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We hebben sinds de vorige Kroniek een
enerverend half jaar achter de rug. Na
42 jaar sloten we als club voor het laatst
de deur van ons geliefde clubhuis aan de
Kerkstraat in Sommelsdijk en aan het eind
van de zomer betrokken we onze nieuwe
stek in het Diekhuus in Middelharnis.
Enerverend was het ook voor een aantal
clubleden, want er zijn de nodige “awards”
en andere successen te melden. Dat
melden doen we in ieder geval op de clubavonden, maar dat nieuws wordt vrij snel
weer verdrongen door nieuw nieuws.
Gelukkig hebben we een clubblad waarin
we deze succesvolle beelden en de
verhalen erachter voor wat langere tijd
kunnen vastleggen. Joep Luijckx werd in
2014 zo ongeveer kunstenaar van het jaar
op Goeree-Overflakkee door de Rabobank Cultuurprijs 2014 te winnen. AnneMarie Vermaat behoorde tot de genomineerden hiervoor. Fons Kern dong mee
naar de Frans Lanting Award van National
Geographic en Anne-Marie zag een
prachtig Afrikaans kinderportret bekroond
worden met een Fiap gouden medaille.
Als club namen we weer enthousiast deel
aan het vijfde Fotofestival aan de Maas.
Voor successen tijdens dit festival waren
we volledig afhankelijk van de vrouwen

in onze club. Foto’s van Corrie Venant,
Magda Korthals, Sue Goldberg, AnneMarie Vermaat en Angélique van der Loo
hingen op de hoofdtentoonstelling en/of
hoorden bij de beste 20 van de Joop van
de Weteringwedstrijd. Hiervan doen we
uiteraard verslag.
Een clubopdracht die behoorlijk uit de verf
kwam, was “Transparantie”. Veel Rarekiekers pakten dit op en de uitkomst was een
boeiende clubavond met veel verschillende ideeën over dit onderwerp. Ook
hebben we in de nieuwe leden Huib van
Dam en Leo van Kassel er twee enthousiaste fotografen bij. Zij stellen zich in dit
nummer voor.
Sommige Rarekiekers zijn kunstzinnig op
andere fronten actief. Zo vonden Hans
Oosterom en Jos de Beer elkaar met
foto’s en sculpturen. Zij exposeren in Atelier Havenhoofd 1. Hans Groenendijk die
beeldende kunst een warm hart toedraagt,
opende de tentoonstelling; een impressie.
Verder een verslag van een avond met
fotograaf èn lid uit een ver verleden; Ton
Mijs, het clubprogramma en Theo die het
dit keer heeft over vluchtigheid. Het interview is dit keer met Wilma Schrier, een
gedreven clublid. Lezen en kijken dus.
De redactie

Bij de foto op de voorpagina: Anne-Marie Vermaat zond eerder dit jaar foto’s in voor
het fotoboek “The Other Hundred”. Haar inzending van Leen en Bertus, de Rotterdamse barbiers van barbershop Schorem, zal als Nederlandse inzending in dit
unieke fotoboek komen, dat in december verschijnt. Het heeft als doel de diversiteit
van ondernemers uit de hele wereld te laten zien.
Zie ook de website www.theotherhundred.com

