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Voor jullie ligt weer een dikke Kroniek met veel foto’s, wat artikelen bij die foto’s
en ander lezenswaardig materiaal. Theo vraagt zich af welke paden we als
fotografen op kunnen of moeten gaan, er was behoorlijk succes bij de Bondsfo-
towedstrijd
2015 met een gouden sticker voor Anne-Marie Vermaat. Angélique
van der Loo doet verslag. Frans van Groeninge zorgde voor een boeiende
beeldjesavond, waarvan uiteraard verslag wordt gedaan.
Martien van Rossen houdt niet van veel woorden, heeft een nuchtere kijk op
Dingen, maar maakt wel heele mooie foto’s. In het interview vertelt hij wat hem
bezighoudt in de fotografie.
Jaap Peeman heeft weer enkele Flakkeeënaars gevonden die hij portretteert.
Een van hen komt in deze Kroniek in beeld en we leren ook hoe deze man
tegen het leven aankijkt.
De Rarekiek is weer een bmk’er rijker. Anne-Marie Vermaat stuurde een serie
in van de marechaussee, oefenend op het Scheveningse strand voor Prinsjes-
dag.
Die serie werd geaccepteerd en is te zien op pagina 18 en 19.
Regelmatig zoekt de club naar nieuwe manieren om de leden een boeiend
programma te bieden. Ton van der Laan keek in het archief hoe dat de afgelo-
pen
jaren is aangepakt. Op de binnenkant van de achterpagina vertelt hij de
komende Kronieken over zijn favoriete foto’s.
Ook een triest bericht; o. Oud-lid Krijn van Putten overleed vorige maand. Theo
blikt terug op alles wat hij voor de club heeft gedaan.
Bestuurlijk zijn er wat wijzigingen. Ton van der Laan heeft het bestuur verlaten
en is als secretaris opgevolgd door Jeanine Fortuin. Magda Korthals nam het
penningmeesterschap over van Jos de Beer en Wilma Schrier trad toe tot het
bestuur.
Daarnaast veel foto’s van onze leden, soms met wat extra uitleg door de maker.
Weer veel lees- en klijkplezier toegewenst.
De redactie

Beeld van de avond van 10 april 2015 - keuze Leo van Kassel, foto Bram Schrier



Naast de gebruikelijke levensvragen hebben fotografen er nog wel een paar; “wat willen we fotografisch bereiken?” 
en “hoe gaan we dat doen?”. Het doel of streven kan heel verschillend zijn. Een leuke hobby, waarbij je de belang-
rijke momenten in je leven zo goed mogelijk wilt vastleggen is er één en zeker een heel belangrijke. Hoe fijn is het 
niet een fotoboek van vroeger door te bladeren en van de herinneringen te genieten, soms met weemoed.
Voor anderen is het mooi vastleggen van bijzondere bloemen, vogels en insecten het doel, het is dan belangrijk 
kennis te hebben van bijvoorbeeld gedrag. Vaak is dan de techniek heel belangrijk om tot succes te komen. Dik-
wijls een samengaan van twee hobby’s.
Een ander richtpunt kan zijn het bereiken van erkenning door het meedoen aan wedstrijden, BMK, FIAP, PSA en 
wat er nog meer is. Dit meedoen kan naast de hoop hoog te eindigen ook een stimulans zijn, een persoonlijke 
opdracht waardoor je verder komt. Een probleem hier is dat anderen een oordeel geven over je foto’s. Je kent deze 
mensen bijna nooit en zij jou ook niet. De kans is dus levensgroot dat je boodschap niet overkomt. Om te toetsen 
of de foto die je gemaakt hebt en mooi/goed vindt of er nog aan twijfelt, neem je je werk mee naar de fotoclub. Hier 
tref je wel mensen die je kennen en die bovendien weten wat je zoal maakt en daar vaak anders naar kijken dan 
een onbekende. De discussie over het werk is het belangrijkste doel van de fotoclub.
Nog een doel kan zijn werk te maken dat tentoongesteld kan worden, mooi afgedrukt of juist ruw gepresenteerd. 
Dat kan met het vorige samengaan, maar hoeft niet. In de fotoclub wordt deze groep kleiner. Er wordt vaak geko-
zen voor de digitale presentatie; iets geheel anders. Deze fotografen zoeken op deze manier een platform. 
Alle groepen moeten in een fotoclub terecht kunnen, elkaar helpen met discussie, kennisuitwisseling en dat soort 
zaken. Door de verschillen lukt dat meestal wel en soms niet. Goed naar elkaar luisteren, is belangrijk. De verschil-
len in de doelen komen zeker tot uiting bij gezamenlijke tentoonstellingen, inzendingen voor Bondsfotowedstrijd en 
afdelingswedstrijd. Een deel van de leden kan niet putten uit een portfolio van werk op papier. Van alle leden kun 
je zeggen dat ze foto’s maken om te laten zien. In de kast laten liggen of op de harde schijf bewaren, kan voor nie-
mand een doel zijn; ze moeten naar buiten! Zou het Quo Vadis dan voor veel fotografen Facebook en alle andere 
digitale media zijn? Hier zijn geen grenzen, zie je net zo gemakkelijk werk van een fotograaf uit Zweden en krijg je 
zijn mening over je foto’s. Alleen is dat commentaar vaak net zo vluchtig als het medium zelf en wezenlijk verschil-
lend van een foto aan de muur. 
Je ziet steeds meer dat fotografen naast hun fotoclub aansluiting zoeken bij andere groepen, zoals de portretgroep, 
natuurgroep enz. Dit geeft verbreding en de fotoclub kan hier ook van profiteren. Verbreding en verdieping bereik je 
ook door veel andere fotografie (en kunst) te gaan zien, je te verbazen, te verwonderen en soms te ergeren.

