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Het boek 'Succesvol
Fotograferen' uit de serie 'De
Wereld van de Fotografie' is
bedoeld om u vertrouwd te
maken met de basisbegrippen
die nodig zijn om op een
succesvolle manier foto's te
maken.
Het maken van een foto begint
met uw belangstelling voor een
bepaald motief . U kijkt door de
zoeker van de camera om te
zien welk deel van het beeld
'gevangen' zal worden. Komt
het motief goed uit? Ziin er
geen storende elementen in het
beeld? ls het van tevoren
gekozen standpunt juist?
De eerste blik door de zoeker
zal lang niet altijd aan de
verwachtingen bea ntwoorden.
Het kan best zijn dat vanuit
een ander standpunt een beter
resultaat wordt verkregen.
Daardoor kan misschien een
betere en aantrekkelijker
compositie ontstaan. Een
andere verlichting kan soms
een verrassend effect
teweegbrengen. En hoe wordt
het beeld als de camera
verticaal in plaats van

horizontaal wordt gehouden?
Dit zijn allemaal vragen die u -
als u weet waar u op moet
letten en waar u rekening mee
moet houden - in enkele
seconden beantwoorden kunt.
En vaak ook beantwoorden
móet, omdat in veel gevallen
de omstandigheden snel
veranderen.
ln het eerste hoofdstuk wordt
behandeld hoe door de zoeker
van de camera de compositie
wordt bepaald. En in de
volgende hoofdstukken worden
hier aanvullingen op gegeven
om u ¡n staat te stellen een zo
perfect mogelijke compositie
op te bouwen. U zult leren
welke verschíllende effecten
het horizontale en het verticale
formaat opleveren. En

bovendien zult u leren inzien
dat een foto niet altijd
rechthoekig hoeft te zijn.
Het vergt niet alleen oefening,
maar ook kennis om de camera
juist die paar centimeters te
verschuiven, die het beeld
drastisch kunnen veranderen,
waardoor het effect van de
foto totaal anders wordt.

Waar moet de horizon worden
geplaatst? Hoeveel voorgrond
en/of achtergrond moet in het
beeld worden opgenomen?
Komt het motief beter uit in
zwart-wit of als silhouet in
tegenlicht? Hoe kunnen
perspectief, structuur en
kleurtoon in een foto tot
uitdrukking worden gebracht?
Al deze en nog vele andere
vragen kunnen zich bij het
fotograferen voordoen.
Dit boek is bedoeld om u de
antwoorden op die vragen zo
volledig mogelijk te geven. Van
het begin tot het einde staat
het boek vol met tips en
voorbeelden uit de praktijk.
ln dit boek ziin foto's
opgenomen van
vooraanstaande fotografen,
zodat u kunt zien waartoe
kennis, inzicht en oefening
kunnen leiden. ln ieder
hoofdstuk wordt een ander
aspect van de compositieleer
behandeld. Daardoor kunt u de
beeldopbouw leren beheersen,
zodat u weet wat u moet doen
en wat u moet laten, voordat u

de ontspanner indrukt.
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Het spel met de zoeker (compositie)

Zo'ziet' u betere foto's
Slechts enkele mensen hebben van na-
ture de gave een fotografische compo-
sitie in één oogopslag te overzien. De
meesten moeten evenwel hard werken
om zich dat inzicht eigen te maken.
Steeds maar weer proberen, experi-
menteren en kijken en de ervaring
leert, dat het op den duur iedereen
lukt, ongeacht of men een eenvoudige
of een meer ingewikkelde camera be-
zit. Plotseling is het er: dat inzicht in
wat een goede fotografische composi-
tie precies inhoudt. Het verkrijgen van
een compositorisch inzicht vraagt tijd
en geduld, maar eenmaal zover geeft
het veel voldoening.
Fotografie is een zaak van goed rond-
kijken en dingen zien. Kijken in de zin
van, hoe past datgene wat ik zie in het
kader van mijn fototoestel of van mijn
fotografisch papier. Daarbij dient
voortdurend de vraag gesteld te wor-
den welke onderdelen van het te foto-
graferen onderwerp voor de foto on-
misbaar zijn en welke eventueel mogen
wegvallen. Dat hangt niet alleen af van
het onderdeel van het object dat het
meest in het oog springt, maar ook van
vorm, kleur, patronen en structuren.
Om een goede compositie te bepalen is
het vaak zinvol rond het onderwerp
heen te lopen en van tijd tot tijd door

de zoeker het object te bekijken. Dat is
een goede methode om de meest be-
langrijke onderdelen van het te foto-
graferen beeld op te merken en van de
rest te isoleren. Van tijd tot tijd zullen
daarbij ook de randen van het zoeker-
beeld in de gaten gehouden moeten
worden. De nogal beeldbepalende om-
lijning van de zoeker werkt op ingrij-
pende wijze mee aan de vorming van
het beeld dat u uitzoekt. Gemakkelijk
zou een belangrijk onderdeel van het
object kunnen wegvallen waardoor de
door u bedoelde compositie onherken-
baar wordt verminkt.
Het is helaas niet bij iedere zoeker mo-
gelijk, maar meer ervaren fotografen
geven er de voorkeur aan nìet twee
ogen te kijken tijdens het fotograferen.
Eén oog kijkt door de zoeker en be-
paalt de compositie, terwijl het andere
oog de omgeving in de gaten houdt.
Daarmee houden ze overzicht over de
hele situatie en wordt voorkornen, dat
ze voor verrassingen komen te staan
waarop niet op de juiste manier gerea-
geerd zou kunnen worden. Dit alles
geeft in wezen aan wat het verschil is
tussen zo maar een beetje rondkijken
en 'zien': opnemen wat men ziet en
voortdurend bezig zijn met het maken
van fotografische composities. Alles
wat men ziet is nog geen foto. Wat wèl

Op de vorige bladzijde: De graankor-
rels zijn duidelijk zichtbaar als gevolg
van het van rechts invallende licht. Een
hoog camerastandpunt heeft de zak-
ken met kruidenierswaren als het ware
uit hun omgeving weggehaald. Andere
manieren om fotografische onderwer-
pen uit hun omgeving te halen, waar-
door een rust¡ger beeld ontstaat, zijn
onder meer het gebruik van een objec-
tief met een brandpunt langer dan nor-
maal. Het object dichter benaderen en
het zoeken naar een rust¡ge achter-
grond zijn andere mogelijkheden. Een
klein beetje onderbelichten heeft tot
gevolg dat een kleur - zoals op deze fo-
to het rood van de zakken - frisser uit-
komt, waardoor ze sterker gaat spre-
ken.

Links: De fotograaf maakte deze foto
vanuit een laag standpunt en richtte de
camera naar boven om ongewenste
details buiten het beeld te houden. Fo-
tografeer gerust een hele boom, maar
vergeet niet de boom eens dichter te
benaderen en daarbij te zoeken naar
waardevolle details. Een klein detail
geeft vaak veel beter uw bedoeling
weer dan een totaalbeeld. Ook wordt
het beeld veel mooier gevuld en is het
vaak boeiender om te zien dan een
overzichtsfoto. Aan het detail herkent
men de ervaren fotograaf .
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Het spel met de zoeker (compositie)

Boven en rechts: Via de zoeker van zijn
camera kan de fotograaf kiezen welk
gedeelte van het beeld zijn motief gaat
vormen. Een vastliggend onderwerp
zoals een landschap, biedt voldoende
gelegenheid een goede fotografische
compositie op te bouwen. Personen,
in een landschap geplaatst. voegen
een extra element daaraan toe. Met de
mens als maatstaf ervaart men een
ruimte in z'n juiste afmetingen. Men-
sen in een landschapsfoto maken zo'n
foto aanmerkelijk interessanter.

of geen foto is, moet men leren herken-
nen. En zelfs dan nog zal men van me-
ning kunnen verschillen, want ook dat
blijkt moeelijk.
Bovenstaande panoramafoto is min of
meer een getrouwe weergave van wat
het oog heeft gezien toen de opname
werd gemaakt. Onbewust zal het oog
bij het aftasten van een dergelijk land-
schap even stilstaan bij zekere details.
Welke details is moeilijk te zeggen, dat
zal bij iedereen verschillend zijn. De
êên zal getroffen worden door een be-
paalde vorm van een boom, terwijl een
ander geboeid zal worden door een be-
paald takkenpatroon. Een derde zal
zijn aandacht richten op de manier
waarop een figuur zich in het beeld be-
weegt.
Bij het maken van een foto nemen we

twee beslissingen: a) wat komt er
allemaal op de foto te staan en b) wan-
neer wordt de ontspanner ingedrukt.
In beide gevallen speelt de vraag: Hoe
laat ik datgene wat ik fotografeer op
de meest doeltreffende manier overko-
men op de toeschouwer. Of, hoe vertel
ik die ander wat ik zag, juist op dat ene
moment.
De kunst van het weglaten speelt in de
fotografie een belangrijke rol. Daar
bedoelen we mee, dat we voor het ma-
ken van een goede foto moeten zoeken
naar versimpeling van het onderwerp.
Simpel weergeven vereist zoeken naar
een goed camerastandpunt. Iets hoger;
net even door de knieën zakken; even
naar rechts of iets naar links enzo-
voort.
Zeker is ook belangrijk erop te letten

hoe het licht valt. Een foto staat of valt
met het tijdstip van de dag waarop
hij is gemaakt. Ochtend, middag of
avond; met de zon in de rug, of in te-
genlicht. Want immers, door het draai-
en van de aarde om de zon en om de ei-
gen as verandert het licht ieder mo-
ment van de dag.

