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Hoofdstuk 1: 
	 Wat	is	fotografie?



1.1. Wat is fotografie?
Heel plat gezegd is fotografie de registratie van (gereflecteerd) licht. Dit klinkt niet heel erg 
romantisch en spreekt moeilijk tot de verbeelding, maar het is wel de waarheid. Werken 
als fotograaf is wel een stuk persoonlijker. Het is vooral de manier waarop fotografen het 
licht vormen en omstandigheden creëren die tot sprekende beelden leiden. Hierbij komen 
vakmanschap, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, creativiteit en een gezonde 
dosis brutaliteit kijken. Fotografie is ook een technisch vak dat naast natuurkundige principes 
ook zeer sterk op technologische hulpmiddelen bouwt.

De rol van Fotografie
Als je om je heen kijkt zie je overal foto’s voorbijkomen. Van advertenties, social media, 
nieuws, verpakkingsmaterialen, vakantiekiekjes tot de berg aan snapshots op je telefoon. Je 
kan het niet gek genoeg verzinnen of je komt foto’s tegen. Onze samenleving is grotendeels 
ingericht op communicatie via visuele symbolen. Zo zal je het gezegde ‘een foto zegt meer 
dan duizend worden’ vast wel kennen.

Al deze foto’s moeten wel door iemand gemaakt worden. Je kan je voorstellen dat fotografie 
als bezigheid daarom enorm is toegenomen sinds het ontstaan ervan. Er worden alleen al 
door mensen dagelijks miljoenen foto’s gemaakt over de hele wereld. Als je bedenkt dat 
machines ook fotografie gebruiken voor onder andere controleprocessen en meer. Denk 
maar aan een flitspaal of controle camera’s bij fabrieken. Een wereld zonder fotografie is 
nauwelijks nog voor te stellen.

1.2. De mens achter de camera
Fotografie blijft nog steeds mensenwerk. Dit moet je beseffen als je naar fotografie 
kijkt. Achter elke gruwelijke oorlogsfoto, onmogelijke beeldhoek, kille beeldregistratie of 
passievolle foto staat een persoon die zichzelf (of de camera) op die plek heeft weten 
te krijgen en bewust voor dat beeld heeft gekozen. Je moet fysiek, sociaal en mentaal 
veerkrachtig en betrokken zijn als fotograaf. Zeker bij genres die buiten de comfortzone van 
de meeste mensen liggen (zoals oorlog, of gevaarlijke situaties) is dit een vereiste, naast de 
passie voor het vak.

Beeldregistratie of creatie
Als fotograaf is het de vraag of je alleen beeld registreert, dus vastlegt, of het echt creëert. 

Als fotograaf kan je heel gemakkelijk in ongemakkelijke of gevaarlijke situaties terechtkomen
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2.5. Perspectief en beeldcompressie
Perspectief zegt iets over uit welke hoek of hoogte je kijkt naar je onderwerp. Beeldcompressie 
is hoe groot de afstand tussen objecten in de voor- mid- en achtergrond lijkt te zijn. Perspectief 
en beeldcompressie zijn beeldelementen die beïnvloed worden door de verschillende 
brandpuntsafstanden van je objectief. 

Ten eerste kijken we naar perspectief. Kijk je vanaf boven of vanaf beneden naar het 
onderwerp? Een hoog standpunt wordt vogel perspectief genoemd en een laag standpunt wordt 
kikkerperspectief genoemd. Door bewust voor het ene of het andere perspectief te kiezen kan je je 
onderwerp kleiner, onderdaniger, onbelangrijker maken of juist krachtig en formidabel. 

Bij architectuurfotografie krijg je vaak te maken het probleem dat gebouwen weg lijken te buigen 
doordat je vanuit een laag perspectief fotografeert. Dit kan je met tilt-shift objectieven of met 
beeldbewerking corrigeren. Bij groothoek objectieven moet je ook rekening houden met de bolling 
in het beeld die extremer wordt bij de zijkanten van de foto waardoor je vertekening extremer 
wordt in die gebieden.