Theo Mastenbroek

Quo Vadis?

Huib van Dam 
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Op 22 maart reden Anne-Marie en ik in alle vroegte naar de bespreking van de Bondsfotowed-
strijd in Hilversum. Van de 309 fotoclubs die Nederland rijk is, hadden er 189 clubs meegedaan 
aan deze jaarlijkse wedstrijd. Elke club had 10 foto’s ingestuurd. De bijeenkomst begon met 
een filmpje over hoe de jurering tot stand was gekomen door Jan Vogelenzang, Monique de 
Zwart en Tom Meerman. Daarna kwamen de foto’s die een bronzen, zilveren en gouden sticker 
hadden gewonnen voorbij. Er waren 24 bronzen, 12 zilveren en 3 gouden stickers uitgedeeld 
en onze Anne-Marie zat bij de beste 3! Ze had een prachtige zwart-wit foto ingestuurd met een 
kindje in een ontwikkelingsland erop, die je zo als een Giro 555 reclame kon gebruiken. De jury 
gaf aan dat de blik van het meisje er gelijk ‘uitgeknald’ was; de foto kwam gelijk binnen. Kortom 
een heel goed en krachtig beeld. 
Tom Meerman gaf in het algemeen aan dat er ontzettend veel mooi werk was ingeleverd en dat 
ze met name hadden geselecteerd op foto’s die hun geest hadden geraakt, foto’s die ze intrige-
rend vonden. Daarna keken ze naar licht, kleur, diepte, techniek en compositie. Ook namen ze 
in hun oordeel mee hoeveel moeite zij dachten dat de fotograaf had moeten doen om de foto te 
maken en hoe het gesteld was met de kwaliteit van de foto.
Fotoclub Polderlicht won de 3e prijs met 213 punten; Collectief Brabant behaalde de 2e plaats 
met 220 punten en Fotokollectief Zuid-Limburg won de 1e prijs met 222 punten. Wij behaalden 
als Rarekiek de 13e plaats met 204 punten. Op basis van 1890 ingezonden foto’s hebben we 
het goed gedaan, maar kan altijd beter. Op naar volgend jaar.

                                                      Angélique van der Loo

Anne-Marie Vermaat

Magda Korthals

Angélique van der Loo
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Martien van Rossen

Sue Goldberg

Sue Goldberg

Joep LuijckxMarc van Houwelingen

Theo Mastenbroek
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Beeldjes 2014
Het is traditie dat afwisselend één fotograaf en één beeldend kunstenaar het beste fotowerk van het afgelopen jaar 
bespreekt en uit dat werk in de categorieën zwart-wit foto, kleurenfoto en fotoserie zijn of haar favoriete beeld uit-
kiest. De makers krijgen een jaar lang een wisseltrofee.  De trofeeën, beeldjes van fotograferende mensen, zijn ooit 
gemaakt door Mel Dale, schoenmaker, maar ook beeldhouwer uit Stad aan het Haringvliet.
Frans van Groeninge van Fotogroep De Huiskamer en lid van de FIAP-fotogespreksgroep beoordeelde dit keer de 
ingezonden foto’s en series. Hij had daar veel energie ingestoken, alle beelden vooraf regelmatig bekeken en erg 
goed in zich opgenomen. Ook had hij veel notities gemaakt.  Hierdoor was hij in staat degelijk commentaar te ge-
ven en zijn keuze goed toe te lichten. Hij had goed oog voor techniek, compositie en of de kijker de ruimte had om 
bij het beeld een verhaal te bedenken. In sommige beelden werden soms te veel verhalen verteld, andere beelden 
hadden te weinig eigens of een te simpel verhaal.
Bij de series stond hij wat langer stil. Wat maakt een serie een serie? Zitten er overbodige beelden in? Is samen-
hang in onderwerp voldoende of moet er een volgorde en een logisch verhaal in zitten? Het is een zoektocht voor 
de maker, maar ook voor de kijker. Het werd een nek-aan-nek race tussen een serie van Angélique van der Loo 
over de hardloopwedstrijd “Color Run” en een van Anne-Marie Vermaat over een bijzondere kapperszaak in Rotter-
dam. 
Af en toe was er wat discussie over aanpak en keuzes en een enkele keer gaven leden toelichting om hun foto’s 
wat meer te duiden. Dat is soms een zwaktebod. De foto’s spreken dan onvoldoende zonder een aanvullende toe-
lichting. Invloed op de uitslag zal dat niet gehad hebben.
 Uit de kandidaten voor de beeldjes koos hij tot slot bij zwart-wit een Afrikaans kinderkopje van Anne-Marie Ver-
maat, een foto die eerder een gouden Fiap medaille haalde en in maart 2015 een gouden sticker bij de Bondsfoto-
wedstrijd scoorde. Dan is er niet veel discussie mogelijk. Maar zij scoorde nog een tweede beeldje: een serie over 
het kappersduo “Schorem” in Rotterdam. Bij de kleurenfoto’s ging de eer naar Jaap Peeman met een tere foto van 
een van de bewoners. De foto is genomen in de nadagen van het verzorgingshuis De Goede Ree in Sommelsdijk, 
waar de sloophamer intussen zijn werk aan het doen is.

