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Voor je ligt de nieuwe Kroniek die wij met veel plezier in elkaar hebben
gezet. In deze Kroniek is weer het nodige te lezen en te genieten van de
mooiste foto’s van onze leden.
Natuurlijk ontbreken de verslagen van de activiteiten van de afgelopen
maanden niet, want we zijn lekker bezig geweest met z’n allen en hebben
de buitenwereld weer actief gewezen op het bestaan van de Rarekiek.
Jammer dat de uitstapjes naar de Slikken van Flakkee en de Biesbosch niet
doorgingen omdat het weer eens echt Hollands zomerweer was! Volgend
jaar doen we een nieuwe poging. Het perfecte weer tijdens de avondfotografie in Zierikzee was gelukkig een goedmakertje! Die avond zijn er hele
mooie foto’s gemaakt.
In deze Kroniek ook een interview met een oude rot in het vak: Ton van der
Laan. Het is een boeiend interview geworden en ondergetekende neemt zijn
woorden ter harte!
Zeer interessant is het artikel over Rethorica met de bijbehorende foto’s van
Jaap Peeman en een ander interessant item is de uitwisseling met Dorchester; de Engelsen hebben een heel andere kijk op fotografie dan wij dat
hebben. Leuk om dat over en weer te ervaren.
Diverse leden vielen dit jaar in de prijzen, lees hiervoor het verslag van de
Joop van de Wetering wedstrijd. Alle prijswinnaars nogmaals van harte!
Deze Kroniek bevat ook een In Memoriam over Corrie Venant. Theo heeft
een aantal herinneringen aan haar op papier gezet.
Is het alweer bijna 2016; we kunnen op een leerzaam jaar terugkijken en ik
wens een ieder veel inspiratie komend jaar!
Jeanine
namens de redactie
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Afbeelden of verbeelden
Een ander kop voor dit stukje zou “Mooi of Boeiend” kunnen zijn.
We waren net op tijd, de laatste dag van de tentoonstelling “Noorderlicht” in Groningen. Een heel geschikte, ruwe
expositieruimte in de Oude Suikerfabriek op een wat desolate plek.
Het thema was “Data Rush”. Te zien was werk over de digitale wereld. Hoe kennis en informatie ons leven steeds
meer gaan bepalen; dus de spanning tussen digitale vrijheid en onze privacy. Naast fotoseries waren ook multimedia en installaties te zien.
Boeiend om te zien hoe het onderwerp, dat toch lastig in een beeld te vangen lijkt, is vormgegeven. Voor mij onbegrijpelijke foto’s gaan samen met mooie of indrukwekkende beelden. Soms ook heel begrijpelijk. Natuurlijk denk
ik ook vaak: “Waar gaat dit over????” Vroeger ergerde ik me daar aan. Nu probeer ik steeds meer te ontdekken of
ik iets mis. Met de gedachte dat het wel hier hangt. Ook hier gaat het dus niet over schoonheid of een mooie foto,
maar over verbeelden. Wel heel mooi om te zien dat die twee zo nu en dan ook prima samen gaan.
Ook hier zie je dat de professionele vrije fotografen, veel meer dan amateurs, een idee hebben waar ze aan gaan
werken; meer dan mooie platen verzamelen. Dan ben je veel meer bezig met afbeelden wat je mooi vindt en nog
niet over verbeelden, waarbij de kijker ook nog zijn eigen verhaal kan bedenken en zo dus boeiender kan worden.
Omdat we toch in het noorden waren, bezochten we ook het mooie museum “De Buitenplaats” in Eelde. Hier was,
in samenwerking met “Noorderlicht” de expositie “Portrets of Nature” te zien Nobuyuki Kobayashi maakt palladiumdrukken van eigenlijk heel traditionele landschappen, bomen en dergelijke. Palladiumdruk is een oude techniek
en levert een heel mooi sfeervol beeld op. Het is een één op één techniek. Deze fotograaf gaat heel ver om zijn
verbeelding op papier te krijgen: hij werkt met een grootbeeld camera met film op 20x25 cm, natuurlijk op een heel
groot statief. Dit wordt vergroot tot een negatief van 40x50 cm en dan op het geprepareerde papier afgedrukt. Niet
zomaar papier, maar heel speciaal papier gemaakt van bamboe.
Het resultaat zijn hele sfeervolle beelden, die op een of andere manier verder gaan dan alleen afbeelden. Je ziet
het resultaat van heel goed nadenken over wat je wilt bereiken; je onderwerp begrijpen.
Gelukkig waren we een week in Groningen en konden we in “De Fundatie” in Zwolle klassieke zwart-wit fotografie
zien van Barbara Klemm; reportage met als onderwerp politici en kunstenaars in de zeventiger jaren en Ellen Auerbach met “Een Fotografische Wereldreis”. Bij de eerst zeker meer afbeelden, maar met een geweldig gevoel voor
timing. Bij de tweede reisfotografie, mooi van compositie en sfeer.
Het zien van fotografie van anderen kan je inspireren om zelf verder te komen of andere wegen te gaan bewandelen. Soms moet je daar wel voor uit je veilige, gewaardeerde fotografie stappen.
Foke Stribos vertelde ons hoe hij als schilder kijkt naar het landschap. Hij gaat ook van waarnemen en ervaren
naar verbeelding. Als fotograaf leer je daar ook van.
Theo