Vluchtig
De afgelopen maanden heb ik mij op Facebook gewaagd!..... Het was en is mijn bedoeling vooral foto’s te zien, zo
geïnspireerd te raken. Voor een deel lukt dat ook wel. Ik hoopte ter zake doende meningen over foto’s te lezen. Dat
lukt een stuk minder. “Mooie sfeer foto” “Goed gezien” “Waar is het gemaakt” “Prachtig” ”Leuk tafereel” en “Wauw”
zijn de opmerkingen die je vaak leest. Kortom nogal kritiekloos. De foto’s die je ziet zijn echter heel snel uit beeld,
vluchtig, vaak ingehaald door filmpjes over kunstjes doende honden, katten en vallende kinderen. Mededelingen
dat iemand een rondje gelopen heeft of iets “leuk” vindt. Met wat moeite kijk je terug bij sommige fotografen en
wordt het wat minder vluchtig, raak je geboeid.
Nog vluchtiger zijn de beelden met de smartphone die alleen bedoeld zijn om te laten zien waar je was. Al
deze beelden zijn met recht vluchtig. Natuurlijk ook jammer. Ze geven een beeld van nu, maar blijven naar alle
waarschijnlijkheid niet bewaard: telefoon of kaartje kapot, de “Cloud”wellicht plotseling opgeheven door een
terreurdreiging?? Apple of Google failliet??
Mooi is weer zo kennis te maken met boeiende fotografie, toch eens naar een tentoonstelling te gaan van werk
waar je iets van hebt gezien. Het werk van Marie Cecile Thijs komt zo voorbij: geweldig fraai. Simon Ophof: werk
waar je bij denkt “dat wil ik zeker eens gaan zien”
Voor mij is dat gaan zien een expositie waarbij je het werk aan de muur kunt zien, niet vluchtig.
Vluchtig maar toch boeiend: Peter Willemse die ieder dag een foto van die dag plaatst. Mooi, het dwingt je vast tot
veel kijken.
De vluchtigheid heeft ook een goede kant, we zijn steeds vlotter gaan werken. Meer intuïtief, minder gehinderd
door oude kennis en vaste regels. Dat is prima. Het heeft wel invloed op hoe we sommige foto’s bespreken. Dat
moet minder vanuit de esthetiek, gulden snede, mooi scherp, mooie druk en dat soort gezichtspunten maar meer
vanuit de emotie, het moment. Natuurlijk mooi als dit allemaal samenvalt.
In onze club doen we ons best om verder te gaan bij het bespreken van onze foto’s, dat niet vluchtig te doen zijn.
Zo goed als het ons lukt te foto’s op een manier te bespreken dat we er allemaal iets aan hebben. De beelden die
we op onze clubavonden zien zijn niet zo vluchtig, we kunnen ze ons goed herinneren, daarom ook is het zo mooi
dat we als een van de weinige clubs in het land dit mooie blad kunnen uitgeven!
Ook tegen de vluchtigheid: een tentoonstelling van ons werk.
Tijdens het hemelvaartweekend exposeren we tijdens de “KunstKijk” op camping “De Grevelingen” vorig jaar keken
heel veel bezoekers naar onze thematentoonstelling. Dit jaar wordt het een stuk persoonlijker, geen thema. Het
idee is om ieder een tentoonstellingsbord te geven die naar eigen inzicht wordt ingericht. Je kunt dan je eigen
vrienden uitnodigen naar jou bord te komen kijken.
Theo

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
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Frans Lanting Award 2014
Dit najaar organiseerde de Nederlandstalige uitgave van National Geographic samen met het Wereld Natuurfonds
voor de eerste keer de fotowedstrijd om de Frans Lanting Award. Het thema was “Waar zee en land elkaar raken”.
Fons Kern zond in en werd door de jury uit 5000 ingezonden foto’s bij de 25 genomineerden gekozen.
Uit het juryrapport: op het eerste gezicht een standaard kustfoto, maar door de vliegtuigstrepen ontstaat er spanning omdat zo de invloed van de mens op de natuur zichtbaar is. Subtiele patronen, mooie compositie.
Met spanning wachtte hij in Amsterdam op 26 november in de uitzending van RTL Late Night de einduitslag af. Helaas hoorde hij niet bij de allerbesten die in de uitzending in het zonnetje werden gezet, maar het was ongetwijfeld
een boeiende ervaring.

Op deze “awards” pagina’s ook
ruimte voor deze foto waarmee Anne-Marie Vermaat dit
jaar een gouden Fiap medaille
haalde bij Fotosalon Kula in
Servië
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Rabobank Cultuurprijs Goeree-Overflakkee 2014
Dit najaar was er de uitreiking van de Rabobank Cultuurprijs Goeree-Overflakkee. Voor het zover was, konden
kunstenaars hiervoor een werkstuk insturen. Vervolgens kwam er huisbezoek en “boekenonderzoek” om motivatie
en belevingswereld van de kunstenaar in beeld te krijgen. Dit leidde tot een shortlist waarop de namen van twee
Rarekiekers voorkwamen: Joep Luijckx en Anne-Marie Vermaat. Temidden van alle prominente eilandelijke kunstenaars won Joep deze prijs, die bestaat uit een expositie binnenkort in een gerenommeerde galerie. In de jury zat
o.a. journalist en schrijver Frénk van der Linden die o.a. voor NRC Handelsblad gewerkt heeft. Voorzitter van de
jury was Greet de Kooning, voorzitter van de Culturele Raad.
Een Hartelijk Dank!
Een hartelijk dank voor de commentaren en kritieken die ik gekregen heb in
al die jaren dat ik lid van de Rarekiek
ben. Hier heb ik wat aan en juist niet
aan de mensen die alles maar mooi
vinden.
Iedereen is blind voor wat hij zelf
maakt. Zelfs de grootste kunstenaars
hebben hier last van. Maar in fotoclubs, gelukkig, zeggen leden wat
ze er echt van vinden. Dat zouden
andere kunstenaars onderling ook
moeten doen, maar ik denk dat dat
niet gaat.
Dus leve de kritiek, want die zegt niets
over jou. Degene die kritiek geeft,
zegt iets over zichzelf. Die kritiek kun
je misschien gebruiken of naast je
neer leggen. Maar één ding is zeker;
je denkt er over na en het brengt je
verder in je ontwikkeling. Veel sneller
dan wanneer iedereen zijn mond zou
houden.
Dus, ook jullie hebben bijgedragen
aan het winnen van de Cultuurprijs.
Joep