Ton van der Laan
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Martien van Rossen
Waarom koos je voor fotografie als hobby?
Fotografie zorgt ervoor dat ik datgene wat mij interesseert, 
kan visualiseren. Dat is voor mij prettig, omdat ik beeldend 
denk. 

Wanneer ben je met fotografie begonnen, wat fotografeerde 
je toen vooral?
Op mijn 17e ben ik begonnen met fotograferen. Ik legde 
voornamelijk defensieoefeningen vast en maakte met plezier 
vakantieplaatjes.

Wat is sindsdien in je fotografie veranderd (als er iets veran-
derd is)?
Na het maken van een aantal trouwreportages veranderde 
mijn inzicht in de fotografie. Omdat je dan verantwoordelijk 
bent voor het beeldmateriaal op een bijzonder moment. Je 
voelt je dan en bent dan daadwerkelijk de fotograaf. 

Je werd in 1997 lid van De Rarekiek. Hoe ben je bij de foto-
club gekomen?
Mijn eerste kennismaking met de Rarekiek was  een expo-
sitie van Marga Jessurun  in het Diekhuus, waar ik toevallig 
binnen liep. Zij nodigde mij uit voor een clubavond en hierbij 
is het niet gebleven.

Wat inspireert jou in de fotografie en helpt De Rarekiek 
daarbij?
Fotograferen is voor mij een “uitlaatklep”. Ik geniet ervan om 
op zoek te gaan naar dat ene beeld, die vorm, dat … en ja 
de Rarekiekers hebben mijn kijk op “beelden” wel veranderd.

Als je wilt fotograferen, hoe kom je aan je onderwerpen?
Er zijn altijd onderwerpen; het ontdekken er van is de kracht 
van de fotografie. Gewoon beginnen met de camera uit je 
tas te halen (aldus Ton).

Ga je liever alleen op pad of samen met andere fotografen?
Fotografie is emotie, afhankelijk daarvan ga ik alleen of met 
andere fotografen op pad. Met een groep naar bijvoorbeeld 
Texel ervaar ik als een hoogtepunt. Ook het bekijken en het 
bespreken van elkaars foto ‘s op dat moment vind ik gewel-
dig. 

Wat neem je mee als je gaat fotograferen?
Broodje kaas (jong belegen), statief en m’n camera. 

Wat is je eigen favoriete foto en waarom?
Mijn favoriete foto; daar ben ik nog naar op zoek en ik hoop 
dat ik nog lang mag zoeken.

Wat vind je leuk aan de fotografie, het rondstruinen en 
maken van de foto’s of het bewerken van de foto’s op de 
computer of is het iets anders?
Het zoeken naar en maken van maakt fotografie tot mijn 
hobby.
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Martien van Rossen
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              Bram Schrier
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In september 2014 hebben Hans en ik een prachtige reis door Amerika en Canada mogen maken. Een van de hoogtepunten 
was Yellowstone National Park. Een vulkanisch natuurpark met veel thermische bronnen en een zeer kleurrijk landschap. Ik 
ben diverse foto’s aan het verzamelen voor de expositie op de Kunstkijk 2015 en deze 3 komen er zeker in. Je raakt niet uitge-
keken….
                                                                                                                                                                      Angélique van der Loo
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 Jeanine Fortuin
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Leen Stolk
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Leen Stolk