Het gebruik van de zoeker
Er zijn mensen die de camerazoeker
een vreselijk ding vinden. Een mecha-
nische hindernis tussen hen en hun on-
derwerp. Mocht dit ook bij u het geval
zijn, probeer dan uw fotografische
compositie te bepalen door middel van
een door u zelf uit karton gesneden

beeldzoeker. Professionele fotografen
en filmers gebruiken een dergelijk
hulpmiddel erg vaak en waarom zou
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Het spel met de zoeker (compositie)

het u ook niet helpen bij het vinden
van de juiste compositie of, zo u wilt,
motief. Een dergelijk uit zwart karton
gemaakt hulpmiddel wordt gewoonlijk
motieîzoeker genoemd. Ook met uw
handen kunt u in het uiterste geval een
compositie of een motief opbouwen
door het gedeelte dat u wenst te foto-
graferen als het ware met uw handen af
te bakenen.
Hoe u het ook gaat doen, met hulp-
middelen of met de camerazoeker zelf,
in dit hoofdstuk kunt u vinden wat het
effect is van een wisselend standpunt.
Ofwel, het zoeken naar een ideaal op-
namestandpunt. In de praktijk zullen
zich reeds snel gecompliceerde compo-
sities voordoen. Bij het oefenen is het
in eerste instantie van belang dat u zich
concentreert op simpele onderwerpen.

Tracht deze echt te beheersen en wer-
kelijk goed te 'zien'. Het gaat er daar-
bij om drie belangrijke zaken in het
oog te houden, namelijk: allereerst het
onderwerp, ten tweede het vierkant of
de rechthoek van het fotografische for-
maat waarop u werkt en ten slotte de
ruimte rondom het te fotograferen ob-
ject. De bedoeling van het laatste is,
dat de omgeving van invloed is op de
invalshoek van het licht, welke weer
bepalend is voor de vormen van de on-
derwerpen in het beeld. De kracht en
de richting van het zonlicht, en daar-
mee de schaduwen, zijn mede bepalend
voor de ruimtelijke opbouw van het
beeld.

Welk onderwerp kiest u?
Het is erg belangrijk te weten hoe dicht

Hoge slanke bomen vragen als hêt wa-
re om een foto van verticaal formaat.
Door de bomen dicht te benaderen,
wordt de hoogte ervan benadrukt en
ontstaat een goede indruk van het spel
van licht en schaduw. De verticale
kracht van de foto kan in het stadium
van de afdruk nog worden versterkt
door de foto hoog en smal uit te snij-
den. We noemen dat'cropping'.
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Het spel met de zoeker (compositie)

Zelf een motiefzoeker maken kan al
met een eenvoudig diaraampje, maar
het gaat beter met een groot stuk
zwart karton. Teken met een potlood
op het karton een rechthoek in de ver-
houding 2:3, biivoorbeeld 4 x 6 cm en
daarnaast een vierkant van ongeveer 2
x 2 cm. Snij deze twee vierkanten voor-
zichtig u¡t. Zorg er daarbij vooral voor,
dat de hoeken mooi scherp worden
uitgesneden. U hebt nu de beschikking
over een motiefzoeker.
Bi¡ het gebruik van de motiefzoeker
kijkt u met één oog door het uitgesne-
den raamwerk. Beweeg de zoeker ver-
volgens naar voren en naar achteren
tot u tevreden bent met wat u ziet. Dat
is dan uw fotografisch beeld.

'/a

t
I

-1

PANORAMA
Begin ermee het object van uw keuze
op zo groot mogelijke afstand te bekij-
ken. Loop er dan naar toe en plaats het
beeld een beetje aantrekkelijk in het
zoekerbeeld, zodat het diagonaalsge-
wijs in het vlak komt te staan.

CLOSE.UP
Benader het onderwerp zovet, tot het
gehele zoekerbeeld met dat onder-
werp is gevuld. Probeer dit met beide
formaten van uw motiefzoeker. Naar-
mate u dichterbij komt gaat u de ach-
tergrond beter zien.

DETAIL
Zelfs al zou uw obiectief u slechts een
afstand van 90 cm toestaan, kijk dan
toch goed naar details. U gaat al snel
interessante lijnen onderscheiden. Pa-
tronen en structuren worden zicht-
baar.
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Het spel met de zoeker (compositie)

u met uw camera een onderwerp kunt
benaderen, zonder dat de afbeelding
onscherp zal worden. De eenvoudigste
methode om dat aan de weet te komen
is het op te zoeken in de bij de camera
geleverde gebruiksaanwijzing. Zoek
vervolgens een onderwerp dat het ge-

hele zoekerbeeld vult.
Blijkt dat uw camera de mogelijkheid
biedt een onderwerp tot ongeveer 45

cm te benaderen, dan kan dat onder-
werp vrij klein zijn, bijvoorbeeld kop
en schotel. Is de minimale benaderings-
afstand zo'n 90 cm, dan moet u indien
u beeldvullend wilt werken, een groter
voorwerp uitzoeken. Neem iets met
een interessante vorm. Te denken valt
hierbij aan bijvoorbeeld een stoel of
een tuingieter.

Om u wat meer inzicht te geven in waar
u mee bezig bent, kan ook hier weer de
zelf gemaakte kartonnen motiefzoeker
goede diensten bewijzen. Kijk er in alle
rust doorheen. Observeer via de mo-
tiefzoeker bekende voorwerpen uit uw
omgeving" Houd de motiefzoeker al-
tijd gebruiksklaar op een handzame
plaats. Bekijk delen van een interieur,
van een tuin, van gezichten, land-
schappen, enzovoort. Het zal daarbij
opvallen, dat met de introductie van de
motiefzoeker, zich vele interessante
foto-beelden presenteren die u voor-
heen nooit zijn opgevallen. Het grappi-
ge van dit alles is, dat na verloop van
tijd, als u werkelijk leert fotografisch
te'zien' in de ware zin van het woord,
de motiefzoeker overbodig wordt.

HET FORMAAT
ln principe zijn er twee fotografische
formaten: vierkant en rechthoekig.
Het rechthoekige formaat kan variëren
maar l¡gt meestal in de verhouding 2:3.
Dat komt overeen met het kleinbeeld-
formaat en het formaat 6 x 9 cm dat
over het algemeen wordt opgenomen
op 120-rolfilm. Het vierkante formaat
van 6 x 6 cm kan worden opgenomen
op zowel 120 als 22O-rolfilm. Sommi-
gen fotografen gebruiken uitsluitend
het vierkante formaat, anderen geven
de voorkeur aan het rechthoekige. Al-
vorens een fototoestel aan te schaffen
is het zinvol de eigen voorkeur te bepa-
len. De motiefzoeker kan u daarbij hel-
pen. Bekijk uw onderwerpen vanuit
hetzelfde standpunt, afwisselend door
beide uitsnijdingen van de motiefzoe-
ker. Doe dat bij het rechthoekige for-
maat zowel horizontaal als verticaal.
Stel aan de hand van uw ervaringen
vast aan welk formaat u de voorkeur
geeft.

SILHOUET
Ga hiervoor met de camera tegenover
de lichtbron staan. Via het zoekerbeeld
moet het meest geschikte standpunt
gezocht worden, zonder het karakter
van het onderwerp aan te tasten. Hori-
zontale lijnen zijn hier maatgevend.

f.-

LAAG STANDPUNT
Probeer ook eens een laag standpunt
in te nemen ten opzichte van het on-
derwerp. Daarbij moet ¡n eerste ¡nstan-
tie bekeken worden of het onderwerp
nog goed tot z'n recht komt; of het
herkenbaar blijft.