Ton van der Laan
De Rarekiek Kroniek

3

SOCIETEIT RETHORICA 1515 – 2015
JUBILEUMJAAR 2015

Op verzoek van Sociëteit Rethorica heb ik, met assistentie van enkele leden van fotoclub de Rarekiek, dit
jaar de vele activiteiten en festiviteiten gefotografeerd.
Toen in de week van 23 t/m 30 januari op de School met
de Bijbel de projectweek begon, stond ik er alleen voor.
Eigenlijk was het de bedoeling dat ik alles zou fotograferen, maar dat werd natuurlijk te veel van het goede.
De themaweek ‘’500 jaar Rethorica’’ op o.b.s. J.C. van
Gent in Sommelsdijk startte donderdagavond 9 april en
eindigde op donderdagavond 16 april. Gelukkig kreeg ik
vanaf die periode steeds assistentie van de fotografen
Bram en Wilma Schier uit Sommelsdijk en van mijn neef
Leendert Verkerke uit Zierikzee, allen lid van fotoclub
De Rarekiek uit Middelharnis.
De beide basisscholen uit Sommelsdijk hadden toegezegd hun medewerking te verlenen aan het welslagen
van de festiviteiten. Op deze basisscholen werd een
themaweek georganiseerd met tal van opdrachten
zoals het schrijven en opvoeren van toneelstukjes en
filmpjes, het maken van wapenschilden, het uitbeelden
van historische figuren, etc. Dit alles in de geest van
de landjuwelen waaraan vroeger door de Rederijkers
werd deelgenomen. Extra activiteiten waren er, zoals
4
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een mattenmaker die dit oude beroep uitlegde. De
kinderen keken belangstellend toe en mochten zelf
ook proberen om een stukje stoelzitting te matten. Ook
kwamen leden van Sociëteit Rethorica in de klassen
met verschillende instrumenten. Er werd gespeeld,
gedanst en er werden verhalen verteld. De fotospeurtocht was ook erg leuk voor de kinderen. Achter de
ramen van de huizen/gebouwen in het centrum van
Sommelsdijk stonden foto’s van vroeger met een letter erbij. Als je de hele speurtocht op de juiste manier
had doorlopen, vormden de letters een zin. De letters
stonden al op volgorde. De leerlingen noteerden op
hun blad de letters en kregen hierdoor informatie over
de huizen en gebouwen. Er waren rondleidingen door
het streekmuseum, de Hervormde Kerk en ook het
uitstapje naar de molen ‘’De Korenbloem’’ was erg leuk.
Ook het bezoek aan het Sociëteitsgebouw “De Doele”
in de Sint Doelstraat was erg interessant. In de kerk
vertelde Jan Both, ook Rederijker, over de historie van
Sommelsdijk en het ontstaan van het kerkgebouw. Deze

Ook het bezoek aan het Sociëteitsgebouw “De Doele”
in de Sint Doelstraat was erg interessant. In de kerk
vertelde Jan Both, ook Rederijker, over de historie van
Sommelsdijk en het ontstaan van het kerkgebouw. Deze
themaweken zijn een groot succes geworden.
Op zaterdagmiddag 11 april was er dan de officiële
openingsceremonie in de Ned. Hervormde Kerk in
Sommelsdijk. Genodigden waren onder meer de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, Burgemeester Jan
Piet Lokker van Goeree-Overflakkee en Prof Dr. Herman Pleij die erg leuk uit de hoek kon komen over 500
jaar geschiedenis van de Rederijkers. Organist Henk
Verhoef en ensemble “Fiori Musicali” luisterden deze
middag muzikaal op. Fotografen van dienst waren deze
middag Theo Mastenbroek, Leendert Verkerke en ikzelf.
Vrijdagavond 12 juni was het spannend, toen was de
prijsuitreiking en de expositie van beide scholenprojecten in Nieuw Rijsenburgh. De School met de Bijbel
verzorgde een toneelstukje en o.b.s. J.C. van Gent deed

een stukje uit een musical. De inbreng van de scholen
werd door een jury beoordeeld en beide scholen werden
met een prijs beloond. Ze kregen elk een mooi kunstwerk bestaande uit een groot canvasdoek uitgevoerd
door kunstenaar Jaap Reedijk. De kunstenaar heeft artistieke compilaties samengesteld met de opnamen die
ik van de themaweken op beide scholen had gemaakt.
Ik fotografeerde de gebeurtenis op deze avond.
Zaterdag 13 juni was er een groots opgezette historische markt in het centrum van Sommelsdijk. Er werden
elementen uit het verleden van de Sociëteit naar voren
gebracht. Figuren en taferelen uit de geschiedenis werden op het Marktveld en de Voorstraat uitgebeeld door
de historische groepen “Middeleeuws Genootschap
Monnickendam” en “Die Landen van Herwaerts Over”.
Muzikale omlijsting was er door de groep “Met Zak en
As”. De korte toneelstukken door groepen van het eiland
op de Voorstraat waren een groot succes. Dit alles werd
gefotografeerd door Anne-Marie Vermaat, Wilma Schrier
en ikzelf.
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en en trommelslagen. In het kader van de erfgoedlijnen werden op de Kaai twee bijzondere kunstwerken onthuld;
kunstwerken die zijn weerga niet kennen en blijvend het dorp zullen sieren. Erg gezellig was de gezamenlijke
gildemaaltijd met de bevolking, waaraan men in historisch kledij aanzat. Jammer genoeg moest dit binnen worden
gehouden, want om 19:00 uur hadden ze regen opgegeven en dat klopte precies. De maaltijd sloot de dag feestelijk
af. Wilma Schrier en ik hadden deze dag fotodienst.
Op vrijdagavond 30 oktober was er een concert ‘’500 jaar muziek door de eeuwen heen”. Op het vermaarde Abraham Meere-orgel in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk werden door de Sommelsdijke organist Paul Kieviet
diverse stukken ten gehore gebracht afgewisseld met klavecimbel, fluitspel van Elly Bakker en zang door Marlotte
van ‘t Hoff. Tijdens de muzikale uitvoeringen door verzorgde Pau Heerschap, ook Rederijker, enkele voordrachten.
26 november werd het jaar feestelijk afgesloten. Een boeiende lezing werd verzorgd door dr. J. Terlouw die tevens
het eerste exemplaar van het jubileumboek overhandigd kreeg door Jan Both. Het boek met de titel “Een kleine
geschiedenis van Sommelsdijk in 55 + 1 verhalen” beschrijft de historie van Sommelsdijk over een periode van 550
jaar. Zeker een aanrader die in geen enkele boekenkast mag ontbreken. De leerlingen van de RGO voerden een
serie puntdichten op. Zangeres Clementine Volker maakte de avond compleet met prachtige optredens. Al met al
een jaar met vele hoogtepunten waar ik met veel plezier op terugkijk en een ieder hartelijk dank voor de inzet.
Jaap Peeman
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Fotowedstrijd Joop van de Wetering 2015