Vogel en kikkerperspectief

Beeldcompressie speelt op een andere manier een rol in je perspectief vorming. 
Beeldcompressie bepaalt hoe groot de afstand tussen objecten in foto’s lijken te zijn. Dit 
is afhankelijk van je brandpuntsafstand. Naarmate je meer naar een tele-bereik toe gaat, 
treedt er steeds meer compressie op. Je voor- en achtergrond lijken steeds dichter op 
elkaar te zitten. Bij groothoek en fish-eye objectieven lijkt er je juist extra afstand te ontstaan 
tussen objecten. Of een objectief een groothoek of een telelens is wordt bepaald door het 
brandpuntsafstand. Brandpuntsafstand geeft de beeldhoek van een objectief aan. Hoe hoger 
de brandpuntsafstand, hoe kleiner de beeldhoek. In hoofdstuk 3.7 komen we hier nog op 
terug. Een groothoek objectief heeft dus een kleinere brandpuntsafstand dan een telelens.

Die beeldcompressie speelt bij portretten een behoorlijk grote rol. Wil je een gezicht 
natuurlijk laten overkomen, dan kom je vaak uit op een brandpuntsafstand tussen de 85 en 
150mm uit. Bij die brandpuntsafstanden komen de lijnen van het gezicht het meest overeen 
met hoe we die persoon in het echt zien. Let op! Vaak wordt aangegeven dat de 50mm een 



terwijl het in zijn beeldvorming eigenlijk net niet is. Dit komt door de verreken factor van 1,5 à 
1,6 van crop camera’s waardoor het rond de 70-80mm uitkomt in beelduitsnede. Over Crop 
gaan we het in hoofdstuk 3.8 hebben. De vervorming en beeldcompressie blijft wel hetzelfde 
als bij een 50mm. 

Invloed van brandpuntsafstand op beeldcompressie in een verloop van 12mm tot 400mm

terwijl het in zijn beeldvorming eigenlijk net niet is. Dit komt door de verreken factor van 1,5 à 
1,6 van crop camera’s waardoor het rond de 70-80mm uitkomt in beelduitsnede. Over Crop 
gaan we het in hoofdstuk 3.8 hebben. De vervorming en beeldcompressie blijft wel hetzelfde 
als bij een 50mm. 

2.6. Korrel
Of een foto nou digitaal of analoog is, het is opgebouwd uit kleine puntjes. Bij analoge film 
zijn dit lichtgevoelige zilverkristallen en bij digitale camera’s zijn het de pixels van de sensor. 
Hoe fijner deze punten zijn, hoe rijker de detaillering is en hoe vloeiender de lijnen zijn. In de 
regel kan je kijken naar de ISO-waarde om te bepalen hoe veel korel het beeld zal hebben. 
Bij analoog is het ook afhankelijk van je type film. Hoe hoger de ISO wordt, hoe grover het 
beeld wordt. Dit wordt ook wel ruis genoemd en wordt vaak als een storend element gezien. 
Maar er zijn situaties, zeker bij zwart wit fotografie, waarbij dit juist versterkend kan werken. 
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Fish Eye objectief en een voorbeeld foto

Manual: nu mag je het lekker helemaal 
zelf gaan uitzoeken en bepaal je zelf 
alle instellingen. Deze stand biedt je de 
meeste controle over de camera. Dit wordt 
aangegeven als M.

Soorten objectieven
Ten eerste; een lens is geen objectief, maar 
een glaselement dat een onderdeel is van 
een objectief. Nu dat uit de weg is kunnen 

we kijken naar waar je allemaal rekening mee moet houden met het gebruiken en uitzoeken 
van objectieven. 

3.6. Brandpuntsafstand
Het brandpuntsafstand van een objectief bepaalt zijn beeldhoek en daardoor zijn bereik. 
Het bereik van objectieven is onderverdeeld in een aantal klassementen. Als algemene 
maatstaf voor de aanduiding van objectieven voor diverse sensormaten wordt het bereik 
teruggerekend zodat het overeenkomt met het bereik op een full frame camera. 

Fisheye: Dit zijn objectieven onder de 14mm. Ze hebben een zeer wijde beeldhoek en een 
uitgesproken vertekening. Ze worden ook gekenmerkt doordat het frontelement erg bol 
is. Fisheye objectieven worden meestal gebruikt in situaties wanneer die vervorming een 

dramatische effect geeft of als je die extreem grote hoek nodig hebt. Denk hierbij aan sport, 
concert, landschap, woningfotografie of artistieke foto’s.