Leendert Verkerke
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Honkvast dat is Jan van 
Nimwegen
Jan is geboren op 26 maart 1950 en woont aan de
Molenweg te Sommelsdijk in het spulletje dat opa liet
bouwen in 1926. Het heeft rondom aardig wat grond,
vroeger stond het midden in de polder, nu grenst het
zowat aan het dorp Sommelsdijk. Toen opa Piet en oma
Jannetje van Nimwegen in 1963 waren gestorven, zijn 
de ouders van Jan met vijf kinders naar dit spulletje aan 
de Molenweg in Sommelsdijk verhuisd. Vader van Nim-
wegen was vanaf de strenge winter van 1963 werkzaam 
bij boer van Nieuwenhuizen, daarvoor werkte hij in Rot-
terdam bij de firma Pakhuis. Zijn moeder verzorgde het
gezin dat uit vier jongens en een meid bestond. Moeder
is op haar 84e jaar in 2003 gestorven in het ziekenhuis
van Spijkenisse aan de gevolgen van ouderdomssuiker.
Vader van Nimwegen is op een leeftijd van 85 jaar in
2012 overleden en Jan is al een jaar of zeven thuis en
was jaren mantelzorger voor zijn vader.
De school met de Bijbel in Sommelsdijk daar ging Jan
naar de lagere school en daarna heeft hij het toch drie
jaar op de Christelijke Mulo uitgehouden, omdat zijn
moeder niet wilde dat hij ook in de landbouw terecht 
kwam.Maar leren, nee, daar vond hij niets aan en zo 
kwam hij terecht in de GWW-sector; de Grond-, Weg- en
Waterbouw. Het verplaatsten van grond en zand dat 
heeft hij in zijn werkzame leven altijd gedaan op een kip-
per vrachtwagen. Bij verschillende aannemers heeft hij
gewerkt waaronder twee jaar bij de firma Oosterling in
Middelharnis, meestal een week van huis. Zijn laatste
klus voor dit bedrijf was in België; toen was hij het zat
om altijd van huis te zijn. Bij grondverzetbedrijven zoals
de firma Kleinjan in de regio Rotterdam is hij toen gaan
werken, ook weer op een kiepwagen en maar rijden
met grond en zand. Dat heeft hij zo’n drieënveertig jaar
volgehouden.Vrijgezel is hij, wel een keer een vrien-
din gehad en ook een tijdje mee samengewoond in de 
Rembrandlaan in Middelharnis, maar dat ging weer 
over. Moeder blij dat hij weer thuis kwam. Het gezin 
van Nimwegen kerkte in de Christelijke Gereformeerde 
Gemeente aan de Hoflaan in Middelharnis, maar zijn 
broers en hijzelf vonden er niets aan; moeder wilde toen 
altijd meisjes van deze gemeente koppelen aan haar 

jongens, maar nee, die hadden daar niets mee op, want 
dan zaten ze gelijk ook aan de kerkgang vast. “Wat vind 
je belangrijk in het leven Jan?” “Gezondheid, want dat is 
niet te koop”.
Tijdens het interview is ook broer Piet aanwezig, hij
logeert bij Jan omdat hij doordeweeks werkt bij Van Gro-
ningen Sloopwerken in Middelharnis. Piet is van 1948,
alweer 67. In het weekend zit hij in Lelystad daar heeft
hij een vrouw en twee stiefkinderen. Piet is na de lagere
school naar de HBS gegaan, maar dit was ook voor Piet
geen succes; ’s avond leren was ook niets voor deze
jongen, na drie jaar en niet veel wijzer had hij het wel
gezien. Hij ging werken bij groenvoorzieningsbedrijven,
de laatste 10 jaar was hij ZZP-er bij de gemeente Mid-
delharnis; onkruidverdelging en verzorgen van planten-
bakken was zijn werk.
“Wat doe je door de week Jan?” “Lekker met Rocky lo-
pen, een Rottweiler en die ziet er vervaarlijk uit, maar hij 
doet niets hoor,” zegt Jan, maar daar geloof ik niets van. 
Want als ik voor het interview aan kom fietsen, springt 
hij luid blaffend tegen het gaas van de ren. Rocky heeft 
een heel groot buitenverblijf met nachthok, want in huis 
wil Jan zo’n grote hond niet hebben. Ook de kat verzor-
gen en het erf en schuren bijhouden en zesmaal per 
dag de verkoopkar bijvullen, is een van Jans taken. Op 
het terrein verzorgt de schoonzus van Jan, die getrouwd 
is met broer Hans, en die naast Jan hun woning hebben 
in een grote landbouwschuur, een flink aantal kippen. 
Eieren zat om te verkopen en in de zomer worden ook 
groente en gladiolen in de verkoopkar verkocht. De 
mensen die langs komen, pakken dan zelf wat ze nodig 
hebben en stoppen het verschuldigde bedrag in een 
kistje. “Gaat dat nooit mis Jan?”, vraag ik. “Nee gaat 
goed hoor. Eén keer hebben we een stel gehad die re-
gelmatig spullen kwamen kopen, een paar dubbeltjes en 
stuivers deden ze in het potje, schoonzus heeft briefjes 
bij de producten gedaan met de vraag of men a.u.b. juist 
wilden afrekenen, het paar is nooit meer gesignaleerd”. 
“Heb je nog een droom Jan?”
“Nee, niet veel dromen meer”. Wel droomt hij regelmatig
dat hij op de kipper vrachtwagen zit.

Maandagavond 14 april 2015
Interview met Jan van Nimwegen door Jaap Peeman
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         foto’s Jaap Peeman
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Al heel wat jaartjes ga ik de dag voor Prinsjesdag naar de oefening op het Scheveningse strand. Ik geniet daar van het spekta-
kel.Deze oefening is voor mij net een dansvoorstelling, maar dan door paarden.