Angélique van der Loo
Dit is een fotowedstrijd die ontstaan is uit de nalatenschap van de fotograaf Joop van de Wetering en wordt
jaarlijks georganiseerd door de fotobondafdeling Zuid
Holland Zuid. In het cultureel centrum “Landvast” te
Alblasserdam werd zaterdagmorgen 31 oktober de jurering van de beste foto voor deze prijs voor het rayon 12
gehouden en ’s middags de bespreking van de top-20
en foto’s van aanwezige inzenders.
De juryleden Simon Ophof en Hans Brongers, bekend
van het boek “Over foto’s gesproken” wisten de spanning goed op te bouwen. Na een fantastische middag
van zeer deskundig foto’s bespreken, is de foto van
Angélique van der Loo van onze fotoclub unaniem als
winnende foto uit de bus gekomen. Het commentaar
van beide juryleden was dat het een foto was die tijdens
het jureren steeds meer in de ranglijst steeg; hij werd
steeds krachtiger. “De lijnen in de foto werken allemaal
mee om de suggestie van beweging te benadrukken en
naarmate je er langer naar kijkt, word je meegezogen
in de foto”, aldus de jury. De jury vond dat de foto ook
enige mate van triestheid uitdrukte; we zijn op weg,
we worden steeds ouder en waar gaan we heen? Het

op weg zijn in onze levens is iets heel existentieels en
beide juryleden (waarschijnlijk door hun leeftijd zeiden
ze zelf) herkenden dit levensthema. “Je komt als het
ware in het voertuig erbij te zitten, je maakt het mee”.
Daarnaast vonden ze de foto heel mooi in zijn tinten en
kleuren, waardoor ze het in zijn geheel een hele bijzondere foto vonden. “Een fantastische plaat en terechte
winnaar”, aldus de juryleden. Zij heeft met haar eerste
plaats een mooi geldbedrag gewonnen.
Ook de foto’s van Hans Groenendijk, Theo Mastenbroek
en Jaap Peeman haalden de top-20. Er waren 300
inzendingen door 16 fotoclubs aangeleverd. Volgens de
jury was het niveau van de inzendingen hoog. Het was
een bijzonder leerzame middag waar eigenlijk ieder lid
van onze fotoclub bij aanwezig zou moeten zijn. Het
zien van ander materiaal en de bespreking daarvan
geeft je energie en inspiratie.
Wat een mooi resultaat!
Gefeliciteerd allemaal en in het bijzonder Angélique met
haar 1e plaats.
Magda Korthals
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Interview met Ton van der Laan
Je werd in 1973 lid van De Rarekiek. Hoe ben je bij de
fotoclub gekomen en hoe was dat in het begin?
Aad Campfens was net als ik veel in de sporthal te
vinden want al zijn kinderen volleybalden. Najaar 1972
vroeg hij mij of ik geen zin had om eens een kijkje te
nemen bij De Rarekiek. Dat heb ik gedaan. De eerste
jaren was ik geen frequent bezoeker, ook doordat het
programma soms botste met volleybaltrainingen en
nachtdiensten op het werk, maar gaandeweg werd mijn
lidmaatschap intensiever.
Welke foto heb je als eerste laten zien op de club?
Dat zal wel een sportfoto geweest zijn. Het is zo lang
geleden. Wel herinner ik me een foto uit 1973 van de
Hoekse Bosjes in Hoek van Holland waar clubmentor
Rob Broere nogal over te spreken was.
Wie inspireert jou in de fotografie (op de club of elders)?
In het algemeen – en dat geldt niet alleen voor fotografie
– inspireren me mensen die alles doen om het beste uit
zichzelf naar boven te halen en die zeer kritisch zijn op
wat ze presteren. Ik zie dat in de club terug o.a. bij Joep,
als hij uren op een strand bezig is het vormenspel van
zand en water te fotograferen. Hij is niet gauw tevreden,
maar blijft zoeken naar een nog beter beeld. Verder
geniet ik van de mensenfotografen (Doisneau, CartierBresson, Meyerowitz en anderen) die het ultieme moment van menselijk gedrag weten te pakken. Daar ligt
voor mij de pure kracht van de fotografie.
Waarom koos je voor fotografie als hobby?
Dat is langzaam gegroeid, maar door het lidmaatschap
van De Rarekiek werd ik steeds dieper ondergedompeld
in de fotografie. Het is nooit meer overgegaan.
Wanneer ben je met fotografie begonnen, wat fotografeerde je toen vooral?
Fotograferen maar nog zonder rolletje begon toen ik 5
was. In 1971 kocht ik een fototoestel waar ik aanvankelijk alleen maar kiekjes mee maakte. Ik was en ben nog
steeds lid van volleybalvereniging “Intermezzo” en nam
de camera mee naar de sporthal waar ik begon met
het maken van actie- en sfeerfoto’s van de wedstrijden.
Ik werd hun huisfotograaf. Ook had ik vanaf 1972 een
eigen doka die ik enkele jaren geleden met pijn in het
hart heb opgeruimd.
Wat is sindsdien in je fotografie veranderd (als er iets
veranderd is)?
In de eerste jaren deed ik vooral sportfotografie, maar
die werd bij de Rarekiek niet zo hoog gewaardeerd. Op
die club keek men anders tegen beeld aan. Geleidelijk
ben ik de beeldtaal die daar gesproken werd gaan leren
en waarderen en ging ik ook andere onderwerpen fotograferen. Een andere grote verandering was de digitale
fotografie die een enorm scala aan mogelijkheden bood.
Het duurde even voordat ik wist wat ik met de digitale
fotografie wilde.
8
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Als je wilt fotograferen, hoe kom je dan aan je onderwerpen?
Ik ben graag in de natuur en ben dan op zoek naar
de kracht en de schoonheid van de natuur. Ik laat me
graag verrassen door wat ik tegenkom. Buiten de natuur
zoek ik graag het absurde en soms de zinloosheid van
bepaalde situaties.
Ga je liever alleen op pad of samen met andere fotografen?
Ik ben meestal samen met Sue aan het fotografen en
we zitten elkaar gelukkig niet veel in de weg. Maar ook
alleen kan ik genieten van het fotograferen. Soms ben
je heerlijk bezig geweest, de beelden zagen er mooi uit
op het kleine schermpje, kom je thuis, valt het allemaal
tegen. Geeft niets. Je moet niet jezelf de druk opleggen
om te moeten presteren. Het rondstruinen, op zoek naar
onderwerpen, het goede licht, het goede brandpunt en
standpunt is al een heerlijke bezigheid.
Wat neem je mee als je gaat fotograferen?
Dat varieert. Op een meerdaagse fietstocht neem ik
alleen de Canon G11 mee, maar in de andere gevallen
de spiegelreflex met een paar lenzen en als het kan het
statief.
Wat is je eigen favoriete foto en waarom?
Dat zijn er verschillende, maar heel dierbaar is me een
verstild sneeuwlandschap uit 1985 bij Achthuizen. Ik