Groothoek: Dit zijn objectieven vanaf 14mm tot ongeveer 50mm. De beeldhoek van zulke 
objectieven is groter dan wat wij met onze eigen ogen waarnemen. Groothoek objectieven 
worden veel gebruikt in situaties waarbij je meer in beeld wil brengen dan wat je met je 



Formaat verschil tussen een lichte tele (70-300mm) en een zware tele (120-400mm)

eigen perspectief kan zien. Groothoek objectieven kunnen voor nagenoeg elke genre 
gebruikt worden. Voor portrettering is het echter niet ideaal vanwege de beeldcompressie 
eigenschappen.

Standaard: Dit zijn 50mm objectieven. Dit komt overeen met het beeldhoek van onze eigen 
ogen (op een full frame camera). Dit soort objectieven worden veel gebruikt om je onderwerp 
in een natuurlijk voelende beeldhoek in beeld te brengen. 

Licht tele: Objectieven tot 300mm. Dit zijn objectieven met een kleine beeldhoek die veelal 
wordt gebruikt om dingen dichterbij te halen. Het bereik is nog niet extreem ver weg en dit 
zijn vaak nog relatief kleine objectieven die soms nog lichtsterk gemaakt kunnen worden. Dit 
soort objectieven kunnen ook goed gebruikt worden voor portret en product fotografie omdat 
ze door hun beeldcompressie een prettige effect geven.

Zware tele: Objectieven boven de 300mm. Boven de 300mm worden objectieven vaak een 
flink stuk groter en zwaarder. Het verschil tussen de winst in bereik wordt steeds kleinere 
naarmate het aantal mm stijgt. Dit soort objectieven worden vaak gebruikt om dingen die 
echt ver weg zijn dichter bij te halen. Denk maar aan sport of vogels- en vliegtuigspotten.

Zoom en Prime 
Je hebt twee soorten objectieven; Zoom en Prime. Zoomobjectieven hebben een variabel 
brandpunt, dat wil zeggen dat je je beeldhoek kan vergroten of verkleinen. Prime objectieven 
hebben een vast brandpunt, dus ook een vaste beeldhoek. 

Zoomobjectieven zijn vaak veelzijdiger omdat je niet per se hoeft te wisselen als je een 
andere beeldhoek wil gebruiken. Het nadeel is wel dat ze geen consistente beeldkwaliteit 
leveren over het bereik. Vaak wordt de scherpte van het objectief aanzienlijk minder en loopt 
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5.6 Continue licht
Continue licht zijn kunstmatige lichtbronnen die constante licht afgeven. Dit kunnen studio 
lampen zijn, zaklantarens, ledpanelen en dergelijken. Het voordeel van zulke lichtbronnen is 
dat je gelijk ziet wat het licht doet. Het nadeel is wel dat je meer rekening moet houden met 
de intensiteit van andere lichtbronnen om het juiste effect te bereiken. 
De meest voorkomende lichtbronnen zijn:

Gloeilamp: De doodgewone licht peertje wat je nagenoeg overal kan vinden.

Daglichtlamp: Vergelijkbaar met een gloeilamp, alleen de kleurtemperatuur is op de 
kleurtemperatuur van daglicht ingesteld. Dit vind je in de meeste studio continue lampen.

Tl-Licht: tl-balken zijn redelijk zachte lichtbronnen door hun formaat. Ze zijn wel wat groenig 
van kleurtemperatuur. Bij bepaalde sluitertijden of video kan je een Tl-balk in intensiteit zien 
variëren. 

Kino Light: De fotografische variant van de Tl-balk. De buizen zijn wat korter en de 
kleurtemperatuur en lichtintensiteit zijn ook constanter.

Led: Een lichtbron die steeds meer terrein wint. Ze zijn relatief klein en kunnen makkelijker 
op accu’s werken. Hierdoor kunnen ze mobiel en veelzijdig ingezet worden. Een ledpaneel 
geeft vrij hard licht. Doordat een ledpaneel uit tientallen of honderden kleine ledlampjes 
bestaat moet je uitkijken met de schaduwval. Dit kan gebroken en in gradaties verdeeld 
lijken.