Anne-Marie Vermaats
eigenzinnige, zwartwitte
benadering van Flakkeese tulpen leverde haar
een plaats op de shortlist
van de Rabobank Cultuurprijs 2014 op
De Rarekiek Kroniek
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Wilma Schrier
Na twee interviews met mannen in onze fotoclub is het nu de beurt
aan een vrouw. Wilma Schrier werd in 1995 lid van De Rarekiek en
we hebben sindsdien veel en gevarieerd fotowerk van haar gezien,
vrijwel altijd met een bepaald doel voor ogen. Jeanine vroeg haar wat
fotografie en ons clubleven voor haar betekenen.

Wanneer ben je gaan fotograferen en wat waren je
drijfveren?
Ik ben serieus gaan fotograferen toen ik in 1975 een
spiegelreflexcamera kocht. Ik wilde betere foto’s van
mijn kinderen gaan maken en ik had ruimte voor een
nieuwe hobby.
Wat zijn je drijfveren nu?
Mijn drijfveer nu is mijn innerlijke behoefte om een mooi
beeld te maken.
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Hoe blijf je jezelf inspireren?
Ik inspireer mezelf door het volgen van cursussen, het
bezoeken van tentoonstellingen en het bedenken van
thema’s. Het fotograferen geeft me enorm veel plezier
en daarom ben ik altijd wel geïnspireerd.
Hoe ben je bij de Rarekiek gekomen?
ik las altijd de stukjes van de Rarekiek in de krant en het
leek me leuk om er eens naar toe te gaan.
Maar ik had pas het lef om er heen te gaan nadat ik een

fotocursus bij Theo Mastenbroek had gevolgd en nadat
ik van Marga Jessurun een compliment had gehad over
een van mijn foto’s.
Hoe was dat in het begin?
De eerste keer dat ik de Rarekiek bezocht, werd ik
enorm hartelijk ontvangen. Die avond was er een gastfotograaf die heel mooi werk liet zien. Ik had het geweldig
goed naar mijn zin en ik dacht: Dit is wat ik wil, hier wil ik
bij horen.
Het is wel een spannend moment als je voor de eerste
keer je foto’s laat zien, maar iedereen reageerde er zo
goed op. Ik kreeg ook altijd goede adviezen als ik vragen over mijn foto’s had.
Wat was je eerste foto?
Mijn eerste foto die ik liet zien, hangt nog steeds in mijn
huiskamer. Het is een foto van een maalsteen die in een
putje in een rots lag. Ik heb die foto gemaakt om het verhaal dat er bij hoorde, maar achteraf was ik er verbaasd
over dat het zo’n mooie foto was geworden.
Waar fotografeer je nu mee?
Ik heb een Canon D 60 met een 18 -135 lens en een
groothoeklens.
Fotografeer je nu met een plan of gaat dat intuïtief?
Als ik bezig ben met een thema fotografeer ik planmatig, maar vaak kom ik als ik aan het wandelen ben
mooie dingen tegen. Ik ben gauw enthousiast over iets
en begin dan vaak eerst te fotograferen om vervolgens
daarna pas goed te gaan kijken. Met het gevolg dat het
dan thuis een hele uitzoekerij wordt om er de goede
foto’s uit te halen.
Welke [bekende] fotografen inspireren je?
De eerste fotograaf die me inspireerde was Marga Jes-