was toen met Joep op pad, nadat ik het werk had gebeld
dat ik niet kon komen omdat mijn auto vastgevroren was.
Na dat telefoontje kreeg ik de tip om een keteltje kokend
water langs het portier te gieten. Toen kon ik toch weg
en was de beslissing om te gaan fotograferen snel gemaakt op deze onverwachte vrije dag.
Wat is er zo leuk aan het lidmaatschap van de Rarekiek?
Vriendschappelijkheid, elkaar stimuleren met elkaars
foto’s en commentaren, projecten doen, samen op pad,
mooie trips naar Parijs, Berlijn, Blackpool en Praag (zoiets moeten we weer eens doen).
Wil je nog wat kwijt aan de Rarekiekers?
Ga je eigen weg in de fotografie. Wees niet te snel tevreden. Vraag je regelmatig af “is dit het of kan het beter?”.
Help mee de club goed te laten draaien. Het bestuur kan
dat niet alleen.
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De Cyanotype is een oude fototechniek, de blauwdruk. De kleur is steeds blauw. De afdrukken worden gemaakt op
lichtgevoelig gemaakt aquarelpapier. Bij deze afdrukken is kleur toegevoegd. Doordat het proces niet erg reproduceerbaar is, zijn er binnen de oplage verschillen in toon en kleur mogelijk. Dat maakt het spannend.
De Cyanotype wordt niet vergroot. Het negatief is even groot als de afdruk, dit maakt dat de maximale beeldmaat
40x60 cm is.
Theo Mastenbroek

Huib van Dam
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Rarekiekers aan de Barbecue

De Rarekiekers houden van fotograferen, maar ook van lekker eten en gezellig samen zijn. Zoals elk jaar gebruikelijk werd het fotojaar afgesloten met de traditionele barbecue. Een groot verschil met vorig jaar was echter de
locatie. Ons nieuwe clubhuis het “Diekhuus” leent zich niet echt voor zo’n happening en we waren dan ook allemaal
erg blij dat Jeanine Fortuin en haar man Ron hun huis in Havenhoofd ter beschikking wilden stellen. Zij hebben een
prachtige tuin en op 26 juni genoten we met z’n 20en van heerlijke kip, vis, salades, shaslicks, fruit, speklapjes en
heel veel wijn. Het was prachtig weer en ontzettend gezellig! Jeanine en Ron; heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en goede kookkunsten!
Angélique

Expositie Bruna
In oktober hebben we weer geëxposeerd in de etalage van de Bruna te
Ouddorp.
Er waren foto’s te zien van Wilma
Schrier, Angélique van der Loo, Huib
van Dam en Jaap Peeman. De etalage
werd regelmatig met aandacht bekeken!
Er is al een nieuwe afspraak gemaakt
voor volgend jaar; we houden je op de
hoogte.
Jeanine
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Introductie Wilma Krapman
Van jongs af aan had ik al belangstelling voor fotografie. Mijn vader fotografeerde veel en ik hielp hem
vaak met het ontwikkelen en afdrukken in de donkere kamer ........ de doucheruimte werd daarvoor
gebruikt. Op mijn zesde verjaardag kreeg ik al een
fototoestelletje en mijn vader was trots op de foto’s
die ik ermee maakte. Zelf maakte hij veel mooie
foto’s en won er vaak prijzen mee. Als puber en de
vele jaren daarna raakte het fotograferen wat op de
achtergrond. Zeven jaar geleden had ik zin om weer
meer bezig te zijn met fotografie en heb een beginnerscursus bij de SKVR / de Beeldfabriek gevolgd.
Naast het maken van een mooie compositie was er
ook aandacht voor basistechniek en het bewerken
van foto’s. Sinds die tijd ben ik – naast alle vakantie
en familiekiekjes – er wat bewuster mee bezig. Nu
ik zestiger ben, heb ik er iets meer tijd voor en is
het echt mijn hobby geworden, naast wandelen en
lezen.

printen ga je nog kritischer kijken hoe je de foto wilt hebben en hoe je een bepaald effect kunt versterken. Voor de
tentoonstelling van De Rarekiek in 2015 voor de Kunstkijk
maakte ik foto’s tijdens mijn wekelijkse wandelrondje om de
Kralingseplas. Erg leuk om zo gericht te gaan fotograferen.
De bespreking op de Eigen Werkavonden bij De Rarekiek
vind ik waardevol, je leert ervan en er worden vaak zoveel
goede foto’s gepresenteerd met ieder zijn of haar eigen stijl.
We zeggen dan wat we van de foto vinden en geven tips /
ideeën. Vaak steek ik daar wat van op.