Natuurlijk licht en aanwezig licht



5.7 Flitsers 
De grote tegenhanger van continue licht is flitslicht. Dit is een veel intensere lichtbron 
die slechts zeer kort aangaat tijdens het maken van de foto. Door die combinatie kunnen 
momenten ‘bevroren’ worden of omgevingslichtten uitgeflitst worden. Bij uitflitsen is de 
licht van de flitser zo krachtig dat je in combinatie met je camera instellingen geen andere 
lichtbron meer in je foto ziet.

Een veel gehoord argument wat aangehaald wordt om niet te flitsen, is dat het onnatuurlijk 
oogt. Dit kan in zekere maten wel kloppen omdat het in verhouding intenser is dan de 
omgevingslicht en daardoor een kunstmatige sfeer kan oproepen. Uiteraard is dit geheel 
afhankelijk van hoe de flitser wordt gebruikt door de fotograaf. Een fotograaf die licht snapt 
en weet hoe hij met zijn flitser moet omgaan kan volledig natuurlijk ogende sfeer neerzetten. 
In een latere hoofdstuk gaan we ook op de verschillende lichtvormers in waarmee dit bereikt 
kan worden.

Er zijn vier flitser types die je regulier tegen zal komen.

Ingebouwde flitser: Deze kleine flitser zit ingebouwd in je camera. Vaak bovenop, in 
sommige gevallen een beetje aan de zijkant. Dit kan je beschouwen als een flitser voor 
noodgevallen, maar echt mooi licht is het niet. In sommige gevallen kan het ook als 
aansturing worden gebruikt voor andere flitsers. 

Reportage flitsers: Reportage flitsers, ook wel speedlights genoemd, zijn relatief kleine, 
wendbare flitsers die zowel bovenop als los van de camera gebruikt kunnen worden. Ze 
werken of op batterijen of op accu’s en zijn hierdoor niet afhankelijk van netstroom. Door hun 
compacte maat zijn ze ook makkelijk mee te nemen en bij juist gebruikt bieden ze enorm 
veel mogelijkheden om licht te controleren. Het nadeel van reportage flitsers is vooral dat 
de spreiding van licht beperkt is en dat het vermogen van de batterijen vaak snel afneemt. 
Speedlights zijn afhankelijk van de kracht en duur van de batterijlading. Het is ook aan te 
raden om meerdere batterij sets mee te nemen aangezien bij een terugval in vermogen de 
flits laadtijd ook aanzienlijk langer wordt. 

Gloeilamp                   Daglichtlamp                     Led
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5.11 Belichtings Technieken

Fotografie is schrijven met licht. Het controleren van licht is een van de belangrijkste dingen 
wat je in fotografie onder de knie moet krijgen. Hiervoor moet je weten hoe je licht moet 
sturen en vormen. Het is hiervoor van belang dat je beseft dat licht niet ‘zomaar’ om ons 
heen is. Het is voor onze fotografische beleving een materie net zoals water en lucht. Licht is 
directioneel, het vloeit, weerkaatst en verandert met afstand. 

Je kan het gedrag van licht zeer wiskundig benaderen, het is uiteindelijk natuurkunde, maar 
om een grip op licht te krijgen is dat niet per se nodig. Er zijn een paar basisprincipes die je 
moet snappen en vanaf dan kan je redelijk veel voorspellen van wat licht gaat doen.

 - Licht is directioneel
 - Licht reflecteert en kleurt
 - Licht zet uit en verliest kracht
 - Licht omhelst

Licht is directioneel:
Licht is een straling die uit een bron voortkomt. Vanuit die bron gaat het alle kanten op. Met 
lichtvormers kan je die stralen een bepaalde kant op sturen doordat ze weerkaatsen van 
bepaalde oppervlaktes. Hiernaast kan je die stralen ook verder verspreiden door ze verder 
van de bron af te buigen. Op die manier krijg je diffuus licht. Diffuus licht is dus het soort licht 
wat meer verspreid wordt in plaats van dat ze in een lijn wordt gestuurd. Diffuus licht heet 
ook zacht licht. Geconcentreerd licht heet hard licht. 