HOOG STANDPUNT
Met het zicht van bovenaf gaan hori-
zontale lijnen van het onderwerp een
belangrijke rol spelen. De ondergrond
wordt achtergrond. Een foto die van
bovenaf is genomen, vereenvoudigt
vormen en lijnen.
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De plaats van de h orizon in het beeld

De vier foto's onderaan deze pagina's
geven aan wat er gebeurt, indien de
horizon in het beeld verplaatst wordt.

Onder: Géén horizon isoleert het on-
derwerp van z'n omgeving en maakt
het belangrijker. Het wordt als het wa-
re aan de kijker opgedrongen.

Rechtsonder: De horizon iets naar be-
neden plaatst het onderwerp meer in
z'n omgeving.

Op de volgende bladzijde, links: Meer
lucht dramatiseert de foto, maar deelt
hem in dit geval in twee helften, wat
het beeld oninteressant maakt.

Op de volgende bladzijde, rechts: Door
cle lage horizon wordt volledig gebruik
gemaakt van de dramatische waarde
van de lucht, zonder het onderwerp te
benadelen.

.,,,Èl

Evenals bij de schilderkunst, is ook in
de fotografie de plaats van de horizon
in het beeld erg belangrijk. Het vormt
een middel om nadruk te leggen op be-
paalde onderdelen, waardoor verhou-
dingen ontstaan die een foto interes-
sant maken. Of het nu een alpenland-
schap is of een spiegelgladde zee, een
horizon geeft de verhoudingen in een
landschap weer. Afwegen van de com-
positie is een belangrijk onderdeel in
de poging de boodschap die u in uw fo-
to tracht uit te drukken zo helder mo-
gelijk weer te geven.

Horizontaal of verticaal?
De meeste fototoestellen werken met
een rechthoekig formaat. Dat geeft de
mogelijkheid een keuze te maken tus-
sen een horizontaal of een verticaal
beeld. Horizontale opnamen met de

horizon dwars over de foto, hebben de
neiging de aandacht van de kijker van
links naar rechts te doen gaan. Ge-
bruik van het horizontale formaat
geeft foto's een ruimere indruk. Het is
daarbij belangrijk, te zorgen voor een
goede voorgrond. Vormen in de voor-
grond van een landschap geven ver-
houdingen beter weer, bezorgen een
foto diepte. Het oog heeft de neiging
vanuit de voorgrond naar achteren
over de horizon naar de lucht te gaan.
Vanuit een hoog standpunt kan veel
detail worden opgenomen, waardoor
de beschouwer het gevoel heeft dat het
landschap vanuit zijn voeten uitloopt
naar de horizon en vandaar naar het
oneindige. Bij het fotograferen van
landschappen is het belangrijk zowel
horizontaal en verticaal te overwegen
via zoeker of motiefzoeker.
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De plaats van de horizon in het beeld
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De klassieke oplossing
Reeds vanaf de Renaissance, toen de
westerse schiiders perspectief ondek-
ten, tot het einde van de negentiende
eeuw, zijn kunstschilders steeds bezig
geweest het landschap te verdelen in
voorgrond, middenpartij, achtergrond
en lucht. De door de schilderkunst ont-
wikkelde formule, êénderde lucht en
tweederde voorgrond, is ook in de fo-
tografie nog steeds bruikbaar. Het is
moeilijk te zeggen waarom, maar het is
gebleken dat het menselijk oog deze in-
deling als aangenaam ervaart: ook in
foto's. Echter, uitbreken uit deze tra-
ditie - bewust of onbewust - creêert een

meer artistiek beeld.

Links: De horizon geplaatst op twee-
derde van onderaf geeft een prett¡g
beeld, maar is wel zeer alledaags.
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De plaats van de horizon in het beeld
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De plaats van de horizon in het beeld

U¡terst links: Onderwerp
precies in het midden; klas-
sieke horizon.

Links: De nogal centraal ge-
plaatste horizon in combina-
t¡e met de vrij nadrukkelijke
verticale en horizontale lij-
nen, brengen d¡t stedelijk
landschap in de juiste har-
monie.

Rechts: De voorgrond
vormt hier het hoofdmotief.
De horizon is de afronding,
als het ware het einde van
het beeld.

Onder: Door de lage horizon
domineert de lucht. Het huis
staat ju¡st dankzij de prach-
tige wolkenlucht precies op
de goede plaats in het beeld.
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Maak gebruik van de achtergrond

Op de foto onder haalde de fotograaf
de speelgoedmaker naar voren in het
beeld en hij fotografeerde hem tegen
een rustige achtergrond, los van de
volle werktafel waarop zich zeer veel
spullen bevinden die het beeld zouden
kunnen verstoren.

De kleine foto onderaan de volgende
bladzijde toont wat er gebeurt als de
achtergrond een eigen leven gaat lei-
den. Het meisje verdwijnt in de vele
details, waarbii bovendien ook nog de
fotograaf zichtbaar is.

Beginnende fotografen concentreren
zich te veel op een onderwerp, zonder
aandacht te schenken aan de achter-
grond. Een onrustige achtergrond kan
een goede foto volkomen bederven.
Maar ook het omgekeerde kan het ge-

val zijn. Als een achtergrond door-
dacht deel uitmaakt van een foto, kan
daardoor de foto veel aan kwaliteit
winnen. Op drie punten moet vooral
worden gelet: a) vreemde uitsteeksels,
b) een té opdringende achtergrond, en
c) storende lichten of kleuren.

Vreemde uitsteeksels
We bedoelen hiermee de vervelende
verschijnsels welke ontstaan bij een
verkeerd camerastandpunt, waarbij
het vaak lijkt, alsof mensen lantaarn-
palen bovenop hun hoofd hebben
staan, of dat boomtakken uit hun oren
steken. Bij het maken van foto's wor-
den dergelijke zaken eenvoudig over
het hoofd gezien. Ziet u ze wèl? Ver-
plaats dan het camerastandpunt zoda-
nig, dat het onderwerp zich losmaakt
van de vreemde uitsteeksels.
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Maak gebruik van de achtergrond
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Bovenstaande afbeelding is er een
voorbeeld van, hoe een drukke achter-
grond in harmonie kan worden ge-
bracht met het onderwerp.

Rechts: Als u werkt met een grote
scherptediepte, let dan extra goed op
de achtergrond. De op de afbeelding
precies boven het hoofd van de gepor-
tretteerde jongeman zichtbare schoor-
steen, ¡s een typ¡sch voorbeeld van de
in dit hoofdstuk genoemde 'vreemde
uitsteeksels'. Een kle¡n stapje naar
links zou deze fout hebben voorko-
men.
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Maak gebruik van de achtergrond

Op onderstaande foto wordt een goed
voorbeeld gegeven van een storend
kleurvlak in de achtergrond. Het is wel-
iswaar onscherp, maar toch zó opval-
lend, dat het alle aandacht opeist. Haal
dit storende gele vlak weg, en het oog
valt zonder meer op het hoofdmotief.
Om de achtergrond zodanig te beheer-
sen, dat hij onderdeel uitmaakt van de
foto en tot de kwaliteit daarvan bij-
draagt, is het belangrijk deze als on-
misbaar onderdeel van de foto te be-
schouwen als in de zoeker het beeld
wordt opgebouwd.

Opdringende achterg rond
Een rommelige achtergrond moet wor-
den opgeruimd. Kan dat niet, dan
moet zo mogelijk het motief worden
verplaatst. Er zullen zich omstandighe-
den voordoen, waarbij niets te veran-
deren is. Bijvoorbeeld, als onopge-
merkt moet worden gewerkt of als de
achtergrond wordt gevormd door ge-

bouwen. In dergelijke gevallen moet
het standpunt zo gunstig mogelijk wor-
den gekozen. Een goed camerastand-
punt is ook de oplossing voor gevallen
waarbij het contrast in de foto een rol
speelt.

Storende lichten of kleuren
Is een onderwerp opgebouwd uit fijne
zachte tinten, dan kan een hel verlicht
onderdeel op de achtergrond de aan-
dacht gemakkelijk van het hoofdmo-
tief afleiden. Ook hier zal weer de
oplossing zijn, het onderdeel of de ca-
mera te verplaatsen. Een verwisselbaar
objectief kan vaak uitkomst bieden.
Een tele-objectief maakt de achter-
grond scherp door vermindering van
de scherptediepte en kan het onder-
werp beeldvullend dichterbij halen.
Maak er in ieder geval een gewoonte
van, de achtergrond te observeren.