Ik ken De Rarekiek al jaren. Vaak ging ik met Theo
mee naar de clubavonden waar ook de partners
van de leden welkom waren. De sfeer sprak me
aan en ik vond het ook boeiend om enkele besprekingen bij te wonen. Je steekt er altijd wel wat van
op. Samen met Theo maakte ik veel foto’s tijdens
onze vakanties en ook van zijn kijk op dingen heb
ik veel geleerd. Thuis helpt hij me wel eens op weg
met Photoshop en dat is natuurlijk boffen. Vanaf
2014 print ik af en toe foto’s voor een tentoonstelling en dat is wel nieuw voor mij. Voor die tijd keek
ik meestal alleen op mijn computer naar de foto’s
en kwam het er niet van om ze te printen. Door het

Het leuke aan de fotografie vind ik het goed leren kijken
naar wat er om je heen is en dat in een mooie compositie
vastleggen. Ook met macrofotografie ben ik begonnen en
dat levert verrassende resultaten op. Vooral dromerige
foto’s vind ik aantrekkelijk, het liefst zachte kleuren, maar
gek genoeg maak ik vaak andere foto’s. Kennelijk spreken
andere dingen mij ook erg aan.
Wat ik ook boeiend vind is om samen met Theo kunst- en
foto-exposities te bekijken, de beelden goed op me in laten
werken en samen te bespreken wat we er mooi aan vinden
of wat het met ons doet.
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Een eigen favoriete foto vind ik heel moeilijk om te kiezen.
Ik heb nu een foto gekozen van een landschap met uitzicht
op koolzaadvelden. Het was heel indrukwekkend om omringd door die felle gele kleur en glooiingen van de heuvels
te staan. De mooie vlakverdeling of het raadselachtige licht
door de bomen in de verte. Voor de tentoonstelling van de
Rarekiek heb ik de dromerige foto in een leegstaande kas
gekozen. De foto drukt voor mij verstilling uit.

Kortom ik geniet van het fotograferen en hoop nog lang lid
te kunnen blijven van De Rarekiek!

Storytelling door Jaap Peeman

POLITIEAGENT dat wilde ik vroeger worden, maar mijn vader wilde dit niet, want dan moest ik ook op de zondag
werken,” vertelt Jan Peeman
Jan is geboren in 1946 in een dijkhuis op Goeree-Overflakkee. Zijn ouders hebben sinds hun trouwen op 5 mei
1939 hier altijd gewoond. Vader Willem Peeman was een klein boertje (Wulfsje was zijn bijnaam) en moeder Pietje
verzorgde het gezin dat uit zeven jongens en drie meiden bestond. Vader Peeman is op een leeftijd van 77 jaar
overleden en moeder Pietje op haar 83e jaar. Een grote klap voor de familie was toen zijn oudere broer Gerard in
september 1964 op 19-jarige leeftijd stierf bij een auto-ongeluk. Met vier vrienden zaten ze in deze auto en een
vriend van Gerard verloor toen ook het leven. De andere twee kwamen met de schrik vrij. Leo, een oudere broer, is
ook al overleden en een jongere zuster Adrie is in 1997 op 56-jarige leeftijd plotseling overleden.
Na de lagere school ging Jan naar de Mulo, omdat zijn vader niet wilde dat hij in de landbouw terecht kwam.
Eigenlijk was zijn droom politieagent worden, maar hier stak vader Willem een stokje voor; een agent moet ook op
zondag werken en dat strookte niet met vaders geloof. Hij mocht na de Mulo doorleren, maar dat wilde hij niet en
daar was vader Willem weer kwaad over en zo kwam hij toch in het familiebedrijfje en op de Flakkeese klei terecht.
Gewend was hij dat al, want op een jonge leeftijd ging hij al mee naar het land om te helpen met onkruid wieden en
te helpen met de oogst. Een trauma heeft hij hier niet aan over gehouden, want hij vond het zelfs erg fijn om buiten
te werken. Dat heeft hij zo’n veertig jaar volgehouden; deels op eigen gronden en met het bij andere boeren in de
buurt helpen. In 2014 heeft Jan nog zijn trekkersrijbewijs gehaald; de theorie uit het boek en het praktijkexamen
op de weg. De examinator diende eigenlijk naast Jan op de trekker te zitten, maar dat ging niet. Toen is hij er maar
achter aangereden en zag al snel dat Jan jaren ervaring had met zo’n machine.
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Een verstokte vrijgezel is hij, want een vrouw is nooit in zijn leven gekomen. “Hoe kan dat Jan?” “Tja, er kwam nooit
wat van. ‘Boer zoekt vrouw’ bestond nog niet, maar had ik ook niet aan meegedaan hoor”. Jan kerkt in de Christelijke Gereformeerde Gemeente; trouw gaat hij elke zondag naar de avonddienst. “Wat vind je belangrijk in het leven
Jan?” “Dat ik maar gezond mag blijven, dat vind ik belangrijk en om de dag een stukje vlees, want daar ben ik matig
in”.
Door de week staat Jan tussen het of op het onroerend goed. Sloper is hij nu en samen met kraanmachinist Chiel
Pollemans vormt hij een vast koppel. Toen hij stopte als boer werd dat zijn dagelijks werk. Hij is al jaren pensioengerechtigd; 69 jaar wordt hij dit jaar. De hele dag niets doen, nee dat is niets voor deze man. Tot het millennium
was hij zelfstandig landbouwer op 14 hectare akkerland. In 2000 verkocht hij 10 hectare grond; tot 2008 bewerkte
hij vooral bloementeelt op de resterende 4 hectare en nu verhuurt hij alles aan derden. “Maar je had toch wel een
hobby Jan?” “Nee, daar was vroeger nooit tijd voor, nu is dat veranderd”. Toen Jan echt gestopt was met de arbeid op het land kwam hij in de ban van het porselein. Zodra hij nu zijn woning binnen stapt, verandert Jan in een
verzamelaar. Een jaar of zes geleden toen Jan het wat rustiger aan ging doen, raakte hij gefascineerd door porselein. Heel de dijkwoning compleet met de hele grote kelder staat vol met oude Meissener porseleinen stukken.
In de voorkamer staat één groot object op de schouw: ‘’Chariot de Mariage de Napoléon’’ staat er onderop; het is
het huwelijksrijtuig van Napoleon en zijn echtgenote Josephine compleet met een span paarden ervoor. Sommige
exemplaren zijn meer dan honderden jaren oud en erg kostbaar. Het was Johann Friedrich Böttge die in 1710 met
de fabricage van het wereldberoemde Meissener porselein begon. “Hoe kom je dan aan die stukken Jan?” “Nou op
beurzen, via E-Bay en Marktplaats koop en bestel ik mijn porselein. Uit landen zoals Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Engeland daar komen de meest objecten vandaan”. “Maar alles ziet er zo spic en span uit, hoe doe je dat?”
“Door een werkster natuurlijk, die houdt alles picobello bij”.
“Heb je nog een droom Jan?” “Ja, dat alles maar goed blijft gaan; als je ouder wordt heb je niet veel dromen meer”.
Maandagavond 23 maart 2015
Interview met Jan Peeman