surun. Verder doe ik maar een greep uit de vele andere
fotografen: Erwin Olaf, Stefan van Fleteren, Kadir van
Lohuizen, Robin de Puy, maar de Rarekiekers kunnen
me ook enorm inspireren.
Wat is je favoriete foto?
Mijn favoriete foto is een foto van twee vrouwen die
intens met elkaar in gesprek zijn. Ik hecht heel veel
waarde aan een goed gesprek. Daarom heb ik die foto
aan een goede vriendin gegeven.
Wat vind je het leukste moment van het fotograferen:
het maken van de foto of het bewerken en printen?
Het leukste moment voor mij is het fotograferen zelf
.Helaas kan ik mijn foto’s niet bewerken en printen.
Wat vind je van de ontwikkeling dat er steeds minder
foto’s op papier verschijnen?
Fotograferen is een dure hobby, dus heb ik er geen
moeite mee dat de beelden vaak op de beamer komen
en minder op papier. Maar het is natuurlijk jammer als je
een mooie serie niet afdrukt en als je die niet tentoonstelt. Je doet daar veel mensen een plezier mee.
Hoe denk je dat de toekomst van de fotografie eruit ziet?
Het sjouwen met zware fotospullen zal niet meer nodig
zijn. Verder zie je steeds meer computer-programma’s
komen die het voor iedereen makkelijker maken om
een foto te verbeteren. Er zal een enorm aanbod van
mooie plaatjes komen. Je hebt een grote dosis creativiteit en kunstzinnigheid nodig om je te kunnen onderscheiden van de grote massa.
Wil je nog wat kwijt aan de Rarekiekers?
Wat ik nog kwijt wil aan de Rarekiekers is dat ik hoop
dat iedereen zich vol wil inzetten om de club boeiend,
inspirerend en gezellig te houden.

De Rarekiek Kroniek
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Fotofestival aan de Maas 2014
Wat vroeger dan anders, dit keer in september, vond het vijfde Fotofestival aan de Maas plaats.
Voor de derde keer werd het gehouden in ruimte LP2 in het gebouw aan de Wilhelminakade in
Rotterdam, waar ook het Fotomuseum en SKVR gehuisvest zijn. Dankzij de enorme inspanning
van het festivalbestuur, aangevoerd door Harry Sikkenk, vele vrijwilligers en enthousiaste medewerking van het Fotomuseum, SKVR en aangesloten clubs was ook dit festival weer een groot
succes.
Tijdens de opening filosofeerde Ruud Visschedijk, directeur van het Nederlands Fotomuseum, over de mogelijkheid dit festival een landelijk karakter te geven en het
jaarlijks te houden. Het festivalbestuur fronste daarbij
de wenkbrauwen, want het kost een berg energie om dit
festival financieel en praktisch van de grond te krijgen.
We zullen zien wat de toekomst brengt, want het is en
blijft een mooi fotofeest.
De 20 clubs in onze afdeling hadden zich enorm ingezet
om via een presentatiebord reclame voor zichzelf en de
fotografie te maken. De zweetdruppels vloeiden rijkelijk
in de twee dagen voorafgaand aan het festival. Terugkijkend moeten we vaststellen dat de presentaties erg leuk
waren voor de eigen leden die het festival bezochten,
maar minder voor andere bezoekers.
Vorm ging dit keer boven inhoud. De clubs zullen meer
moeten nadenken hoe ze hun presentatie volgende
keer aantrekkelijker kunnen maken voor alle bezoekers.
Onze presentatie van clubleden op de dijk bij Battenoord
die twee foto’s vasthouden werd erg gewaardeerd. Bij
ons zat het werk in de voorbereiding en niet in het ophangen; dat was in een half uurtje gepiept.
“Twilight” was een lekker ruim onderwerp dat voor een
deel het vorige thema “Raw Zone” overlapte. Veel fotografen hadden daar een interessante invulling aangegeven die de ondergaande zon vaak oversteeg. Het Fotomuseum had uit de vele foto’s een mooie tentoonstelling
gekozen die door Profotonet zorgvuldig was afgedrukt.
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Geen lijsten, maar de foto’s met tape aan de wanden
bevestigd; eenvoudiger kan het niet.
Foto’s van onze clubleden Corrie Venant, Magda
Korthals en Sue Goldberg hadden een mooie plek op
de tentoonstelling. Jammer dat enkele andere topfoto’s
niet in deze tentoonstelling pasten en het dus moesten
doen als onderdeel van de digitale presentatie van alle
beelden en de enorme collage aan de muur.
De Joop van de Wetering wedstrijd, de jaarlijkse fotowedstrijd van de afdeling, had ook een plek op dit
festival. De beste 20 foto’s werden tentoongesteld. Ook
hier scoorde De Rarekiek met foto’s van Anne-Marie
Vermaat, Sue Goldberg en Angélique van der Loo. De
bespreking van 500 ingeleverde foto’s in anderhalf tot
twee uur…. Daar moet het festivalbestuur nog eens over
nadenken. Hoe doe je dat op een zinvolle manier?
Daarnaast waren er allerlei gastsprekers, portfoliobesprekingen en workshops die het festival een extra
impuls geven. Vooral de presentatie van Peter de Krom
uit Hoek van Holland was boeiend, aanstekelijk en vol
humor met mooie series over een scootmobielclub, stokstaartjes, schatgravers en nog veel meer
(www.peterdekrom.com) die een boeiend inkijkje geven in
menselijk gedrag.
Samengevat: weer een geslaagd festival dat veel bezoek trok. Er zijn een paar verbeterpunten en we zullen
zien of het volgend festival een wat meer landelijk karakter zal krijgen.