I8



Maak gebruik van de achtergrond

Links: De combinatie van een grijs on-
derwerp tegen een grauwe lucht,
maakt dat het gebouwencomplex niet
tegen de lucht afsteekt. Oorzaak: te
weinig contrast.

Evenals op de linkerfoto, komen door
de slechte l¡chtomstandigheden de ge-
bouwen op de foto hieronder vrijwel
n¡et tot uiting. Dit met uitzondering
van de middelste gebouwen die door
de zon worden uitgelicht. ln deze foto
van de New York 'skyline', zit dan ook
een enorm contrast.
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De voorgrond

Op de volgende bladzijde: ln plaats van
de camera op de heuvels in de achter-
grond te richten, heeft de fotograaf de
camera iets voorover gehouden. Daar-
mee betrok hii ook de op deze foto
zeer belangrijke ijsschotsen in het
beeld. De ijsschotsen geven door hun
trapsgewijze aanwezigheid een enor-
me diepte aan het beeld, Door het ge-
bruik van een groothoek-objectief ver-
kreeg de af beelding een enorme
scherpted¡epte.

leder duidelijk gevormd onderwerp -

bijvoorbeeld een smeedijzeren hek,
een venster, tu¡gage van een boot, en-
zovoort - kan worden gebruikt om een
foto te omlijsten. De drie bovenstaan-
de foto's laten een huis zien dat op drie
verschillende manieren is gefotogra-
f eerd.

In het vorige hoofdstuk hebben we
gesproken over het belang van een wel-
overwogen achtergrond. In dit hoofd-
stuk gaan we het hebben over de voor-
grond in een foto, welke minstens zo
belangrijk is. Schenkt men onvoldoen-
de aandacht aan de voorgrond, dan
kan het gebeuren dat, bij het bekijken
van het eindresultaat, allerlei storende
elementen in het beeld zijn te zien, die
uit het niéts schijnen te zijn opgedo-
ken. Zoals ook het geval was bij hori-
zon en achtergrond, moet de fotograaf
bij het kijken door de zoeker yan z'n
camera beslissen of hij een voorgrond
in het beeld wenst op te nemen of juist
niet.
Het lijkt tot nu toe een waslijst van
beslissingen, maar u mag aannemen
dat de ervaring die men opdoet bij het
fotograferen, die beslissingen in enkele
seconden doet verwerken. Valt de
beslissing uit in het voordeel van een
goede voorgrond, dan zal het besluit
genomen moeten worden hoeveel daar-
van moet worden opgenomen.

Het juiste gebruik van
de voorgrond
Een belangrijk punt van overweging
bij het maken van een fotografische
compositie vormt het doelmatig ge-
bruik van de voorgrond. Deze voegt
accenten en verhoudingen toe aanzo'n
compositie waardoor de foto beter kan
overkomen; beter wordt begrepen. In-
dien niet meteen de juiste voorgrond
voor een bepaalde foto tot uiting komt
in het zoekerbeeld, zal het zaak zijn te
zoeken naar een ander standpunt. Wel-
licht moet een muurtje of een andere
vorm van voorgrondvulling in het
beeld worden opgenomen. Dat kan
vlak vóór de camera zijn, of er iets ver-
der van vandaan. Voorgrond kan wor-
den uitgebuit; het verstrekt informatie
over het motief . Zeker is dat het geval
bij het fotograferen van mensen. Pot-
ten, planten en bloemen vormen een
ideale voorgrond voor het portret van
een bloemenverkoper. Een stapel boe-
ken doet het altijd bij het portret van
een schrijver.

De foto links toont een nogal oninte-
ressante foto van het huis. De foto-
graaf stelde dit reeds van tevoren vast
en keek rond naar een vorm die hij aan
de foto kon toevoegen. Hij vond deze
¡n het rond het huis geplaatste hek en
fotografeerde het huis met de entree
op de voorgrond (foto in het midden).

Hij stelde daarbii echter vast dat het
hek, op deze manier toegevoegd, de
vorm van het huis verstoorde. Daarom
maakte hij alsnog foto drie (uiterst
rechts). Hier doet de simpele, iets on-
scherpe vorm geen afbreuk aan het
huis en bezorgt de foto een romantisch
t¡nt¡e.
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De voorgrond

Geen twijfel mogelijk: dit is een snoep-
verkoopster op de markt. Op deze foto
verstrekt de voorgrond uitdrukkelijk
de noodzakelijke informatie en boven-
dien vormt hij een oogstrelend patroon
van vormen en kleuren. Een goed voor-
beeld van een juist gebruik van voor-
grond. å
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De voorgrond

Het creëren van diepte
Een weloverwogen gebruik van de
voorgrond geeft ook een idee van diep-
te en het geeft verhoudingen weer. Met
name in de landschapsfotografie zijn
dit belangrijke elementen. Met de
juiste voorgrond op de juiste plaats, in
de juiste verhouding tot de rest van het
beeld, wordt de indruk gewekt dat een

dergelijke foto begint aan de voeten
van de beschouwer en niet ergens ver
weg in het midden. Een strook gras in
de voorste scène van het beeld opgeno-
men, voert het oog via de zee naar de
vissersboot op de verre achtergrond.
Met dat simpele strookje gras bouwt u
bewust aan een relatie tussen de op de
foto aanwezige elementen. Daardoor
ontstaan diepte en afstand en een ge-

voel van afmeting.

Omlijsten met voorg rond
Voorgrond behoeft zich niet noodza-
kelijk te beperken tot de onderzijde
van een foto. Het kan evengoed een ge-

deeltelijke of zelfs volledige omlijs-
ting vormen van hetgeen men fotogra-
feert.
Een deurkozijn, een poort of een
raam, zijn voor de hand liggende om-
ramingen voor een fotografisch beeld.
Bij buitenopnamen kan de voorgrond
bestaan uit een tak, of bladeren, aan
de bovenzijde van het beeld. Ook aan
de zijkant kunnen takken met bladeren
een speciaal effect opleveren. Bij een
binnenopname kunnen eveneens plan-
ten als voorgrondvullers worden be-
nut.
Bladeren vormen een prachtige aankle-
ding voor een groot en oninteressant
stuk lucht. Ze behoeven niet noodza-
kelijk scherp en gedetailleerd op de fo-
to te komen. Ook in silhouet doen ze
het uitstekend. Scherptediepte speelt
daarbij geen rol, omdat een dergelijke
toevoeging aan de voorgrond gerust
een beetje onscherp mag zijn. Zelfs ge-
heel onscherp is geen bezwaar. Dat
voorkomt tevens dat zo'n bladerenpar-
tij een belangrijke rol gaat spelen in de
compositie waardoor er té veel de aan-
dacht op gevestigd zou worden en als
het ware een eigen leven zou gaan lei-
den.

Het weglaten van de
voorgrond
Indien niet weloverwogen in de foto
opgenomen, bestaat altijd de kans dat
een nogal dominerende voorgrond alle
aandacht van een foto opeist. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling. De ver-
houdingen komen dan scheef te liggen
omdat onderwerpen dichtbij de came-
ra nu eenmaal groter en daardoor be-
langrijker uitkomen dan onderwerpen
op de achtergrond. Nemen we als
voorbeeld de foto van het meer met de
ijsschotsen, afgebeeld op bladzijde 21.
Als u zich indenkt dat op de voorgrond
van deze foto een boot geplaatst zou
zijn, dan kunt u zich tevens voorstellen
dat die boot waarschijnlijk de gehele
foto domineert. De boot zou het hoofd-
motief worden. Daarom moet u altijd
goed weten wat u precies wenst uit te
beelden als u een foto maakt.
Drie manieren om een hinderlijke
voorgrond te voorkomen zijn:
ø,/ Veranderen van camerastandpunt.
å/ Objectief verwisselen. Neem een ob-
jectief met een langer brandpunt. Dat
haalt het motief naar u toe, waardoor
grote delen van de voorgrond wegval-
len. Dergelijke objectieven hebben ook
de eigenschap dat er automatisch min-
der scherptediepte ontstaat.
c/ Indien een bepaald onderdeel van de
voorgrond de neiging vertoont ál te be-
langrijk te worden in het beeld en u
kunt het niet ontwijken, zorg er dan
voor dat het onscherp wordt afge-
beeld. Indien u niet beschikt over de
mogelijkheid om objectief te verwisse-
len, verminder dan de scherptediepte,
waardoor de voorgrond onscherp
wordt. U kunt dat bereiken door met
een grotere diafragma-opening te wer-
ken. Denk er in dat geval wel aan dat
dan ook de sluitertijd aangepast moet
worden. Met een grotere lensopening
hebt u minder scherptediepte maar te-
vens kunt u volstaan met korter belich-
ten. Let er op, dat het onderdeel dat u
onscherp gaat weergeven, geen storen-
de vlek in het beeld wordt. De meeste
éénogige spiegelreflexcamera's be-
schikken over een knop waarmee de
scherptediepte vóór de opname gecon-
troleerd kan worden.