Licht reflecteert en kleurt:
Als lichtstralen tegen een oppervlakte aanbotsen dan worden ze weerkaatst. Dit gebeurt 
bij alles, van de witte muren, het meubilair in de ruimte, van je huid tot aan zelfs je camera. 
Het licht verandert ook als het weerkaatst. De intensiteit verandert, maar kan ook de kleur 
overnemen van het gene waar die van weerkaatst. Zilveren oppervlaktes zullen licht intenser 
en harder laten lijken dan bijvoorbeeld witte oppervlaktes. Hier moet je ook rekening mee 
houden bij bijvoorbeeld vette huid, die zal glinsteren. Donkere en zeker zwarte oppervlaktes 
weerkaatsen licht nauwelijks. Ze lijken ze eerder te absorberen.

Licht zet uit en verliest kracht:
Licht verliest zijn intensiteit naarmate die verder van de bron afkomt. 
Ook ‘zet het uit’ omdat lichtstralen niet volledig parallel lopen aan 
elkaar. Hierdoor komen ze verder van elkaar af als ze langer op pad 
zijn. Dit betekent dat je een harde lichtbron zachter kan maken door 
het verder van je onderwerp af te zetten.

Licht omhelst (als het groot en zacht is): 
Het formaat van je lichtbron is ook belangrijk. Een kleine lichtbron 
zal een hardere licht geven dan een grote lichtbron. Dit is omdat een 
kleine lichtbron in verhouding meer directioneel is. Als je uiteindelijke 
lichtbron moet je de laatste lichtvormer nemen waar je licht doorheen 
passeert voordat het je onderwerp raakt. Zo kan je van een ‘kleine’ 
reportage flitser vergroten door het op de muur achter je te richten en 
die in te flitsen. Een grote lichtbron zal je onderwerp omhelzen omdat 
de lichtstralen vanuit verschillende hoeken erom heen vallen.

Creatief met 
lichtbronnen omgaan 
kan interessante dingen 



afb. Shoot through paraplu

afb. Softboxafb. Bounce paraplu

afb. Shoot through paraplu met backing

afb. Softbox met grid afb. Reflector

afb. Beauty Dish afb. Beauty Dish met grid
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8.4. Footage en resultaat
Er is een verschil tussen je footage, het originele bestand, en je uiteindelijke foto. Je kan het 
op een analoge wijze zien. Je footage is je negatief die je daarna gaat verwerken tot een 
uiteindelijke foto. Bewaar je footage altijd los van je resultaat en zorg voor back-ups van 
beide bestanden.

8.5. Back-ups
Back-ups zijn essentieel, zeker bij opdrachten waar je nog mee bezig bent. Sla je bestanden 
het liefst op twee losse locaties op. Dit kan op losse harde schijven of in een Cloud service. 

8.11. Lightroom vs. Photoshop
Fotobewerking progamma’s zijn in twee klassementen te verdelen. 
 - Diepte bewerkingen waarbij het bestand zelf wordt bewerkt.
 - Archief bewerking waarbij een ‘image’ van het originele foto oppervlakkig wordt  
  bewerkt.

Photoshop dient als voorbeeld voor dieptebewerkingssoftware. Bij bewerkingen bewerk je 
direct het bestand. Je kan in lagen werken, maskers gebruiken, losse elementen vervormen, 
de foto in stukken snijden en veel meer. Doordat je direct met het bestand bezig bent kunnen 
bepaalde handelingen informatie uit je foto permanent verwijderen. Hierom wordt het ook 
destructieve bewerking genoemd. 

Lightroom dient als voorbeeld voor een archief editor. Het programma maakt een ‘image’ van 
je bestand en houdt bij welke bewerkingen je doet. Nadat je klaar bent met je bewerkingen 
moet je je foto exporteren. Dan pas worden je bewerkingen toegepast op waarbij een 
nieuwe bestand wordt gemaakt. Doordat je niet direct met je bestand bezig bent, zijn je 
bewerkingsmogelijkheden wat beperkter. Je kan niet in lagen werken bijvoorbeeld. Zulke 
programma’s hebben een grote database, archief, met alle losse foto ‘images’. Hierdoor 
worden ze ook gebruikt voor archivering en voor bulk bewerkingen.