In het begin stond ik keurig achter de hekken, waardoor je steeds vanuit hetzelfde perspectief gedwongen bent te fotograferen. 
Het jaar erna wist ik waar ze vandaan komen voor het spektakel begint en waar ze na afloop naartoe gaan, dus sportschoenen 
aan en rennen maar. Ook wist ik wanneer ze ongeveer en waar met rookbommen gaan gooien. Het jaar erna ging ik net als bij 
andere evenementen tussen de grote jongens (de pers) staan, want zij weten nog beter wanneer er wat gebeurt. 
Ik vind het prettig om een onderwerp te zoeken wat bij mij past en wat nog niet teveel is gefotografeerd. Zo ben ik gek op hon-
den, dus ik zocht hondenrennen op en tentoonstellingen. Ik heb ook wat met kappers, dus heb ik 3x een kapper serie ingezon-
den voor de BMK. Terug naar de paardenoefening. De laatste keer had ik het goed voorbereid. Ik heb mij van tevoren aange-
meld en ik mocht nu buiten de hekken fotograferen.  Ik wist nu wanneer er wat zou gebeuren, dus dat fotografeert fijn. 

Het leuke aan meedoen met de BMK is de tijd vooraf. Samen met Angélique, Wim en daarvoor Corrie elkaar helpen en dan 
het leukste; de dag zelf. Wij maken er traditiegetrouw een leuk dagje uit van. In de ochtend het examen (voor de jury je werk 
bespreken), daarna wat fotograferen in de omgeving en natuurlijk niet onbelangrijk, lekker lunchen bij hotel New York. Daarna 
in de middag het bespreken van alle series, wat heel erg leerzaam is! En ik kreeg het predicaat BMK mee waar ik natuurlijk heel 
trots op ben. 

Anne-Marie Vermaat
 

BMK
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Enige tijd geleden ben ik begonnen met een 
project KLOS; met andere woorden Kunst 
Ligt Op Straat.  
Het is maar een experiment van gewone 
dingen, die je op straat tegenkomt. Dit heb ik 
nog nooit gedaan. Dus hiervan drie beelden; 
niet geweldig, maar zij hebben wel iets voor 
en van mij. 

Magda Korthals
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Theo Mastenbroek
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Drie maal Kruizen.
Uit de vele religies die er zijn, noem ik 
de grootste vijf: Hindoeïsme, Joden-
dom, Boeddhisme, Christendom en 
Islam. Deze geloven en de stromin-
gen binnen deze geloven worden op 
verschillende manieren beleefd; van 
licht, open en vrolijk tot zwaarder en 
extremistisch.
Dit zijn drie foto’s uit een serie van 
vijf, waarmee ik getracht heb de wat 
zwaardere kant van het Christendom 
uit te beelden.
Hans Groenendijk 
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Marc van Houwelingen
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Leo van Kassel
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Eigentijds

De laatste 20 tot 25 jaar ben ik vooral 
bezig geweest met landschapsfoto-
grafie.  Sinds een paar jaar zoek ik in 
landschap of stad naar zaken die iets 
hebben met “eigentijds”.  De Engelse 
fotografie heeft daar met “contempo-
rary” een aparte categorie voor.  Het 
is moeilijk te definiëren en dat bevalt 
me wel.  Soms gaat het om dingen die 
niet op hun plaats lijken, vergeten zijn 
of een bepaalde suggestie wekken.  
De wereld van nu met wat vraagte-
kens erin. Enkele jaren geleden was 
er een succesvolle BMK-inzending 
onder het motto “de helaasheid der 
dingen”. Dat was voor mij een inspira-
tie om wat meer op zoek te gaan naar 
“helase” dingen.

Ton van der Laan
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Wilma Schrier
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Sue GoldbergWilma Schrier
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ARISTOLOCHIA  = Grieks voor 
Pijpbloem.

Het is slechts één van de vele 
soorten, die ik over een reeks 
van maanden heb gevolgd en 
wel de Reuzen Pijpbloem.
Bij deze serie, heb ik diverse 
bloemen geobserveerd en gefo-
tografeerd en tot het binnenste 
ontleed.
Hierbij heb ik de volledige 
medewerking van de kweker 
gekregen.
De oorspronkelijke domicilie 
van de bloem is het tropisch 
woud, dat zich vanaf Panama 
tot Brazilië uitstrekt. De bloem, 
die ik op zijn weg naar vergan-
kelijkheid volgde, behoort tot 
de soort Pijpbloemen, waarbij 
de insecten voor de bestuiving 
zorgen, maar niet tot het aas 
van de plant dienen. De bloem 
verspreidt een onaangename 
aas geur, waar de vliegen op 
afkomen, die vrij kunnen in- en 
uitvliegen.
Dit zijn slecht drie foto’s van een 
grote serie, waaraan ik veel ple-
zier beleefd heb om de opna-
mes te maken. Ik kan iedereen 
adviseren om eens een lang-
durig project op te pakken met 
steeds hetzelfde terugkerende 
onderwerp!

Riet Elen-Doorduyn
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Huib van Dam

Sjaak Breedveld 
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n Marcel van Balken verraste onze club met zijn conceptuele foto’s op vrijdag 20 maart, want dat was wel de 
rode draad van zijn verhaal en zijn stijl. 

Het was niet de 1e keer dat Marcel onze club bezocht. In 2004 bezocht hij ons eiland ook en liet zijn foto-
grafische kunsten aan ons zien. Het resultaat was een feest en het was vooral leerzaam om te zien hoe 
dat proces bij hem van idee tot foto verloopt. Marcel is volgens mij het prototype perfectionist en mijn be-
wondering steeg door het mateloze geduld en de opoffering van zijn sociale contacten door de vele uren in 
de doka. Voor de jongeren onder ons; de doka is een donker hokje met een rood lampje, vol met chemica-
liën, waarbij je het RAW-bestand (genaamd negatief) ontwikkelt en papier in verschillende baden dompelt, 
zodat na een bepaalde tijd en bij een bepaalde temperatuur je het beeld tevoorschijn ziet komen. 