Stelt u zich deze foto eens voor zonder
de aantrekkelijke omlijsting van de
poort. Het zou een nietszeggende foto
zijn geworden met alleen een hoop ste-
nen op de achtergrond. Bovendien
zouden ook de twee personen in het
beeld een aanmerkelijk minder aan-
trekkelijke rol hebben gespeeld. Poor-
ten, deuropeningen, famen en begroei-
ing ziin simpele, maar interessante
omlijstingen om een lege bovenkant
van een foto mee op te vullen.
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De voorgrond

Boven: Als het muurt¡e op deze foto
niet zou zijn meegefotografeerd, zou
het grasveld op de voorgrond een sterk
overheersende plaats hebben ingeno-
men. Dankzij de toevoeging van de
zachte pastelt¡nten van het met mos
begroeide muurt¡e op de voorgrond, is
een toevoeging gedaan aan het beeld.
Hierdoor wordt het oog op de juiste
manier via het muurt¡e en het grasveld
naar het paard geleid, zonder aan het
beeld van het paard enige afbreuk te
doen.

Rechts: Onscherp gebladerte op de
voorgrond doet dienst als omlijsting.
De elementen in de foto worden sa-
mengevoegd tot één beeld en boven-
dien krijgt de foto meer kleur. Het op-
nemen van een deta¡l in de voorgrond
is een bruikbaar hulpmiddel bij het fo-
tograferen van allerlei onderwerpen
zoals: huizen. personen, enzovoort.
Het haalt de zaken uit hun isolement.
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De plaats van het hoofdmotief
Voor ervaren fotografen is het maken
van een fotografische compositie vrij-
wel geen punt van discussie. Dat ge-

beurt bij deze mensen gevoelsmatig.
Maar, beginners moeten oppassen.
Evenals in voorgaande hoofdstukken
over voorgrond, achtergrond en hori-
zon, moet ook aan de plaatsing van het
hoofdmotief in het beeld aanvankelijk
een zorgvuldige overweging vooraf-
gaan. In een meer gevorderd stadium
kan men wat spontaner te werk gaan,
waarbij uw foto's meer een afspiege-
ling worden van eigen inzicht.
De meest voor de hand liggende plaats
voor het hoofdmotief is het midden
van de foto. Men loopt dan het minste
gevaar dat er iets van het onderwerp
zal afvallen. Nadeel is dat dergelijke
foto's vaak saai zijn. Daarbij komt dat
op deze manier meestal niet beeldvul-

lend kan worden gewerkt en bij het
eindresultaat blijkt het onderwerp dan
ook veel te klein op de foto te staan.
Een verder probleem is, dat in die ge-

vallen het onderwerp door de achter-
grond wordt opgenomen, waardoor
het hele beeld een nietszeggend plaatje
wordt. Anderzijds kan de fotograaf
een in het midden geplaatst onderwerp
met sterke meetkundige lijnen vanuit
het midden, uitbuiten, waardoor zo'n
foto er juist uitspringt.
De ervaring heeft geleerd, dat het men-
selijk oog het over het algemeen prettig
vindt, juist iets boven het midden van
een afbeelding te kijken. Het lijkt dus
aanbevelenswaardig het hoofdmotief
van een foto voorlopie dââr te plaat-
sen, zonder na te laten ook andere po-
sities te proberen. Plaats het motief
ook eens juist precies in het midden, of

Op de volgende bladzijde: Een voor-
beeld van een streng meetkundige
compositie. Alles vanuit het midden.
Hoge vert¡cale deur, een driehoekige
keukentrap en de man precies in het
midden van het beeld. Slechts de hand
en het los neerhangende been vallen
uit de toon.

Kies voor ronde onderwerpen in eerste
instantie gerust het middelpunt van
het beeld. Een ingewikkelde composi-
tie met eventueel een achtergrond zou
hier slechts verwarring zaaien.
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De plaats van het hoofdmotief
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in het bovenste deel van het beeld of
bijvoorbeeld links onderaan. Bekijk
eerst wat de meest doelmatige plaats
van het onderwerp in het beeld is.
Maak desnoods een aantal proefopna-
men. Leg ze na afwerking op een rij
naast elkaar en beoordeel dan nog eens
welke de beste is.

Kruispunten van derden
Het gebruik van 'kruispunten van der-
den' in de opbouw van een compositie
is niet nieuw. Kunstschilders gebruik-
ten deze formule reeds eeuwen geleden
en ook nu nog is deze goed bruikbaar.
Dit hulpmiddel moet echter met de no-
dige zorgvuldigheid gehanteerd wor-
den. Een veelvuldige herhaling werkt
op den duur bepaald niet inspirerend.
Maar ook hier geldt, dat vooral in het
begin een dergelijk hulpmiddel goed
bruikbaar is. Als een boom of een per-
soon wordt gefotografeerd, plaatsen
we ze op de twee denkbeeldige verticale

lijnen die verkregen worden als het
beeld in drieën wordt gesplitst. Een
volgende stap gaat weer iets verder.
Probeer nu het beeld naast verticaal
ook horizontaal in drie secties te verde-
len. De kruispunten van de lijnen, zo
leert de regel ons, zijn de meest ideale
plaatsen om onderwerpen in het beeld
te zetten.

Nad ru kkelijke alternat¡even
Door het hoofdmotief van een foto op-
zettelijk uit het midden te plaatsen -
naar welke kant is niet belangrijk -

hebben we een extra hulpmiddel in de
hand om nadrukken of accenten in het
beeld te leggen, waardoor spanningen
opgebouwd worden met de omgeving.
Het oog zoekt daarbij onmiddellijk het
hoofdmotief en pikt, als het ware
rnoeiteloos, datgene uit waar het .om
gaat op de foto. Zo lijkt in eerste in-
stantie het familieportret op de volgen-
de bladzijde, uit z'n balans gehaald

De foto's op deze en volgende pagina's
zijn allemaal anders van compositie.
Ze ziin als het ware aangepast aan de
stemming die van de beelden uitgaat.
Om te experimenteren zijn landschap-
pen erg dankbare onderwerpen: ze be-
wegen niet. Het huisje op de foto hier-
boven is, zoals de schets daaronder
laat zien, precies geplaatst op de verti-
cale lijn van éénderde van het beeld.
Probeert u zich nu eens voor te stellen
hoe de foto er zou uitzien als het huis
wat hoger of lager in het beeld zou
worden geplaatst.
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De plaats van het hoofdmotief
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Rechtsbovenr De foto van deze wilde
kat is wat we noemen een 'statische
foto' van een dynamisch dier. U zult
begrijpen dat ingrijpen in de beeldvor-
ming een vrii riskante aangelegenheid
is bij het maken van een dergeliike fo-
to. Toch is het de make¡ gelukt een
mooie compositie op te bouwen door
vanuit de gegeven omstandigheden
weloverwogen te werk te gaan. Kop
en schouders van het dier domineren
het beeld. Was de kop lager geplaatst,
dan zouden ongetwijfeld de poten niet
in hun geheel op de foto zijn gekomen.
Ze zouden zeker aan de onderziide de
rand van het beeld hebben geraakt.
Dat zou deze uitstekende foto sterk
nadelig hebben beïnvloed.

Geheel boven: Op deze tekening wordt
een sooft verantwoording gegeven
van de opbouw van de compositie van
de foto van de wilde kat. Daaronder
staan twee schetsen met diagrammen
waarop de ve¡ticale derden zijn aange-
geven en de vier kruispunten van der-
den waarover we reeds eerder in dit
hoofdstuk gesproken hebben.

doordat de personen geheel aan de lin-
kerzijde van het beeld zijn geplaatst.
Het tegendeel is echter waar. Als be-
kend is dat de zee voor deze mensen
een belangrijk element is in hun levens-
onderhoud, wordt duideliik dat deze
foto een relatie legt tussen de zee en het
geportretteerde gezin. Een zelfde reden
lag ten grondslag aan de beeldvulling
van de foto van de Tibettaanse mon-
nik. Ook hier is het hoofdmotief weer
met opzet aan de zijkant van het beeld
geplaatst. De blik van de monnik is ln
de foto gericht en dat simpele gegeven

houdt het gehele beeld in evenwicht.
Doordat bij de zojuist behandelde fo-
to's het hoofdmotief uit het midden is
weggehaald, komt het in balans met de
ruimte er rondomheen. Daarbij is de

stand of richting van het onderwerp
erg belangrijk. Er ontstaat een relatie
met de omgeving rond het onderwerP
die kan worden benut om wat meer in-
formatie te verstrekken over dat on-
derwerp.