8.12. Foto’s selecteren
Jezelf door al je geschoten materiaal heen waden kan een uitdagende klus zijn. Met wat 



ervaring en een kritische blik kan dit echter wel vrij vlot gaan. Wees ook niet bang om 
feedback van anderen te vragen, dit kan een nieuw perspectief bieden op je werk.

Fases van selectie:
 - Zooi ruimen: alles wat technisch of compositorisch al op eerste oogopslag niet  
  voldoet gelijk uit de selectie halen.
 - Selectie basis bewerkingen: nu kijk je wat kritischer naar wat je hebt   
  overgehouden en voer je een basis bewerkingen door om te kijken of de foto  
  daadwerkelijk bruikbaar is. Wat niet voldoet, of als er een betere versie van in  
  je selectie zit, wordt uit de selectie gehaald.
 - Harde selectie: zeer kritisch alles wat overgebleven is doorkijken en alleen de  
  beste foto’s behouden. Hiervoor kan het ook raadzaam zijn om proefdrukken  
  van je foto’s te maken zodat je echt een gevoel voor de foto’s kan krijgen.

8.7. Kill your Darlings
Een echt goede selectie maken is moeilijk. Het belangrijkste is dat je het eindresultaat altijd 
voor ogen houdt en steeds bevraagt of de foto die je voor je hebt dat communiceert wat je 
wil bereiken. Vaak zal je hierom goede of dierbare foto’s alsnog moeten ‘weggooien’ omdat 
ze gewoon niet passen in de serie of dat ze echt niet goed genoeg zijn. Wees hier hard in, 
een slechte foto kan je hele serie ontkrachten.

8.8. Foto’s Bewerken
De foto die uit je camera komt rollen is slechts een halfproduct. Elke foto die voor gebruik is 
bestemd wordt bewerkt. Dit betekent niet per se dat er grote ingrepen worden gedaan of dat 
photoshop moet worden geopend. Vaak is het alleen dat er wat verscherping moet worden 
toegepast, een minimale belichtingscorrectie of correctie voor de vertekeningen van het 
objectief. De mate van bewerking verschilt vaak per genre. Zo gelden zeer strenge eisen 
voor journalistieke foto’s wat betreft bewerkingen, veelal worden de foto’s door de fotograaf 
onbewerkt aangeleverd en worden daarna verwerkt door de beeldredactie. Dit is om zo de 
‘waarheidsgehalte’ zo verre mogelijk in stand te houden van een foto. Fashion en campagne 
fotografie is vaak wel onderhevig aan zware bewerkingen om zo de beste visuele impact te 
behalen. 

8.9. Shoot to edit
Zeker bij fotografische projecten waarbij van tevoren bekend is dat er zware editing 
zal plaatsvinden wordt vaak al tijdens fotografie de rekening mee gehouden. Dit kan 
betekenen dat de belichting wordt afgestemd tussen alle losse onderdelen, er foto’s 
worden bijgeschoten voor de effecten die los ingevoegd gaan worden en van verschillende 
achtergronden. Dit kan ook betekenen dat de losse foto’s flets of onafgemaakt uit kunnen 
zien omdat ze toch alleen maar een onderdeel zullen vormen.

8.10.Workflow
Vind voor jezelf een editing volgorde wat bij je werkveld past. De basis volgorde ziet er vaak 
zo uit:
 - Selectie
 - Lenscorrecties
 - Belichting correcties / Witbalans
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Voor elke verschillende toepassingen 
moet je rekening houden met net een 
andere afwerking bij het editen

8.19   Analoog beeldmateriaal archiveren en digitaliseren
Je negatieven zorgvuldig bewaren is een bijkomend aspect van analoge fotografie. Als je 
negatieven beschadigd of kwijt raken, dan ben je die foto dus ook kwijt. 

Negatieven worden bijna altijd bewaard in negatiefbladen die in een map samengebonden 
zijn. Dit zijn archiveringsbladen gemaakt van plastic of pergamijn papier. Plastic bladen zijn 
doorzichtig waardoor je sneller kan zien wat er op je negatieven staan als je door je map 
heen bladert. Het nadeel is wel dat ze statisch zijn en trekken daardoor veel meer stof aan 
en is het in en uit halen van de negatieven wat lastiger. Pergamijn is niet doorzichtig, maar is 
minder gevoelig voor stof en blijft ook niet aan het negatief ‘plakken’. 