Linkerpagina: Ruud Visschedijk opent het festival en
de grote collage met alle foto’s.
Rechterpagina: een impressie van de clubpresentaties en de trotse geaccepteerden: Magda Korthals en
Sue Goldberg
De Rarekiek Kroniek
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Op deze pagina’s onze
clubpresentatie op het
festival (boven) en de voor
de tentoonstelling “Twilight”
geaccepteerde beelden van
onze clubleden:
Op deze pagina: Sue Goldberg en op de rechterpagina:
Magda Korthals (boven) en
Corrie Venant (onder)
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Top-20 Joop v.d. Weteringwedstrijd: foto boven: Angélique van der Loo en onder: Sue Goldberg.
Ook een foto van Anne-Marie Vermaat haalde de top-20. Deze staat op pagina 4
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Transparantie
Je zou mogen verwachten dat Rarekiekers na
projecten als “Muziekschool”, “Erik en het klein
insectenboek”, “Twilight” en “Buitenleven” een
beetje opdrachtmoe zouden zijn geworden, maar
daar bleek niets van toen het werk rond de opdracht
“Transparantie” op 31 oktober 2014 op het scherm
kwam. Ongeveer de helft van de leden had hiervoor
beelden geleverd.
Transparant heeft een letterlijke en een figuurlijke
betekenis. Letterlijk gaat het om doorzichtig (water,
glas, open geweven materiaal) en doorschijnend
(kleur). Figuurlijk betekent het “een dieper liggende
zin laten doorschijnen”.
Veel clubleden hadden voor de letterlijke betekenis
gekozen. Gelukkig werd door sommigen ook naar de
figuurlijke kant gekeken. Ook werd wel eens naar de
tegenstelling gekeken.
Het was een avond met verrassingen, verschillende
visies op het onderwerp, met humor, esthetische benaderingen en soms ook met dreiging en mysterie.

Van boven met de klok mee: Bram Schrier, Huib van Dam,
Hans Oosterom en Hans Groenendijk
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Transparantie, van linksboven met de klok mee: Ton v.d.Laan,
Sue Goldberg, John van Oudenaren, Leo van Kassel, Huib van
Dam, Wim Weeda, Magda Korthals.
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Met de klok mee: Wilma
Schrier, Jos de Beer, AnneMarie Vermaat, Sue Goldberg en John van
Oudenaren
De Rarekiek Kroniek
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Ton Mijs
14 november was een bijzondere avond. Een fotograaf die eigen werk laat zien, komt regelmatig voor; het zorgt
voor inspiratie en een frisse blik. Het was al vaak de bedoeling Ton te vragen, maar steeds kwam er iets tussen.
Nu was het zover. Voor ons bijzonder, maar ook voor Ton; hij heeft zijn jeugd op Goeree-Overflakkee doorgebracht en was lid bij onze fotoclub toen het nog geen Rarekiek was. Dus voor de fusie tot de huidige Rarekiek; zal
dus zo rond 1960 geweest zijn.
Op een tentoonstelling in het Diekhuus werd Ton weer opnieuw geboeid door met name de zwart-wit fotografie en
is hij weer aan de slag gegaan. Ton woont in Amsterdam en is voorzitter van de oudste fotoclub van het Europese
vaste land: de NAFVA, opgericht in 1887!! Als zestienjarige maakte hij al jazzfoto’s van Ella Fitzgerald en Miles
Davis. Zijn liefde voor jazz is gebleven. In 2009 werd Ton toegelaten tot de BMK met een serie foto’s van een
jazz-orkest. We kregen hier werk van te zien; boeiend zwart-wit met een heel goed gevoel voor het moment. Je
ziet dat Ton bij de muziek en de muzikanten betrokken is. Hij zit er in en weet de emotie te vangen.
Het is niet bij zwart-wit gebleven, we zagen mooie straatfotografie in kleur. Ook plekken in de USA met een hele
bijzondere verlaten sfeer. Mooie reisfoto’s uit bv. Tibet. Als echte mensenfotograaf maakt hij een prachtige foto
van zijn zieke vrouw in een ziekenhuis in Lhasa. Met plezier denk ik ook terug aan de mooie portretten die Ton
maakte van vrienden.
We zagen mooi werk van een echte mensenfotograaf. Voor wie het gemist heeft of meer wil zien: www.tonmijs.nl