Jaap Peeman
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Met de Rarekiek op stap
Vrijdagavond 23 oktober was het zover; we gingen de avondfotografie beoefenen in Zierikzee.
We verzamelden op de Balie; een parkeerplaats onder de majestueuze St. Lievensmonstertoren. In de volksmond heet hij gewoon de Dikke Toren. Het weer was veelbelovend, een aangename temperatuur en het belangrijkste; het was droog. De opkomst was goed; leden en een aantal gastfotografen. Een gemengd gezelschap
van ervaren en onervaren fotografen voor wat de avondfotografie betreft, maar met de nodige spontane hulp en
adviezen gingen we vol goede moed op stap.
We begonnen bij de toren en liepen langs de eveneens majestueuze Nieuwe Kerk. Vroeger kerk, maar nu in
gebruik als concertgebouw en ingericht voor allerlei culturele evenementen. Al fotograferend kwamen we op het
Maarsplein met uitzicht op het mooi verlichtte vroegere stadhuis / gemeentemuseum. Wanneer het weer het
toelaat zitten er kunstschilders hun hobby uit te oefenen op het plein waar we vervolgens langs kwamen. Enkele
jaren geleden nog grondig opgeknapt. Via een winkelstraatje kwamen we op het Havenplein. Omdat daar de
inrichting recentelijk helemaal onder handen is genomen, is het extra fotogeniek. Daar werd druk van geprofiteerd; het geluid van de cameraklikken verspreidde zich als muziek over het plein. Omdat het tegen koffietijd liep
en iedereen wel zin in een bakkie leut kreeg, liepen we richting Museumhaven met op de achtergrond de prachtig
verlichte stadspoort. Omdat de hele binnenstad onder handen wordt genomen, moesten
we ons heel even aan dat gebeuren aanpassen. Ook bij de haven werden prachtige foto’s gemaakt. Bij de
poorten aangekomen, die prachtig in het licht stonden te pronken, had iedereen het weer druk met alles vast te
leggen. En toen……………………… was er koffie / thee.
Maar de klok tikte vrolijk verder, dus daar gingen we weer. Via de oude straatjes met nog een aantal karakteristieke huisjes kwam de Vissershaven in zicht. Hier liggen nog een aantal zgn. mosselkotters, die hebben hier hun
thuishaven. Inmiddels stond de prachtig verlichte molen op ons te wachten. De omgeving van de molen is ook de
moeite waard om daar de nodige opnames te maken.
Via de inmiddels bekende kleine, nauwe straatjes kwamen we weer bij ons vertrekpunt. Er mag gerust van een
geslaagde avond gesproken worden. Misschien voor herhaling vatbaar.
Het was een genoegen om jullie onze mooie stad bij avond te mogen laten zien.
Met vriendelijke groeten,
Leendert

John van Oudenaren

Huib van Dam
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Magda Korthals
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18

De Rarekiek Kroniek

Leo van Kassel

De Rarekiek Kroniek

19

Magda Korthals
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John van Oudenaren
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Nieuwe
Hallo allemaal,
Ook ik werd door de redactie van “de Kroniek” beleefd, doch dringend verzocht mijzelf voor te stellen, dus bij deze.
Ik ben Leo van der Wende, 60+ en alweer 1,5 jaar met pensioen, getrouwd met Greta en we hebben samen 2 dochters. We wonen alweer bijna 23 jaar in Goedereede.
Mijn eerste camera -een Asahi Pentax- kocht ik alweer ruim 40 jaar geleden in Singapore. Dat was in die tijd nog
aanzienlijk goedkoper dan hier. Deze camera, of wat er nog van over is, ligt inmiddels 1000m diep in de Rode Zee.
Hoe hij daar komt is een verhaal apart.
Daarna nog een Canon EOS 1000 gehad, maar het fotograferen bleef toch alleen maar bij de algemene dingen in
de vakantie en zo mogelijk van de plaatsen waar ik vanwege mijn werk kwam.
De eerst digitale camera was een Canon powershot en daarbij kwam ik tot de ontdekking dat er veel meer mogelijkheden waren met het fotograferen.
Inmiddels heb ik een Pentax K30 camera met de nodige lenzen en heb ik een paar fotografiecursussen gevolgd en
een cursus fotobewerken in Lightroom.
Ben ook lid geweest van fotoclub Dirksland en nu sinds ongeveer een jaar bij de “Rarekiek” waar ik het prima naar
m’n zin heb.
Ik beschouw mezelf als een beginnend amateur en zou eigenlijk veel meer tijd in het fotograferen moeten steken,
maar ondanks dat ik met pensioen ben, kom ik tijd te kort (een veel gehoorde klacht van pensionado’s) omdat er
ook nog zoveel andere dingen zijn die ik leuk vind om te doen.
Macrofotografie en nachtfotografie zijn dingen die ik heel leuk vind om te doen en in de toekomst wil ik me ook wel
meer met fotobewerking gaan bezighouden. Hopelijk kan ik daarvoor de nodige hulp en tips krijgen van andere
Rarekiekers die daar beter in thuis zijn.
Tot ziens op vrijdagavond.
Leo van der Wende
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Hallo,