Je kan ook je negatieven digitaliseren. Zo kan je ze verwerken alsof het digitale foto’s 
zouden zijn. Dit kan je op meerdere manieren doen.

Negatief fotograferen: Met een negatiefhouder, een losse flitser en een camera met een 
macro objectief kan je je negatieven digitaliseren door ze te fotograferen.

Scan toren: Dit zijn apparaten waarin een kleine camera is aangebracht en zelf zo de 



Een foto stof vrij maken is soms een grote 
deel van het editing process

Klaar om te scannen

negatieven fotografeert. De kwaliteit van scantorens 
kan zeer uiteenlopend zijn. Het grote voordeel 
van een scantoren is dat het vrij snel werkt en 
vaak onafhankelijk van een computer gebruikt kan 
worden.

Flatbed scanner: Dit zijn grotere scanners die ook 
voor gewone documenten gebruikt kunnen worden. 
De bijzondere aan scanners die negatieven kunnen 
scannen is dat ze een deksel hebben waarin een 
backlight is aangebracht. Met speciale houders kan 
je je negatieven plaatsen. Het grote verschil met 
scan torens is dat een flatbed scanner dat het negatief niet in een keer wordt gefotografeerd, 
maar in enorm veel kleine segmenten. Hierdoor behaal je een veel beter resultaat. Ook kan 
je afwijkende film maten scannen, wat bij scantorens niet kan.

Drummscann: Dit is het scan methode om de beste resultaat te behalen. Bij deze techniek 
wordt het negatief in een speciale scan vloeistof op een plexiglas trommel gemonteerd. De 
vloeistof zorgt ervoor dat er geen krassen en stof op het negatief zichtbaar worden. Deze 
trommel draait op hoge snelheid rond en de negatief wordt gescande door speciale opname 
apparatuur. Het laten scannen van negatieven op deze manier is wel behoorlijk kostbaar.

8.20   Negatief naar digitaal ontwikkelen
Als je je negatief hebt gedigitaliseerd moet je het nog steeds ‘ontwikkelen’. De eerste stap 
is om er een positief beeld van te maken. Vaak gebeurt dit automatisch als je negatief 

ingescanned wordt. Hierna kan je je foto op 
de normale manier verwerken. Afhankelijk van 
je manier van inscannen kan je een hogere 
dynamisch bereik en detail in je negatieven 
krijgen dan wat je met normale digitale foto’s 
krijgt. Wat wel een bijkomende stap is het 
verwijderen van stofjes en krasjes in je foto, dit 
kan vaak erg tijdrovend zijn.

8.21    Zorg voor negatieven
Negatieven zijn behoorlijk kwetsbaar, 
niet alleen voor krassen maar ook voor 
viezigheden. Ga altijd voorzichtig met je 
negatieven om. Gebruik als het kan katoenen 
handschoenen om ze vast te pakken en 
probeer in een stof vrije omgeving te werken. 
Zorg dat je je negatieven altijd aan de randen 
vastpakt en dat je schone handen hebt. 
Bewaar ze ook op een schone en droge plek.
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Hoofdstuk 10: 
Wetgeving en recht



10.1.Auteursrecht
De foto’s die je maakt worden beschermd door het auteursrecht. Dit is een wet die ervoor zorgt 
dat anderen zonder jouw toestemming niet zomaar je foto’s kunnen gebruiken. Het auteursrecht 
kan wel overgedragen worden aan anderen. Bij sommige opdrachten verkoop je ook de rechten 
van je foto. De houder van het Auteursrecht heeft twee alleenrechten. Hij is de enige die de foto’s 
openbaar mag maken en ze mag verveelvoudigen. Als je foto’s worden gestolen kan je hiervoor 
vergoeding of zelfs een schadeclaim voor eisen, dit moet wel soms via een rechter gebeuren om 
je gelijk te halen.

10.2.Creative Commons
Beelden die onder een Creative Commons licentie zijn gemaakt mogen door iedereen vrij 
gebruikt worden. Er zijn wel een paar voorwaardes die gesteld kunnen worden zoals een verplicht 
naamsvermelding of dat de afbeelding alleen in zijn originele vorm gebruikt mag worden. 