Theo
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100 jaar Leica
Met de oer-Leica kwam honderd jaar geleden de eerste kleinbeeldcamera op de markt. Nou ja, op de markt niet helemaal. Het prototype
werd gelanceerd. De echte productie kon pas na de Eerste Wereldoorlog
beginnen.
Die camera bracht een enorme revolutie teweeg. Voor die tijd moest men
85 jaar werken met grote, zware camera’s met glasplaatnegatieven die
een lange belichtingstijd vroegen. Stokstijf zitten dus. Die methode was
meer geschikt voor binnenfotografie dan buitenfotografie.
Met de Leica kwam daar grote verandering in. De fotojournalistiek kreeg
veel meer mogelijkheden. De dynamiek kwam in de foto. Kijk naar Henri
Cartier-Bresson en Robert Capa, om maar een paar gebruikers van de
Leica te noemen.
Film voor die camera was er al, namelijk de 35 mm film uit de filmindustrie. Je moest in het begin wel zelf die film in het donker in het kokertje
laden, voordat die in de camera kon. Ik heb dat zelf ook jaren gedaan, toen ik blikken met 25 of meer meter film
kocht die ik zelf moest laden. Hoop gepruts en het voordeel nauwelijks waard.
Is er nog een verband tussen Leica en De Rarekiek. Zeker. Een van de oprichters van de beide voorlopers van De
Rarekiek was Jan Zandstra, die aan de Krakeelstraat in Sommelsdijk een fotozaak had. Hij was Leica-dealer en
had in de fotoclub diverse Leica-klanten.
85 jaar na de Leica kwamen de volgende revoluties in de fotografie op gang: de opkomst van het Internet samen
met de digitale fotografie. Leica liep hierin niet bepaald voorop, maar moest later toch mee. Een gezegde is of
eigenlijk was: het gaat er niet om òf je digitaal gaat, maar wanneer. Dat gold dus ook voor Leica en Leitz, dat nu ook
topkwaliteit digitale camera’s levert, waarmee een kleine groep fotografen graag werkt.
Ton van der Laan

Als we dan toch in het verleden aan het spitten zijn is hier een foto van Aad (l) en Cor Campfens die in 1997 terugblikten op de
begintijd van De Rarekiek. Hoogtepunt van de show was de zelfgemaakte vergroter, waarmee ze eind jaren vijftig in het prille
begin van de club hun negatieven afdrukten. De vergroter was opgebouwd uit allerlei huishoudelijke onderdelen, soms illegaal
aan het huishouden onttrokken.
De Rarekiek Kroniek

19

Nieuwe leden

Ieder jaar schenken we aandacht aan onze nieuwe
leden. Deze keer zijn dat Leo van Kassel en Huib
van Dam.

