommige clubzaken nog steeds
hetzelfde zijn: hoe komen we aan goede nieuwe en liefst
jonge leden. Wij, als jonkies werden dan ook heel hartelijk
ontvangen in het clubhuis in de Nieuwstraat in Middelharnis. (Nu afgebroken) De club was klein, maar erg gedreven. “Een uitspraak van een van de leden op de tentoonstelling: “we moesten maar niet kijken naar die foto’s omdat
de fotograaf met passe-partouts werkt”, heel ouderwets”.
Wat was je eerste camera en wat stond er op je eerste
foto?
Mijn eerste camera was een Olympus Pen S, een halfkleinbeeld camera. Er gingen 72 opnamen op een kleinbeeldrolletje. De eerste zwart-wit foto was van een draaimolen op
de kermis, met veel bewegingsonscherpte (bedoeld!)
Waar fotografeer je nu mee en waarom?
Na de Olympus volgde een Yashica spiegelreflex, daarna
kreeg ik van Jan en Anneke Zandstra een Leica M4 met
twee lenzen omdat ik geholpen had hun huis te verbouwen. Daarna toch weer terug naar de reflex: Leica R3, R4
en R8. En Pentax 67 voor de kleurenprints, groot negatief.
Hoewel echte Leica-fan door het digitale over op Canon
D20 en nu D5 II met 17-40, 24-70, 70-300 en 100 macro.
Parijs, mijn eerste keer in Parijs, vanaf de Eifeltoren. 1972
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Wat was de meest inspirerende tijd voor je en waarom?
Lastig te zeggen, de zwart-wit donkere kamer was dat
zeker. Ook de tijd dat de Rarekiek Robert Broere als
mentor had. Het in contact komen met gerenommeerde
fotografen, ook via de BMK. Ook nu veel inspiratie door
de nieuwe mogelijkheden. De eigen kleuren doka.
Je zit al heel lang in het bestuur van de Rarekiek, wat
vind jij belangrijk als bestuurslid en als voorzitter voor
een club als de onze? Wat zijn valkuilen en kansen?
Een goede sfeer, een goede bespreking van de foto’s,
open staan voor het werk van een ander. Kritiek geven
en ontvangen blijft een heel lastige zaak. In een club
zijn de drijfveren van de leden niet altijd gelijk. Som-
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migen zijn heel ambitieus en voor anderen is fotografie
meer recreatief. Zorgen dat ieder zich thuis voelt is het
belangrijkst.
Er zijn volop kansen, voor de Rarekiek en voor onze
fotografie. Er wordt heel veel gefotografeerd, de bewerking is voor ieder haalbaar. De doka heeft plaats gemaakt voor de laptop in de huiskamer. We zien zoveel
meer werk door internet.
Fotografeer je met een vooropgesteld plan of ook intuïtief? Hoe ga je te werk?
Een plan maak ik niet vaak, soms is er een idee, zoals
bij de droogbloemfoto’s maar meestal intuïtief.
Eer zijn onderwerpen die me al heel lang boeien,

abstract werk bv. Het is niet zo dat ik daar een tijd aan
werk. Het blijft mijn belangstelling hebben en zo nu en
dan komt er iets bij. Ook met ander onderwerpen gaat
dat zo.
Ben je nu ergens mee bezig qua fotoproject?
Vorig jaar ben ik men een project begonnen, maar is nog
heel in het begin door het hele drukke afgelopen jaar. Dit
krijgt een vervolg, het gaat een boek worden. Mensenfoto’s dit keer.
Welke fotografen inspireren je?
Lastig een keuze te maken uit zoveel fotografen. Iemand
die een heel bewuste keuze maakt, b.v. Ad v.d. Zande
met ogenschijnlijk heel simpele stillevens in broomolie
techniek tot de collagetechniek van Jaap Reedijk en nog
heel veel anderen.
Wat is jouw favoriete foto van jezelf en wat is jouw favoriete foto van een ander?
Een eigen favoriet, lastig. Je maakt steeds nieuwe en
daar ligt op dat moment de belangstelling. Het is overigens een prima oefening om uit je werk de 10 of 20
beste te kiezen. Je moet dan los van de herinnering
kiezen. Alsof je kiest in het werk van een ander. Aan te
bevelen! Favoriet van een ander? Net zo lastig. Ik kijk op
iedere clubavond nog met veel plezier naar het prachtige
portret van de oude mevrouw gemaakt door Marga Jessurun. Maar er zijn er vele.

fotograferen? Is dat bij de voorbereiding, of tijdens het
fotograferen of achteraf?
Voorbereiding niet zo, fotograferen is leuk. Afwerken,
een mooie print maken op een mooi papier (vroeger in
de Doka en nu op de Epson) en afwerken tot een presentatie geeft mij veel voldoening.
Wat vind je van de Kroniek?
De kroniek is uniek! Dat onze club dit, met grote dank
aan Ton, voor elkaar krijgt is geweldig. Als je de ontwikkeling ziet: enorm!
Wat zou je mensen willen zeggen die twijfelen om lid te
worden van een fotoclub?
Een fotoclub brengt je in contact met andere fotografen,
je ziet foto’s die je zelf nooit zou maken maar je wel kunnen inspireren. Je krijgt andere reacties op je werk. Je
gaat met sprongen vooruit.
Wat vind je ervan dat er steeds minder foto’s op papier
getoond worden?
Heel jammer. Net als met de dia’s van vroeger heb ik
weinig met beamerbeelden. Mij te vluchtig. Je kunt ze
niet naast elkaar zien, discussie over kleur (was bij dia’s
ook zo, de projector, lens of scherm waren niet goed.)
enz enz.