10.3.Portretrecht
Niet alleen je foto’s worden beschermd, maar ook de personen of in sommige gevallen zelfs 
plekken die je fotografeert. Dit gebeurt onder het portretrecht en die behoort de geportretteerde 
toe. Dit betekent dat je niet zonder toestemming de foto’s van die persoon mag gebruiken. Het 
beste is om die persoon een model contract te laten tekenen waarbij hij of zij toestemming 
geeft. Voor bepaalde openbare plekken moet je ook een vergunning hebben om er foto’s van 
te publiceren. Naast portretrecht heeft elke persoon recht op zijn privacy. Die wordt ook door de 
wet beschermd. Zorg dat je van mensen die je fotografeert een privacyverklaring krijgt. Je moet 
als bedrijf zijnde ook een privacy beleid publiceren. Hiernaast moet je zorgen dat anderen niet 
zomaar bij de gegevens van je klanten of de door jou gefotografeerde personen kunnen komen. 
Dit doe je door je foto’s en gegevens bijvoorbeeld offline te bewaren en ze met een wachtwoord te 
versleutelen.

10.5.Vergunningen
Om op bepaalde plekken te mogen fotograferen heb je soms vergunningen nodig. Hiervoor moet 
je vaak bij de PR of Persafdeling zijn van de instantie of gebied. Ga altijd na wie je hiervoor moet 
benaderen en neem ruim van tevoren contact met ze op. Leg zo duidelijk mogelijk uit wat je 
bedoeling is en hoe je de gemaakte foto’s wil gebruiken.
Als je voor (nieuws)media instanties gaat werken krijg je vaak te maken met de recht van eerste 
publicatie. Dit betekent dat je opdrachtgever alleen jouw foto’s wil afnemen als hij die als eerste, 
of zelfs als enige, mag publiceren. Mocht je een foto zelf op social media plaatsen voordat zij die 
hebben afgenomen zullen zij die niet meer willen.

10.7.Omgang met Politie en andere ambtenaren
Zeker bij nieuwsfotografie zal je nog weleens in contact komen met politie en andere ambtenaren. 
Dit kan soms spannend zijn, maar als je weet hoe je je moet gedragen valt dit reuze mee. De 
belangrijkste dingen om te weten is dat je moet zorgen dat je niet in de weg loopt of extra risico 
vormt voor de ambtenaren en respectvol met de situatie omgaat. Kijk altijd of je een woordvoerder 
kan vinden of een leidinggevende met wie je eventueel af kan stemmen waar je wel en niet mag 
komen. Lees je ook in wat je rechten en verplichtingen zijn als mediapersoneel en zorg dat je je 
perskaart altijd bij je hebt als je er een hebt. 

Zeker bij demonstraties of rellen bestaat er een risico dat jij ook in aanvaring kan komen met de 
ambt voerders. Probeer jezelf hierom ook duidelijk te onderscheiden als pers en wees kalm en 
meewerkend. Nare situaties kunnen op zo een manier vaak voorkomen of gematigd worden. 

Hoofdstuk 10: 
Wetgeving en recht
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Achterkant dicht 
doen en film 
doorspoelen tot 
de teller op 1 
staat.

Lip op 
aangegeven 
manier in spel 
steken, film op 
de rateltand 
uitlijnen en twee 
keer doorspoelen

Film in ontvan-
gende spoel lussen 
en doorspoelen tot 
de start lijn op de 
film uitlijnt met 
de start markering 
van de casette.

Aanwezige spoel 
naar ontvangende 
zijde verplaatsen. 
Film voorzichtig 
openen en zo 
plaatsen dat 
de zwarte zijde 
richting het 
objectief opening 
zal lopen.

Achterkant dicht 
doen en film 
doorspoelen tot de 
teller op 1 staat.

Kleinbeeld 
camera laden

Achterkant open 
film 
voorbereiden

Film plaatsen 
lip naar ontvang 
spoel trekken

Middenformaat 
camera laden

Film voorbereiden 
en indien nodig 
film casette van 
camera halen

Achterkant open 
en controleren of 
er al een lege spoel 
aanwezig is
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