Leden

Er werd me gevraagd om een stukje over mezelf te schrijven; dat vind ik, net als velen van ons, best wel lastig.
Geboren en getogen op Stellendam; kan dan ook als een echte Stellendammer garnalen pellen. Wonend aan de
rand van het bos, waar reetjes enz. door de achtertuin wandelen, buizerds en sperwers nestelen en natuurlijk de
paddenstoelen die aanwezig zijn. Als je dit aan mensen vertelt, kijken ze naar je of ze water zien branden.
Wel een periode minder in het dorp aanwezig geweest vanwege het varen bij de Nedlloyd. Dit als een goedkope
manier van reizen gezien. In die tijd begonnen met fotograferen, voornamelijk dia’s (moeten nog gedigitaliseerd
worden). Hierna aan de wal gaan werken bij Oxirane een chemisch bedrijf en daar gebleven tot aan mijn vervroegde pensionering.
Hobby’s zijn zeilen, zwemtrainingen verzorgen bij de Gooye uit Dirksland en reizen. Bij dit alles kun je je in de
hobby van fotograferen heerlijk uitleven. Het verhaal van “ je bent gepensioneerd, maar je komt tijd te kort”, daar
kan ik me nu wel in vinden. Het zwemmen vergt best wel veel tijd, maar je krijgt er leuke dingen voor terug. Dat
geldt in het vaarseizoen ook voor het zeilen. Er is elke dag wel wat anders te zien op het water en in de natuur en te
fotograferen; zeehonden, een diversiteit aan vogels, de natuur op de eilandjes en aan de oevers. Geen tijd om je te
vervelen. Landen waar we graag komen zijn Portugal, Frankrijk en Zwitserland. We mogen graag de streekgerechten proeven.
Arend Brinkman
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Dorchester uitwisseling 2015
Sinds 2013 heeft De Rarekiek een uitwisseling met de Dorchester Camera Club, gevestigd in Engeland aan de
zuidkust. Na een competitie tussen beide clubs in 2013 werd door beide clubs in 2014 en 2015 een collectie van
30 foto’s samengesteld, die door de andere club van commentaar werd voorzien. Hieronder de drie beste foto’s
volgens Dorchester met het vertaalde commentaar uit Dorchester voor 2015.

Huib van Dam: Dit beeld maakt
prachtig gebruik van het licht en
is overal scherp. Het heeft goed
invoerende lijnen en het feit dat
de weg nat is, legt een link met de
weerkaatsende kleuren. Dat is een
toevoeging. Er werden door de
groep uit Dorchester opmerkingen
gemaakt over de schaduwlijn vanuit de bomen aan de rechterkant.
Sommigen vonden het een toevoeging en anderen vroegen zich af
wat er nog meer mee gedaan had
kunnen worden. De bomen geven
een verticaal gevoel aan een op
zich vlak landschap. Dat de toppen
van de bomen afgesneden worden,
vonden de leden geen probleem.

Magda Korthals: Het lage standpunt
geeft een dynamische feel-good
factor aan de foto. Het is een totaal
andere benadering van een familieportret. Het vertelt een prachtig verhaal en roept vragen op zoals “waar
komen ze vandaan?”, “waar gaan ze
heen?” en “welk instrument draagt
de moeder?”. De invoerende lijnen
zijn krachtig. Het beeld is scherp en
is mooi van kleur. Een kleine minderheid van de leden van Dorchester vond dat een verticaal beeld hier
beter zou werken, maar de meesten
vonden het prima zoals het was.
Ook vroeg een kleine minderheid
zich af hoe het beeld er in zwart-wit
zou uitzien.

Wim Weeda: Onmiddellijk een favoriet. We hielden van de levendigheid van de kleuren en de creativiteit. Het was een heel ongewoon
beeld en sprong er voor ons echt
uit. We waardeerden de manier
waarop de ganzen heel alert waren
en zelfs na deze creatieve behandeling kon je zien dat de ganzen
zich op een typische ganzenmanier
gedroegen. We vonden ook de
afstand tussen de ganzen goed.
We hadden het vermoeden dat het
al een erg sterk beeld was voor
de aanpassing, maar de creatieve
techniek heeft het beeld nog verder
verbeterd, waardoor het een echt
gevoel van beweging veroorzaakt.
Het is een simpel beeld, maar we
vinden eenvoud altijd doeltreffend.