Bewegingsru¡mte
Er zijn meer redenen waarom een mo-
tief niet àl te strak in het midden van
het beeldvlak moet worden geplaatst.
Een bewegend onderwerp precies in
het midden van een foto, geeft zelden
een goede opname. De man op de fiets

op bladzijde 3l heeft ruimte nodig.
Het is niet altijd alleen maar een

kwestie van balans zoeken. Een derge-
lijke foto heeft die ruimte nodig. De
fietser moet zich ergens naar toe bewe-
gen. Pas dan is de uitbeelding com-
pleet. Dit is een erg belangriik gegeven

om te onthouden bij bijvoorbeeld
sportfotografie. Soms is dit bij sport-
fotografie moeilijk te realiseren, gezien

de sterk geconcentreerde aandacht van
de fotograaf voor het onderwerp zelf.
Veel ruimte rondom het motief kan
een hulpmiddel zijn bij het uitdrukken
van een bepaalde sfeer. Veelal wordt
verlatenheid of eenzaamheid erdoor
uitgedrukt en ontstaat daardoor een

bepaalde stemming in het beeld.

Probeer het eens anders
Uit het voorafgaande mag niet de con-
clusie worden getrokken dat alles maar
vanuit het midden moet worden gefo-
tografeerd. Neen, het belangriikste
wat we willen overbrengen is, dat van-
uit verschillende inzichten moet wor-
den gewerkt. Elk onderwerp vraagt een

andere, een eigen aanpak. Het is hier
reeds eerder gezegd: als je het onder-
werp niet in de hand hebt, verplaats
dan het camerastandpunt. Laat de tijd
dat toe, neem dan meerdere opnamen
vanuit verschillende standpunten.
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Bij de opbouw van deze foto
maakte de fotograaf dankbaar
gebruik van de bestaande con-
trasten. Sterk tegenlicht ver-
vormde het onderwerp vrijwel
tot een silhouet. Daarnaast
overheerst een sterk contrast
tussen de verschillende vor-
men in het beeld. De ste¡k naar
voren springende rechthoek
van het raam staat in contrast
met het hoofd dat van een ge-
heel andere vorm is. We noe-
men dit 'vormcontrast'. Mede
door de opbouw van het beeld
en door toedoen van de lijnen
van de bank op de voorgrond,
wordt het oog letterlijk naar
het'hoofd'-motief gevoerd. Bij
stilstaande onderwerpen is het
verstandig meerdere opnamen
te maken met versch¡llende be-
lichtingstijden, waardoor we
de kans verkleinen dat bij het
afdrukken met een 'moeilijk'
negatief gewerkt moet wor-
den. Een opname als deze
vraagt een kritische belichting.
Men zou zelfs nog een tweede
film kunnen gebruiken en deze
een speciale behandeling ge-
ven bij het ontw¡kkelen, waar-
door alle mogelijkheden wor-
den uitgebuit. Bedenk hierbij,
dat beroepsmensen voor één
enkele goede foto vaak een
heel stel rolfilms gebruikt.
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De plaats van het hoofdmotief

De nadruk leggen op bepaalde onder-
delen van een foto is een manier om de
aandacht van de kijker te trekken. Er
zijn verschillende methoden om dat te
bereiken. Een sterke compositie is er
één van, het gebruik van vormen en
kleuren een tweede. Een zeer belang-
rijk element dat de aandacht trekt is de
positie die het hoofdmotief inneemt in
het vlak. Bij de foto's op deze bladzii-
den lijkt het of de makers alle bestaan-
de regels overboord hebben gegooid.
Toch slagen ze er stuk voor stuk in on-
ze aandacht vast te houden; we zullen
u vertellen waarom.

Rechts: De nadruk l¡gt b¡¡ deze foto
enerzijds op de ploegende tractor en
anderzijds op het wijde open land-
schap. Het grote vlak dat op deze foto
door de lucht wordt ingenomen,
draagt in belangrijke mate bij tot een
gevoel van wijdshe¡d. Let hierbij ook
op de bladeren bovenaan in de foto.
Onscherp en in silhouet, maar deson-
danks een belangrijk element in de op-
bouw van het beeld. Leg uw hand op
het bovenste gedeelte waardoor het
gebladerte wegvalt en u ziet een heel
andere foto.

Rechts: Door in het beeld ruimte vrij te
laten voor het gezicht van de monnik,
wordt nadruk gelegd op zijn blik in die
ruimte. Automatisch komt b¡j de toe-
schouwer de vraag op, waar deze man
naar kijkt.
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De plaats van het hoofdmotief

Links: De zee is voor de hier geportret-
teerde familie van levensbelang. Daar-
om vormt de zee ook een onlosmake-
lijk onderdeel van dit familieportret.

Onder: We kunnen sterk de nadruk
leggen op beweging, döor het onder-
werp de ru¡mte te geven. De fietser be-
weegt ergens naar toe.
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De uitsnede van een foto
Op het moment dat een fotograaf be-
slist welke þlaats het hoofdmotief in
het beeld moet innemen, zal hij zich
tevens afvragen hoe de inhoud van de
foto zich zal gedragen ten opzichte van
de randen van het beeld. Dat houdt
zeer zeker meer in dan even vlug te
kijken naar de randen van het zoeker-
beeld.
Een veel gemaakte fout is het afkappen
van hoofden en voeten, vaak veroor-
zaakt doordat over het algemeen een
foto te snel wordt gemaakt. Een

Het'afkappen'van hoofden en benen
op de rand van een foto is in de fotogra-
fie een veel voorkomende fout. Ook de
bovenzijde van een gebouw, dat in z'n
geheel op de foto behoort te staan,
moet het nogal eens ontgelden. De oor-
zaak hiervan is het feit dat veel mensen
niet goed in de zoeke_r-kijken en te snel
de ontspanknop indrukken.
De foto onder toont een molen met
slechts een deel van de wieken. Dat kan
veroorzaakt zijn doordat de foto op een
te korte afstand is opgenomen of te
sterk is uitvergroot. Vergelijk de foto nu
eens met die daarnaast, van hetzelfde
onderwerp. Hier krijgen de wieken en
daarmee de molen, voldoende ruimte
om zich in alle schoonheid te tonen. De
wieken kunnen als het ware draaien
zonder de randen van de foto te raken.
Dat de molen iets uit het midden in het
vlak is geplaatst is geen bezwaar. Het
kanaal op de voorgrond en de schuur
zorgen voor voldoende evenwicht.

andere oorzaak is het te dicht benade-
ren van het onderwerp. Dat zijn enkele
voor de hand liggende fouten. Hoe
maak je nu een correcte uitsnede voor
een foto?
Een goede manier is het gebruik van
twee haakse hoeken. Deze ziin ge-
makkelijk te maken van een stuk stevig
karton. Door ze samen over het beeld
te schuiven, zijn ze tot elk gewenst
formaat te combineren. Het is een
goed hulpmiddel om foto's achteraf te
corrigeren. Althans, voor wat betreft

de compositie. Iets dergelijks kan met
de camera worden benaderd door het
te fotograferen onderwerp, afwisse-
lend op verschillende afstanden door
de zoeker te bekijken. Bij voorkeur
neemt u daarvoor een landschap of een
gebouw; onderwerpen die gemakke-
lijk te beïnvloeden zijn door toevoegen
of weglaten van bepaalde onderdelen.
Denk daarbij dat versimpeling van het
onderwerp het resultaat meestal ten
goede komt.
Bekijken we een foto die op twee ver-
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De uitsnede van een foto

Boven: Als u toch in een foto moet snij-
den, doe het dan nadrukkeliik. Bij het
maken van dit portret werd een telelens
gebruikt om zodoende vertekening te
vermijden. Tevens werd daarmee het
onderwerp naar de fotograaf toege-
haald.

Boven: Vraag uzelf voortdurend af wat
u met uw foto wilt benadrukken. Voor
deze opname zoomde de fotograaf in
op de kinderen zonder daarbii rekening
te houden met de vader. Had hii niet
zo'n nadruk gelegd op de kinderen, dan
had de vader de foto gedomineerd.