Marcel is in aanraking gekomen met fotografie op de grafische school. Hij is dan ook begonnen met gra-
fische film. De mensen dachten dat Marcel goed kon tekenen, want het zag er uit als een tekening, maar 
het was toch echt fotografie. Marcel heeft de analoge Photoshop uitgevonden! Na een paar jaar is hij iets 
anders gaan doen; halftoon fotografie. Dat was ook weer avonden zweten op 1 afdruk. Marcel wist altijd 
wel van een normaal beeld iets abnormaals te maken. Een ander thema was verkeersborden. Hij maakte 
daar natuurlijk weer zijn eigen borden van. Op een gegeven moment koos Marcel ervoor om minder doka 
intensief fotowerk te gaan doen. Dat was beter voor zijn gezondheid en voor zijn sociale leven. Hij ging 
“gewoon” fotograferen, maar had wel nagedacht over de voorwaarden: 1 filmrolletje, zwart wit, 1 papier-
soort en beeldvullend. Nu had hij op 1 avond soms wel 7 prints, terwijl hij in het verleden wel een week in 
de doka zat. Een hele vooruitgang dus. Marcel fotografeert met groothoek en zit dicht op zijn onderwerp. 
Marcel blijft met thema’s werken en geeft zichzelf steeds opnieuw opdrachten. Hij fotografeert veel achter-
gronden, zoals b.v. muren en luchten, zodat hij die als fotolagen kan gebruiken. Soms ensceneert hij een 
foto zo, dat men denkt dat alles in de foto echt zo gefotografeerd is; dan is zijn missie geslaagd. 

De digitale fotografie deed zijn intrede. Marcel begon met het inscannen van een dia en stelde zijn eerste 
digitale foto samen. Hij had een boek over Photoshop gekocht en sloot zichzelf een week op om alles te 
lezen en uit te proberen. Hij vertelt vol trots dat hij toen ineens van een bikinibroekje een blauw surfzeil-
tje kon maken. Hij ging vanuit zijn bestaande archief zaken componeren tot nieuwe beelden, maar bleef 
natuurlijk wel fotograferen. Hij fotografeert alles wat los en vast zit, zegt hij zelf. Op vakantie gaat hij naar 
begraafplaatsen toe om beelden te fotograferen en elk jaar is hij te vinden op het Living Statue evenement 
in Arnhem, zodat hij die beelden later weer kan gebruiken in zijn foto’s. Door zijn perfectionisme is hij nog 
steeds veel tijd kwijt aan het bewerken, maar hij vindt het nog steeds erg leuk om te doen. Soms bestaat 
een enkele foto wel uit 20 lagen. Hij liet ons een geweldige foto zien van een persoon in een rode jas om-
geven door zeepbellen. Elke reflectie moet dan perfect zijn. Het aantal uren dat in deze foto is gaan zitten; 
daar durf je niet eens over na te denken, maar het resultaat is geweldig! 

Marcel nam ons deze avond  mee op zijn reis van beginnend fotograaf tot “licht”-tovenaar  van conceptuele 
foto’s. Hij creëert zijn eigen wereld met een stukje poëzie, vlagen van humor, boeiende beelden of gewoon 
geweldige foto’s door de fijnheid van lijnen. Het was een zeer boeiende en leerzame avond met een fan-
tastisch fotograaf, die ook nog leuk kan vertellen. Marcel, bedankt!

Anne-Marie Vermaat & Angélique van der Loo 

Foto Marcel van Balken
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Oude wijn in nieuwe “blauwe” zakken.

Met drie mensen die grafiek maken, zijn we begonnen met het gebruik van oude fotografi-
sche technieken zoals cyanotypie, kallitypie en gomdruk. Al deze processen zijn één op één 
technieken: je gaat uit van een transparant (kan op de inktjetprinter worden gemaakt van een 
digitaal bestand) en wordt op een vel lichtgevoelig gemaakt aquarelpapier gelegd en met UV 
licht belicht. Na ontwikkeling (spoelen met water) heb je het beeld. Bij een Cyanotypie is de 
druk blauw, in verschillende tinten. Bij een Kallitypie is het bruin en bij gomdruk is ook meer-
kleurendruk mogelijk. 
Een echte donker kamer is niet nodig, een verduisterde ruimte om het papier te prepareren is 
voldoende. Het proces is wat variabel, je krijgt dus niet steeds hetzelfde resultaat. Jullie zien 
wat eerste resultaten. Ook een poging naast het blauw van de cyanotypie kleur toe te voegen. 
Omdat je werkt op aquarelpapier zijn er veel mogelijkheden. 
Nog een techniek, wel lastiger maar erg mooi, is Fotomolymeeretsen. Hierbij wordt een 
lichtgevoelige laag op een koperplaat aangebracht. Na belichten en uitspoelen blijft een reliëf 
over op de koperplaat die dan als een gewone ets kan worden ingeïnkt  en met een etspers 
afgedrukt.