Leo
van der Wende
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Martien van Rossen
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In Memoriam Corrie Venant

Corrie is in mei 2005 lid geworden van “De Rarekiek”. We hebben haar leren kennen als een gedreven fotograaf
met een brede belangstelling. Ze hield er van dingen uit te proberen en experimentele foto’s te maken. Mensen
waren toch wel haar hoofdonderwerp; ik herinner me een prachtig portret van haar kleinzoon, waar ze in 2012 het
“Beeldje” voor kreeg. Mooie foto’s van tattoo-mannen, het studiowerk dat ze samen met Janet maakte en nog heel
veel verschillend werk.
Corrie stuurde ook werk in voor internationale tentoonstellingen en behaalde daarmee het A- en E-Fiap predicaat
en 4 sterren Color Class bij de PSA. Hiervoor heeft ze met Angélique, Anne-Marie en Wim samengewerkt. Op de
bijeenkomsten van de landelijke Fiap-groep heeft ze veel geleerd van de gesprekken over haar werk. Met dezelfde
groep heeft ze een aantal keren met een serie van twintig foto’s meegedaan met de inzending voor BMK.
Het was ook heel plezierig een aantal jaren met Corrie in het bestuur samen te werken.
In 2014 werd Corrie ernstig ziek waardoor ze begin 2015 haar lidmaatschap moest beëindigen. We verloren een
ambitieus en betrokken clublid. Op 8 augustus 2015 overleed Corrie op 68-jarige leeftijd. Op het overlijdensbericht
stond:
Een reis over hoge toppen en diepe dalen is voltooid.
Theo
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Gastsprekers

I

n november en begin december hadden we gastsprekers die een volle zaal trokken. Twee heel
creatieve maar o zo verschillende geesten gaven ons een kijkje in hun creatieve keuken. Beeldend kunstenaar Foke Stribos liet zien hoe landschap hem bezighoudt en Rob Boehle nam onze
mee naar de wereld van Urbex en portret. Het waren twee boeiende tochten.

Foke Stribos

Rob Boehle

De pagina “Over Foke” op zijn website zegt al veel over
zijn inspiratiebronnen en hoe hij die toepast. Landschap
en o.a. milieu zijn de prikkels om op zoek te gaan naar
vormen in zijn schilderijen die een suggestieve of emotionele impact te weeg brengen. Ook haalt hij inspiratie
uit religieuze onderwerpen, die bij hem ideeën laten
ontstaan. Zijn schilderijen hebben een sterk abstract
karakter maar met voldoende houvast voor de kijker om
zijn of haar fantasie de ruimte te geven.
Na de pauze besprak hij landschappelijk fotowerk dat
door onze leden was ingeleverd. In een enkel geval zat
er abstractie in de foto’s. Veel van onze beelden waren
snel te lezen, wat de ene keer meer en de ander keer
minder waardering opleverde. Het gemis in de fotografie
was voor hem het ontbreken van de “toets”, de derde
dimensie van de verf en andere hulpmiddelen die de
schilder gebruikt. In die zin vond hij fotografie letterlijk
platter dan de schilderkunst.
Het was een boeiende avond waarop hij helder vertelde
over zijn kijk op en toepassing van schilderkunst. Zijn
website laat veel van zijn werk zien en opnamen van
enkele tv-programma’s waarin hij optrad.
Zie http://www.landscape-abstracted.eu/

Wat bezielt een fotoclub op Goeree-Overflakkee om
een gastfotograaf te halen uit Sittard in Limburg? Dat
werd in de loop van de avond duidelijk. Rob bleek
niet alleen een fotograaf die onderhoudend over zijn
foto’s kon vertellen, maar ook iemand die zijn passie
in prachtige beelden vertaalde. Dat doet hij al heel
lang. Af en toe komt er een foto voorbij die in een ver
analoog verleden gemaakt is, maar nu met meer zeggingskracht in digitale vorm te zien is.
Zijn werkwijze is intussen volledig digitaal, waarbij snel
duidelijk werd dat hij de hulpmiddelen Lightroom en
Photoshop zeer goed beheerst. Het is strak en recht
waar dat nodig is, maar ook speels, fantasierijk en
eigenzinnig als dat zo uitkomt. Hij doet graag – en met
succes - mee aan Fiap/PSA salons en weet intussen
wat voor beelden in welke landen kansrijk zijn. “Pas je
je fotografie daarop aan?” is een vraag. Dat doet hij
niet, maar kiest wel zijn beelden slim uit. “Heb je nog
tips voor het komende Holland Circuit?” is een andere
vraag. “Die geef ik niet” zegt hij lachend, “want ik wil
zelf daar goud winnen”.
Hij opende de avond met een indringende foto van
een meisje, dat in de Bondsfotowedstrijd zilver kreeg.
Daarna was het tijd voor de digitale beelden. Een van
zijn favoriete onderwerpen is Urbex fotografie. Dat
is de verkenning van de stad, meest d.m.v. verlaten
gebouwen en terreinen, maar ook locaties die volop in
gebruik zijn. Wij komen die af en toe wel eens tegen,
maar Rob heeft tientallen locaties waar hij naar toe
kan. “Hoe vind je die”? is de vraag. “Dat is een soort
ruilbeurs tussen gelijkgestemde fotografen. Je wisselt
locaties uit en dan maar hopen dat je er nog in kunt,
soms wat risico’s met je gezondheid nemen en hopen
dat je er niet uitgegooid wordt. In Nederland is er niet
veel te vinden. Wij zetten er een enorm hek omheen
en breken het daarna snel af. In België (Wallonië) en
Frankrijk maar ook in Duitsland en verder is veel meer
te vinden. De tijd wordt terug- en stilgezet. Het is soms
verbijsterend te zien wat er allemaal nog intact is,
hoewel er ook veel als memorabilia wordt ontvreemd”.
Waar het hem goeddunkt past hij de sfeer door eigen
kleurlagen aan.
Zijn studioportretten zijn ook erg de moeite waard. Ze
zijn vaak indringend, eigenwijs van standpunt en soms
met een knipoog en humor. Hij regisseert optimaal het
licht. Na de pauze laat hij ons nog een aantal foto’s
zien. Er is voor iedereen inspiratie te halen uit deze
beelden en de verhalen. Een boeiende en leerzame
avond. Rob heeft een zeer uitgebreide website. Het is
zeker de moeite waard daar eens een kijkje te nemen.
Zie http://www.boehle-fotografie.com/

Foke Stribos

Rob Boehle

Ton van der Laan
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