Onder: Zonder twijfel was de maker van
deze foto geamuseerd door het feit dat
de gehele reddingsbrigade, met de
handen op dezelfde manier op de rug,
aan het strand stond toe te zien. Door
de hoofden weg te laten, kriigen de
handen extra aandacht.
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De uitsnede van een foto

VERANDERING VAN DE BEDOELING
Het Engelse woord 'cropping' wordt
ook binnen de Belgische en Nederland-
se fotografische wereld wel gebruikt.
Het betekent zoveel als'uitsnede', wel-
ke term ons in het kader van deze serie
geschikter lijkt.
Door middel van afsnijden kunnen sto-
rende elementen uit het beeld verwij-
derd worden. Dat kan echter zeer mis-
leidend werken. De bedoeling van een
foto kan door een misleidend of ver-
draaid onderschrift, of een verkeerde
beelduitsnede, volkomen worden ver-
anderd. Dat bli¡kt duidelijk uit de twee
bovenstaande foto's. Een nauw kader
rond het gezicht van de jongen linksbo-

. ven, laat een hoofdje zien zonder enig
verband. De foto rechts geeft de situatie
weer zoals deze werkelijk was. De jon-
gen kijkt samen met zijn schoolvriend
geboeid naar een experiment waaraan
zij samen werken in het schoollaborato-
rium. Zo werd hier door een passende
uitsnede van de foto het accent verlegd
van een portretje naar een foto die een
verhaal vertelt.

schillende manieren is uitgesneden,
dan valt daarbij op, dat ook dit een
manier is om de nadruk te leggen op
bepaalde onderdelen van een foto. Een
krappe beeldbegren zingbij een portret
legt de nadruk op het gezicht ofzelfs op
slechts een gedeelte daarvan. Een
minder geslaagd portret kan verbeterd
worden door gebruik te maken van al-
leen het beste deel van de foto. Dat is
enerzijds een methode om het oog van
degene die het beeld bekijkt, te leiden
naar het belangrijkste gedeelte van het
beeld en zo de bedoeling bloot te leg-
gen die de fotograaf.¡oor ogen stond
toen hij de foto maakte. Het is tevens
een methode om verwarrende achter-
gronden buiten het beeld te houden.

Beeldvulling
Er bestaat geen wet van compositie,
geen enkel reglement, dat verbiedt dat
de randen van een foto het motief
doorsnijden. Een enkel detail van het
motief kan even veelzeggend zijn als
het geheel. Het is altijd mogelijk dat
een enkel onderdeel wordt gepromo-
veerd tot hoofdmotief. Evenals het ge-
val was bij plaatsing van het onderwerp
in het beeldvlak, is dit alles afhankelijk
van de vraag waarop het accent moet
komen te liggen.
Er kunnen zich omstandigheden voor-
doen, waarbij een te sterke benadering
van het onderwerp de foto geen goed

doet. Bijvoorbeeld het fotograferen
van een gebouw. Gebeurt dat op tè
korte afstand, dan wordt al snel de in-
druk gewekt, dat het beeld niet com-
pleet is. Doe in zulke gevallen een paar
stappen achteruit en zorg ervoor dat
links en rechts op de foto de hoeken
van het gebouw vrijkomen van de
rand. Op die manier ziethet er al een
stuk beter uit. Als nog verder achteruit
wordt gegaan, zullen aan beide zijden
vaak allerlei storende elementen op-
doemen welke storend zijn voor het
hoofdmotief. In dat geval krijgen we
een foto zonder enige duidelijke be-
doeling.

lngrijpen bij het vergroten
Het vergt veel praktijkervaring, een
dosis intuitie en een beetje geluk om
alle mogelijkheden van een compositie
al meteen bij de opname onder con-
trole te hebben. Maar geen nood, veel
van wat u had moeten doen bij het
maken van de opname, maar dat u op
dat moment verzuimde, of waartoe u in
dat stadium geen gelegenheid kreeg,
kan nog worden gedaan bij het maken
van de vergroting. Een negatief kan
meer of minder worden uitvergroot en
dat is op zich al een mogelijkheid tot
correctie. Er zijn fotografen die daar,
vaak terecht, niets van willen weten.
Ze gaan ervan uit, dat de foto zoals hij
op het negatiefstaat, ook inderdaadzo
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De uitsnede van een foto
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Waar wilt u de nadruk op leggen? De
foto toont een stoffige Arabische straat.
Een hoofdmotief ontbreekt. ls het de
Goca-Cola advertentie, het raam of de
man op de achtergrond? De fotograaf
besloot de man op de achtergrond te
laten vervallen en zich te concentreren
op het patroon, de kleur en het spre-
kende contrast tussen de Oostelijke en
de Westel¡¡ke maatschapPii.

Het is altijd moeilijk antwoord te geven
op de vraag: 'Wat laat je aan de rand van
de opname zien?' Het gezegde 'Bii
twijfel wegsnijden' gaat niet altijd op.
Bij deze foto van twee zeilschepen was
aanpassing van het beeld niet nodig. De
oever aan de rechterziide van de foto
toont duidelijk dat deze schepen op een
rivier varen en niet op zee. Daarnaast is
de zon rechtsboven in beeld een vriiwel
onmisbaar element voor het evenwicht
in de foto. De stemming in het beeld
wordt mede door detgeliike elementen
bepaald.
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De uitsnede van een foto

Bij de foto van de ploegende tractor in
het open veld, op bladzijde 30, vroegen
wij u uw hand op het gebladerte boven-
aan de foto te leggen. Op die manier
was het mogelijk het effect van de bla-
deren, als deel van de omgeving, te
beoordelen. Het bleek dat door de bla-
deren in het beeld een bepaalde diepte
werd gesuggereerd.
ln plaats van uw hand, had u ook een
stuk papier kunnen gebruiken. Een
simpel vel papier kan een belangrijk
hulpmiddel zijn bij het bepalen van de
uitsnede van een foto. Als voorbeeld
nemen we de foto hiernaast. Twee he-
ren, waarschijnlijk op bezoek op een
rundvee-tentoonstelling of iets derge-
lijks. Is deze foto nu met de juiste uit-
snede afgedrukt of moet er iets aan
worden veranderd? We kijken eerst
naar de onderzijde. Met een stuk papier
wordt de onderkant van de foto bedekt,
Hoe zien de twee heren èr uit zonder
voeten? Wat is het effect als u de foto bij
hun knieën afsnijdt en hoe als u dat zou
doen net onder het colbertjasje van de
voorste man met de cowboy-hoed? Een
velletje papier stelt u op deze manier in
staat de beeldbegrenzing eerst wat te
overwegen en uit te proberen alvorens
definitief het mes langs defoto te halen.
Eenmaal gesneden, kan er niets meer
aan veranderd worden, tenzij door een
nieuwe afdruk te maken. Eerst een
beetje uitproberen lijkt ons echter ver-
standiger.
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is 'gezien'. Slechts dát gegeven is voor
hen belangrijk. Anderen vinden die
opvatting evenwel te ver gaan. Vooral
beginners zullen aanvankelijk een der-
gelijk standpunt innemen. Er zijn im-
mers omstandigheden denkbaar dat er
eenvoudig geen tijd is om een juiste
indeling van het beeld ook maar te
overwegen, laat staan dat men daartoe
zou komen.
Toevoegen wat er had moeten zijn, kan
uiteraard niet, maar het omgekeerde is
wél mogelijk. Voor het geval men niet
zelf afwerkt, maar daarvoor gebruik
maakt van een speciale ontwikkelcen-
trale voor vakfotografie, geef dan met
viltstift op de contacten aan, hoe de
foto moet worden uitvergroot en op
welk formaat.

Uitsnede van de foto
Eventueel kunnen de uiteindelijke
vergrotingen zodanig worden bijge-
sneden, dat de juiste vlakindeling of
uitsnede alsnog ontstaat. Een hoog en
dun onderwerp komt bijvoorbeeld
beter uit op een langwerpig formaat.
Zo'nfoto moet dan simpelweg worden
bijgesneden. De zijkanten kunnen af-
vallen en worden weggegooid. Bekijk
foto's kritisch en stel daarbij vast wat
aan kwaliteit gewonnen zou kunnen
worden door gebruik te maken van de
juiste beelduitsnede. Een storende
achtergrond wordt prompt verwijderd.
Niemand heeft ooit beweerd dat foto's
beslist de afmetingen moeten hebben
van het in de handel verkrijgbare pa-
pierformaat.