Hoe denk jij dat de toekomst van fotografie er uit gaat
zien?
Jouw foto’s hebben een handtekening, je kan zien dat
Ooit heb ik tegen Fons gezegd, toen hij zijn eerste prinhet een Theo is, heb je ook wel eens de behoefte om
ter kocht, “dat gaat nooit iets worden” Mis dus! Ik denk
iets heel anders te maken? Zo ja wat?
dat heel veel meer beelden op internet zullen komen.
Of je kunt zien dat een foto van mij is komt niet door
Ook denk ik dat er een kleine groep zal blijven printen,
het onderwerp, meer door de manier van kijken. Ik heb
zeker in zwart-wit op mooi papier, oude technieken in
niet zo de behoefte om steeds iets heel anders te gaan
een nieuwe jas gaan gebruiken.
maken. Het is goed te vernieuwen, maar niet omdat het Ook het maken van mooie fotoboeken, met een goede
moet. Ik ben niet zo van het vluchtige beeld, mogelijk dat lay-out en keuze zal zeker toenemen. Het kan erg mooi.
ik daarom graag afdrukken maak.
Wat zou je graag nog kwijt willen op deze plek?
Waar heb je het meeste plezier of voldoening bij in het
Ik wens de Rarekiek een bloeiende toekomst.

Linksboven. Ladder. 1986
Linksonder. Mijn eerst prijs bij
een Rarekiekwedstrijd! Bariet
uit eigen doka, Omgekopieerd
op grafische film en hoogglans
op een glazen plaat. 1969
Daarnaast. Begin digitaal. 6x7
neg. Ingescand, beetje bewerkt
en laten printen op 60x80.
Rechts. Doek op Sicilië, een
van de eerste digitale opnamen. 2006
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Nico Brons
Met 24 aanwezigen in de zaal opent Hans de avond.
Nico komt oorspronkelijk uit de computerwereld maar
de fotografie is altijd op de achtergrond aanwezig
geweest. Hij fotografeerde voornamelijk vliegtuigen op
Soesterberg, dat was in zijn achtertuin. Toen de digitale fotografie kwam kon hij zijn ei pas goed kwijt in het
bewerken van foto’s, dat doet hij bijna nog liever dan het
fotograferen zelf. Door omstandigheden kwam Nico in
een persoonlijk zwart gat terecht waar de fotografie hem
weer uitgehaald heeft. Hij heeft een studie gevolgd aan
de fotoacademie in Amsterdam. Zijn eindexamen heeft
Nico ook geheel gedaan met een iPhone.
Nico begint de lezing met een diashow. Hier heeft hij 4
jaar aan gewerkt en alle foto’s zijn gemaakt en bewerkt
met een iPhone. Terwijl Nico hier mee bezig was heeft
hij zichzelf meerdere keren afgevraagd waar hij nou
eigenlijk mee bezig was. Ook stuitte Nico op tegenstand
van “serieuze” fotografen - waar ben jij nou mee bezig?
Het is ook gauw duidelijk dat het een hele snelle wereld
is. De foto-trend van vandaag is morgen gedateerd.
Zijn eindexamenproject bevat naast de foto’s een boek
met poëzie en muziek en is in het theater te zien geweest.Hiervan heeft hij ook enkele foto’s meegenomen
naast een aantal indrukwekkende opdrachtfoto’s.
Een van de reportages heeft Nico in een opvanghuis
voor verslaafden en daklozen gedraaid. Deze ervaring

heeft zijn kijk op het leven wel veranderd in goede zin.
Zo heeft Nico later andere levens in positieve zin kunnen veranderen.
Wil je echt wat bereiken met je foto’s dan is dat met de
huidige middelen van tegenwoordig (Internet en netwerken) heel goed mogelijk! Leuke lezing Nico, bedankt!
Zie ook zijn websites: http://www.nicobrons.nl/ en http://
www.iphone-art.nl/
Jeanine Fortuin

Tentoonstelling JAC
Naar beneden, uit die ivoren toren, deuren en ramen
wijd openzetten. Wij Rarekiekers zijn een gemêleerd
gezelschap, die allen op hun eigen niveau foto’s maken,
daar plezier in hebben en zich daarin willen verbeteren.
Een fijne laagdrempelige fotoclub waarin voor ieder
ongeacht zijn fotokunnen, lid van kan worden. Jammer
dat we dat imago niet hebben.
Toen het Bestuur mij vroeg om mee te werken aan het
organiseren van een fotowedstrijd voor jongeren was
mijn antwoord dan ook ja. Natuurlijk is het niet direct
onze doelgroep, maar een imagoverandering komt niet
vanzelf, daaraan moet gewerkt worden. Het is naar mijn
mening een mooi samenwerkingsverband geworden
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tussen Het Jongerenwerk, De Rarekiek en de scholen
RGO en Edudelta. Een project dat met wat verbeterpunten m.i. de komende jaren herhaald kan worden.
Qua publiciteit heeft het De rarekiek wel iets opgeleverd
onder andere een volledige pagina in kleur in Ons Eiland, diverse contacten gemaakt en daarmee de club bij
een wat breder publiek onder de aandacht gebracht. De
drie trekkers van het geheel - het JAC, De Rarekiek en
de scholen - zijn tevreden over het verloop en hebben
de intentie uitgesproken dit voort te zetten. Zelf zou ik
graag de volgende keer de Mauritsschool er ook bij zien
en het geheel op een groter en hoger plan willen zetten.
Hans Groenendijk

Buitenleven van binnen: Sue Goldberg

foto’s Jan Keuvelaar
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