Leo van Kassel
Ik wil mezelf even aan jullie voorstellen: Leo van Kassel uit Middelharnis.
Mijn interesse voor fotografie is begonnen in 1979 toen ik voor mijn werk bij de marine een reis van 4 maanden
naar Azië en Australië ging maken. Even gauw een super 8 camera bij Zandstra gekocht, maar kwam er al snel
achter dat dit veel te duur was. Mijn vrouw en ik hebben nog vele mooie reizen gemaakt door Azië, Afrika, Europa
en Noord-Amerika en altijd ging
er een camera mee. Een aantal
Olympus camera’s gehad en
uiteindelijk in 2005 mijn eerste
digitale camera gekocht.
In 2007 mijn duikbrevet gehaald
en ook een camera voor onderwater aangeschaft. Daarmee
worden vooral macrofoto’s
gemaakt hier in Nederland,
maar ook in de Rode Zee en
het Caribische gebied. Op
onze andere reizen gaat nu een
Pentax K 30 mee. Na 4 jaar lid
te zijn geweest bij de fotoclub
Dirksland, ben ik nu lid van de
Rarekiek geworden. Ik voel me
er al helemaal thuis. Tot ziens op
vrijdagavond...
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Huib van Dam
Ik zal me even voorstellen; ik heet Huib van Dam en
woon in Stellendam. Ik ben getrouwd en heb een
dochter. Ik ben al sinds mijn jeugd (al heel lang)
liefhebber van de natuur. Fotograferen doe ik al vanaf
mijn 16e jaar, maar ben nooit een fotograaf geworden,
maar altijd natuurliefhebber gebleven. Ik gebruikte
de dia’s die ik altijd maakte om mijn verhaal te ondersteunen tijdens mijn lezingen. De dia’s waren voor dat
doel heel geschikt en het publiek vond ze altijd mooi,
dus waarom zou ik beter moeten gaan fotograferen?
Met het “digitale tijdperk” kwam toch de behoefte om
betere registraties te maken. Al snel werd me duidelijk
dat het helemaal niet zo eenvoudig is om een goede
foto te maken (en te bewerken). Met mijn eerste
spiegelreflexcamera heb ik 25 jaar naar tevredenheid
gefotografeerd.
De laatste tijd heb ik al vier maal een nieuwe camera
gekocht, maar ik vind het resultaat nog steeds niet
te vergelijken met de kwaliteit van mijn dia’s destijds.
Ondertussen ben ik er wel achter gekomen dat een
goede camera niet vanzelf goede foto’s maakt. Ook
ben ik er achter gekomen dat het bewerken van de
foto’s erg belangrijk is.
Van een aantal cursussen die ik heb gevolgd ben ik
alweer bijna alles vergeten. Ik kreeg te veel informatie
in te korte tijd (of het is gewoon de leeftijd) dus dat
was niet de oplossing. Uiteindelijk heeft Cor me een
paar keer meegenomen naar de Rarekiek en dat beviel me uiteindelijk wel. Ik kan er mijn vragen kwijt, ik
krijg informatie, leer naar foto’s kijken en beoordelen,
er wordt veel verteld hoe je betere foto’s kunt maken
enz. Als ook het foto-bewerken nog wat meer aan de
orde komt, zit ik bij de Rarekiek zeker op de goede
plek.
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Dan is er altijd nog de kunst
Hans Groenendijk opende de tentoonstelling van Jos de Beer en Hans Oosterom in Galerie
“Kunst bij de Sluis” in Middelharnis. Hieronder een deel van zijn openingstoespraak:
Het is moeilijk zo niet onmogelijk om kunst te omschrijven, wat is het eigenlijk? Waar houd je van? Wat vind je
mooi? Het is net zoals het onderwerp geloof en politiek;
je komt er nooit uit, het blijft subjectief. Voor moderne
kunst is een belangrijke voorwaarde dat je er voor openstaat. Het begrijpen ervan is niet perse noodzakelijk.
Geef alle kunst een kans…… ook al doet de
kunst je zeer. Sterker nog; als het je ergert
en het schuurt een beetje.... dan kan het
toch goed zijn. Pijn, angst, ergernis zijn ook
emoties die je als kunstliefhebber kunnen
verrijken. Een landschapje dat verzuipt in
schoonheid, evenwichtigheid waarin alles
klopt kan soms wel eens zo nietszeggend
zijn, dat je het de volgende dag weer bent
vergeten; het beklijft niet. Beelden waarbij je
na moet denken ‘wat is dat nu’, ‘wat bedoelt de kunstenaar?’ Die beelden, in welke
kunstvorm dan ook, blijven sterker hangen,
hebben meer impact. Realistische ofwel
figuratieve kunst is absoluut niet minder dan
moderne kunst, maar is wel toegankelijker.
Jos de Beer is 35 jaar geleden begonnen met keramiek
en 5 jaar terug met beeldhouwen. Hij maakt sculpturen
uit verschillende steensoorten. Deze heb ik bij hem
thuis in mijn handen gehad; prachtig bewerkt, het zijn
aalgladde kunstwerken. Het probleem van zo’n sculptuur is ‘op welke manier leg ik hem neer’. Elke kant is
namelijk interessant en de kant die onder ligt, die zie je
niet. Zonde. Jos zei dat dat ook voor hem een dilemma