Theo Mastenbroek
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HET KIJKEN NAAR KUNST IS ZEER PERSOONLIJK.

Joep Luijckx opende in de Remonstrantse kerk de foto- en 
keramiek(beeldjes) tentoonstelling van Wim Weeda en Ineke 
(Pien) Snoek met onderstaand verhaal.

Waarom een opening? Je kunt toch gewoon zonder een woordje 
gaan kijken wat je zelf allemaal ziet? Of brengt het verhaal van 
degene die de expositie opent je misschien op andere gedachten? 
Dat zou zo maar kunnen. Het kijken naar kunst is zeer persoonlijk; 
de een vindt het niks en de ander kwijlt er van weg. Soms betalen 
ze enorme bedragen voor dingen die je niet begrijpt, soms is iets 
toegankelijk en het andere weer niet.

De Beelden van Pien
Wanneer je kijkt naar het werk van Pien, dan denk je “dat is toch 
duidelijk?”; je ziet meteen de humoristische opvatting. Maar zijn 
alle dagelijkse bezigheden, zoals een hond uitlaten die niet wil 
of vier mensen aan elkaar gekluisterd die als 1 een wandeling 
maken, wel zo gewoon? Maar toch is het of ze niet 1 zijn, want 
alle vier hebben een andere identiteit, mede door de bijzondere 
schoenen die ze aan hebben. Beelden van Pien hebben humor 
met een diepere laag.

De Foto’s van Wim
Als ik je werk zie, dan denk ik aan twee dingen. Je vindt het mis-
schien niet leuk, maar er hangen hier geweldige foto’s en ook 
foto’s die alleen mooi zijn. Voor mij zijn de foto’s in de bunker en 
je portretten het sterkst en niet te vergeten de verhalende straat-
gezichten. En dat irritante witte stukje in dat landschap, juist dat 
stukje maakt de foto meer dan een landschap.
Ook hier geldt dus weer; wat zie je niet en is er wel kunst? Is niet 
hetgeen je ziet, maar wat je voelt juist de kunst? De foto roept 
vragen op die ik niet kan beantwoorden; het roept spanning op.

Ieder mens kijkt gelukkig anders, want weet je wat het ergste is; 
als ze helemaal niet kijken!

Joep Luijckx
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Als fotoclub moet je steeds het wiel uitvinden. Hoe word en blijf je aantrekkelijk voor je leden en nieuwe kandidaten? Voor die 
taak stond de club toen ze in 1957 werd opgericht en de club heeft daarna steeds voor die uitdaging gestaan. Aan de hand van 
het archief wil ik eens kijken hoe dat door de jaren heen werd aangepakt en welke wegen er voor ons open liggen.

In 1957 was het nog niet zo gemakkelijk om foto’s op de bok te krijgen. Nog maar weinig mensen hadden een donkere kamer. 
Vandaar dus de behoefte aan een clubdoka. Gelukkig was vakfotograaf Jan Zandstra bereid om die te faciliteren, zodat de 
leden hun eigen films konden ontwikkelen en zwart-wit foto’s konden afdrukken. Logisch dat de frequentie van de clubavonden 
dat eerste jaar niet zo hoog was. 

Er waren ongeveer 15 leden die 6 bijeenkomsten hielden en 1 tentoonstelling. Omdat iedereen nog op gang moest komen, was 
het idee om iedere twee maanden een opdracht te stellen. “Korenmolen” was het eerste onderwerp (60 jaar later kwam dat 
onderwerp weer terug via het project “verlichte boerderijen en molens”).  Als je in gebreke bleef, kreeg je een strafopdracht!  Zo 
ging dat toen en het werkte aardig. De hoeveelheid foto’s en het niveau namen toe. Het leek wel wat op het Angelsaksische 
model met hun competities. Soms was er een gastspreker en werd er geëxposeerd zoals in 1958  in het Dorpshuis in Nieuwe 
Tonge en een jaar later in het Diekhuus in Middelharnis. 

De fut ging er helaas uit, opheffing dreigde, maar een fusie met de Diaclub gaf snel nieuwe impulsen aan de clubfotografie op 
het eiland. Dit was mede te danken aan cursussen die er gegeven werden en de komst van een mentor. Er kwamen door goede 
contacten steeds meer gastfotografen de club bezoeken en het ledental groeide. Eind jaren ’60 bloeide de club dankzij veel pi-
onierswerk, studieweekenden, etc., maar in de loop van de jaren ’70 trad verzadiging op. Er was nog steeds geweldig fotowerk, 
maar het moest van een heel beperkt aantal leden komen. Daarom werden in 1980 vier werkgroepen opgericht geleid door 
ervaren clubleden om meer leden aan het fotograferen te krijgen. Dat werkte goed. Een groep leden uit de club ging regelmatig 
naar Parijs en dat leverde behoorlijk veel en goed fotowerk op. Dat soort trips versterkte de band tussen de leden en bond ze 
nog meer aan de club. 

In de jaren ’90 werd de fotografie gevarieerder; er werd regelmatig geëxposeerd. Kleurenafdrukken waren binnen het bereik van 
veel leden gekomen. Er waren (weekend)uitwisselingen met andere clubs. De club werd uitgenodigd voor fotocircuits met uitwis-
seling van foto’s en commentaren. Ook begonnen we internationale contacten te krijgen. Dit alles trok veel nieuwe leden aan.

Waar staan we nu? Vanaf 2000 begonnen internet en digitale fotografie het fotografische speelveld  drastisch te vergroten. Er 
zijn talloze mogelijkheden ontstaan om je in de fotografie en op het Internet te ontplooien. Veel clubleden zijn daar druk mee be-
zig. De fotoclub heeft er baat bij om hier goed bij aan te haken met haar programma. Op pad, camera mee, alleen of met andere 
leden van de club blijft een prima basis voor een gezonde fotoclub. Het fotowerk dat dat oplevert moet op een clubavond de 
juiste aandacht krijgen. Hoe we dat op een stimulerende manier doen, is de uitdaging waar we constant voor staan. Boeiende 
contacten met andere fotografen en clubs kunnen de rest doen. En het wiel…. daar moeten we af en toe een draai aan geven.

Ton van der Laan
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Krijn van Putten
Ons oudlid Krijn van Putten overleed op 23 april jl. op 88 jarige leeftijd.
Hij is in besloten kring gecremeerd.
Mijn eerste herinnering aan Krijn, alleen wist ik nog niet dat het Krijn was, dateert van de jaren
60. Heel vroeg in de ochtend kwam er een luid fluitende man door onze straat. Het bleek Krijn,
op weg naar zijn werk op het postkantoor.
Veel later ontmoette ik Krijn op de Rarekiek waar hij een heel trouw lid werd. Toen we Krijn beter
leerden kennen, hoorden we van zijn verleden: in de oorlog te werk gesteld in Duitsland bij de
spoorwegen. Veel bombardementen en alle gruwelijkheden hebben hem getekend, maar meer
nog zijn ervaringen in Nederlands-Indië waar hij naar de oorlog werd uitgezonden. De wreedhe-
den en onrechtvaardigheden die hij daar meemaakte, hebben zijn leven getekend. Hij heeft dit
in een ingrijpend boek van zich afgeschreven. De laatste jaren van zijn leven was hij daar nog
steeds mee bezig. Het verdoezelen van de waarheid kon hem heel opstandig maken.
Na zijn werk heeft hij lange tijd voor zijn moeder gezorgd, eerst thuis en later toen zij in het
verzorgingshuis kwam, ging hij er ieder dag op bezoek. Aan het bezoek rond twaalf uur ging een
portje bij Marga aan vooraf. Krijn vond die regelmaat heerlijk; bij Marga kon hij zijn verhaal kwijt.
Het leven van Krijn is door de fotoclub veranderd. Ook het contact dat hij kreeg met de eigenaar
van een uitgeverij/sportschool bracht hem in een andere wereld. Hij ging mee oldtimer auto’s fo-
tograferen of wedstrijden bodybuilden. Op dit bedrijf ging hij de donkere kamer beheren, maakte
grote kleurendrukken voor shows e.d. allemaal analoog natuurlijk.
De afdrukmachines moesten dagelijks draaien, voor Marga en mij een heel mooie mogelijkheid
om af te drukken. Vele zondagen heb ik met Krijn mooie foto’s kunnen maken. Op een doorloop-
machine met twee professionele vergroters ging dat geweldig.
Voor Marga heeft Krijn, nadat ze het zelf niet meer kon, veel afdrukken gemaakt. Krijn maakte
dan eerst een proefje voor de uitsnede, fietste de andere dag langs met een proefstrook om te
zien of de kleur zo goed was. Krijn kreeg steeds meer last van zijn longen, reden voor hem 
om zijn lidmaatschap te beëindigen. Enkele weken voor zijn overlijden zijn we nog op bezoek 
geweest. Hij was kort daarvoor verhuisd naar een appartement waar hij, als het nodig was, ver-
zorging kon krijgen. Helemaal naar zijn zin. De Mac paraat en Krijn vond het leuk zo nog fotogra-
fisch bezig te zijn. Hij was veel bezig met zijn Indië-verleden. Had per mail ook daar contacten.
Na een ziekenhuisopname sprak ik hem: “het gaat niet goed met Krijn” was de boodschap.
Hij was vol moed weer op te knappen, maar het ging helaas anders.

Theo
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Favoriet

Op deze plaats wil ik de komende Kronieken sommige van mijn favoriete foto’s laten zien en 
er iets over schrijven. Marga Jessurun was in onze club in de jaren ’60 en ’70 absoluut onze 
top zwart-wit mensenfotograaf. Veel Flakkeeënaars kwamen voor haar lens, maar ook in 
Parijs maakte ze prachtige prenten. Deze foto van een eenzaam lijkende vrouw in een café 
is wel mijn favoriet. Was ze daar alleen? Had ze gezelschap of krijgt ze nog gezelschap? De 
krukken die ze vasthoudt vormen een contrast met de rijke uitstraling die ze heeft. Het is een 
foto die veel verhalen zou kunnen vertellen en een beeld dat mij blijft boeien. 

Ton van der Laan
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