was en hij daarom terughoudend was met het boren van
gaten erin om de sculptuur op een standaard te kunnen
plaatsen. Jos maakt veelal organische vormen waarin
hij vaak een gelaagdheid aanbrengt. Hij hakt vaak zo
dat het lijkt of de sculptuur in laagjes is opgebouwd.
“Pak het maar beet”, zei Jos, maar dan voel je even toch
de museumremming, daar waar je op afstand dient te blijven. Kunst voelen…. met
je handen is voor mij een nieuwe ervaring.
Veel van Hans Oosterom ’s fotowerk
heeft een schilderachtige, impressionistische inslag. Soms nog herkenbaar, maar
ook vaak zijn de beelden minder of soms
ook meer geabstraheerd. Hans beweegt
zich op het snijvlak van realisme en
abstractie. Met veel bewerking van beeld
en kleur komt hij tot beelden die minimalistisch, zacht, romantisch of dromerig
zijn…. Dat dan weer in verschillende
combinaties. Vaak zoekt hij naar minderminder-minder in het beeld, waardoor er
rustige evenwichtige beelden ontstaan. Soms maakt hij
volledig abstracte beelden en dan worden er ook wel
meer sprekende en warmere kleuren gebruikt. Deze
beelden maken je vrolijk en zorgen ervoor dat je niet in
een depressie belandt.
Ik sluit af met een citaat van de beroemde Franse schrijver Marcel Proust: “Als alles, alles in het leven verdwenen is, als er niets meer is, dan is er altijd nog de kunst”.

Op deze pagina beelden van de opening
en hiernaast enkele
sculpturen van Jos
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Programma 2015

Vrijdag 29 mei – Bespreking eigen werk

Vrijdag 2 januari – Nieuwjaarsborrel. Neem foto’s mee
met het thema “Oud en Nieuw”

Vrijdag 12 juni – Beeldend kunstenaar Foke Stribos
komt op bezoek: “Hoe kijk je naar een landschap”

Vrijdag 16 januari – Bespreking eigen werk

Vrijdag 19 juni – Bespreking eigen werk

Vrijdag 23 januari – Beeldjesavond: verkiezing beste
foto en serie van 2014. De 35–ste editie van deze
wedstijd wordt besproken door fotograaf Frans van
Groeninge van FG De Huiskamer.

Vrijdag 26 juni – Slotavond met partners

Vrijdag 30 januari – Bespreking eigen werk
Vrijdag 13 februari – Bespreking eigen werk en inleveren foto’s voor Bondsfotowedstrijd
Vrijdag 20 februari – Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 27 februari – Bespreking eigen werk
Vrijdag 13 maart – Bespreking eigen werk
Vrijdag 20 maart – Gastfotograaf: Marcel van Balken
komt met eigen werk.
Vrijdag 27 maart – Bespreking eigen werk
Vrijdag 10 april – Bespreking eigen werk
Vrijdag 17 april – Bezoek van Fotoclub Goes aan De
Rarekiek (onder voorbehoud)
Vrijdag 24 april – Bespreking eigen werk
Vrijdag 8 mei – Activiteit in samenwerking met Dorchester Camera Club
Donderdag 14 mei t/m zondag 17 mei –
Kunstkijk 2015. De Rarekiek exposeert dit weekend
op Camping De Grevelingen in Battenoord.

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

Clubavonden

Deze vinden plaats in het Diekhuus, Beneden Zandpad
7 te Middelharnis. Aanvang clubavonden 20.30 uur.
Zaal open om 20.00 uur

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.

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 70 beelden op onze website opgeleverd.

Dorchester

Voor dit seizoen moeten we nog een activiteit afspreken met onze Engelse vrienden.

Kettingfoto

November 2012 is het project Kettingfoto gestart. Doel
is dat er maandelijks iemand reageert op het meest recente beeld. Dat moet een foto zijn. Formaat is vrij. Na
presentatie van de nieuwste foto op een clubavond kan
iemand zich melden die op die foto wil reageren.
De Rarekiek Kroniek
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