36



De keuze van het camerastandpunt
Met de keuze van het camerastandpunt
staat of valt een foto. Toch wordt daar
maar door weinig mensen voldoende
aandacht aan besteed. Het juiste
standpunt is voor een foto van enorme
betekenis. Stel, dat u thuis, in uw
woonkamer, een plaatsje zoekt waar
een schilderij opgehangen kan worden.
In zo'n geval zou u alle mogelijke
moeite doen een plaats te vinden die
zowel het schilderij als uw kamer ten

goede komt. Welnu, een gelijksoortige
afweging moet plaats hebben bij het
bepalen van het juiste standpunt voor
het maken van een fotografische op-
name. Niemand zal een schilderij op-
hangen op het eerste het beste
muurvlak dat binnen zijn gezichtsveld
komt. Net zo min is het eerste punt van
waaruit men een onderwerp bekijkt
ook automatisch het punt vanwaar het
moet worden gefotografeerd.

Twee geheel verschillende foto's van
hetzelfde onderwerp. Het verschil werd
bereikt door enkele stappen achter-
waarts te gaan,
Het geheim van een dichtbij-opname zit
in de versimpeling van de compositie.
Maar juist vanwege deze versimpeling,
speelt zelfs het kleinste detail een grote
rol in zulk soort foto's. Daarom moeten
we daarbij dus nóg voorzichtiger te
werk gaan. Het standpunt voor het ma-
ken van de kleine foto onderaan, is door
de maker'zeer wetoverwogen gekozen.
Dat wordt duidelijk als we kijken naar
het roer, dat nog juist in de lucht boven
de oever te zien is. Maar ook aan de
reflectie van het schip in het water, wel-
ke nog net binnen het beeld valt.

Een geheel andere foto van hetzelfde
onderwerp. De boot is nu te zien in z'n
karakteristieke omgeving. Er is een
groot aantal interessante dingen in de
foto te zien. De hoogte van het camera-
standpunt is hier zeer bewust gekozen,
omdat de drie horizontale lagen waar-
uit het beeld is opgebouwd anders ge-
makkelijk met elkaar zouden kunnen
samenvallen. Een lager standpunt zou
de sluisdeuren, het schip en het veld op
de achtergrond met elkaar in verwar-
ring hebben gebracht. Dat die verwar-
ring niet aanwezig ¡s, toont aan dat hier
sprake is van een vooraf goed overwo-
gen camerastandpunt.
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De keuze van het camerastandpunt

Omlijsting
Als tenslotte bij benadering
het juiste standpunt is gevon-
den, blijft het toch nog nood-
zakelijk een aantal zaken te
overwegen om een nog betere
compositie te verkrijgen: een
stapje opzij om een storend
vlak te ontgaan; een fraktie la-
ger om bijvoorbeeld een dak-
goot nog net even los te maken
van een gebouw op de achter-
grond, zodat ruimte tussen
twee gebouwen ontstaat; iets
lager om een perkje met wat
leuke bloemen nog juist in het
beeld te betrekken. Dit lijken
misschien ondergeschikte
kleinigheden, maar ze hebben
tot doel het eindresultaat net
datgene te geven wat een foto
het aanzien waard maakt.
Kortom, fotograferen is een
blijvend proces van zoeken.

De foto's op deze bladzijden tonen typi-
sche voorbeelden van foto's waarbij het
detail is gepromoveerd tot motief. De
foto op de volgende bladzijde is daarbii
beter uitgevallen dan de f oto rechts. Het
tafereel kunt u zich gemakkelijk voor-
stellen. Een surfer die aan het strand
zijn surfplank ontmantelt om naar huis
te gaan. Dat kan een aardig onderwerp
zijn om te fotograferen. Dat vond de
fotografe ook. Ze besloot de opname te
maken met een tele-objectief. Ze maak-
te die duidelijke keuze, omdat ze de be-
doeling voor ogen had de nadruk te leg-
gen op de grafische kwaliteiten van het
gegeven: kleur en vorm. Met het tele-
objectief werd dat wat voor haar ogen
gebeurde beeldvullend vastgelegd. Ze
was daarmee echter niet tevreden en
nam de tijd, te wachten op een volgen-
de gelegenheid. Bij de voortgang der
werkzaamheden versimpelde zich het
beeld en het werd daardoor duidelijk
sterker. Het standpunt werd net vol-
doende verlaagd om de op de kust aan-
rollende golven als interessante ach-
tergrond in de foto mee te nemen. Al-
dus bereikte ze een beter resultaat, zo-
als te zien is op de foto op de volgende
bladzijde.

Observeer het onderwerp
Er doen zich natuurlijk omstandighe-
den voor, waarin het meest voor de
hand liggende standpunt ook inder-
daad het beste punt is van waaruit een
foto gemaakt kan worden. Over het
algemeen genomen is dat echter niet
het geval. Het eerste wat moet worden
gedaan nadat is besloten een bepaald
onderwerp te fotograferen, is er om-
heen lopen. Bekijk het van links en
rechts, van verder af en van dichtbij,
van hoog, van laag en van achteren.
Het moet een gewoonte worden, uit-
gekozen onderwerpen zodanig te ob-
serveren, dat we volledig van de moge-
lijkheden die ze bieden op de hoogte
komen. Het is een zeer zinnige bezig-
heid om belangrijke onderwerpen van
alle mogelijke voor de hand liggende
standpunten te fotograferen.

Verlichting
Het standpunt van de fotograaf is niet
alléên bepalend voor de compositie.
Ook het licht dat op het onderwerp valt
wordt mede bepaald door het stand-
punt dat de fotograaf inneemt. De aard
van het licht dat op het onderwerp valt
kan dus worden veranderd, door van
standpunt te veranderen. Een goed
voorbeeld daarvan is het verschil in
resultaat bij het fotograferen van het-
zelfde onderwerp bij tegenlicht en bij

meegaand licht. De camera kan bij-
voorbeeld iets worden verplaatst om te
bereiken dat het zonlicht net achter het
onderwerp valt, waardoor overstraling
wordt voorkomen. Ook dat is een in-
greep in de verlichting.
Indien de structuur van het object een
belangrijke rol speelt, dan is de kwali-
teit van het licht doorslaggevend voor
het eindresultaat. Een dergelijk gege-
ven zonder meer fotograferen heeft
geen enkele zin. Als het volle licht
haaks op een onderwerp valt, gaat
daardoor de structuur volkomen ver-
loren. Over het algemeen moet, indien
het onderwerp kan worden verplaatst,
dit worden verdraaid ten opzichte van
het licht tot het gewenste effect is be-
reikt.
Kan het onderwerp niet worden ver-
plaatst, dan zal moeten worden ge-
wacht op het moment van de dag waar-
op het onderwerp in het juiste licht
staat. Dan moet snel worden gefoto-
grafeerd. Dat heeft dus alles te maken
met verkenning van het onderwerp.
Met name beroepsfotografen die zich
specialiseren in architectuur werken op
deze manier. Ze verkennen eerst de te
fotograferen situatie ten opzichte van
het zonlicht, bepalen aan de hand
daarvan de beste tijd om te fotografe-
ren en komen dan pas met hun camera
om de opname te maken.
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De keuze van het camerastandpunt

Perspectief
Perspectief is ook weer een onderdeel
van de fotografie dat volkomen wordt
bepaald door het standpunt van de fo-
tograaf. Door van standpunt te veran-
deren is de verhouding tussen de ver-
schillende onderdelen van een situatie
te beinvloeden. Een manier, om te on-
derzoeken wat hier wordt bedoeld, is
het observeren van wat er gebeurt met
de afmetingen van een onderwerp op
korte en op grotere afstand. Neem bij-
voorbeeld een persoon die voor een
gebouw staat. Vanafgrote afstand gaat
die figuur volkomen verloren tegen-
over de afmeting van het gebouw.
Dichterbij gekomen zien we dat dit
beeld verandert. In het laatste gevalzal
de persoon het beeld gaan domineren
ten opzichte van het gebouw. Het be-
lang van het gebouw binnen de foto zal
daarmee afnemen. In doorsnee geno-
men, kunnen we ervan uitgaan dat een
laag en kortbij gelegen standpunt het

perspectief overdrijft, terwijl een
standpunt op afstand tegenovergesteld
werkt en het perspectief vermindert.

Verwisselen van objectieven
De mogelijkheid de brandpuntsaf-
stand aan te passen aan de omstandig-
heden, is zeer zeker een gunstige ei-
genschap van bepaalde camera's.
Standpunt en brandpunt zijn twee ge-
gevens die een nauwe samenhang heb-
ben.
Door het wisselen van objectief wordt
de fotograaf over het algemeen ook
gedwongen een ander standpunt in te
nemen. Reden daarvoor is, dat door
verandering van objectief de situatie
volkomen verandert. Een lang brand-
punt biedt de mogelijkheid op grotere
afstand toch nog beeldvullend te wer-
ken. Een portret moet bijvoorbeeld,
indien mogelijk, niet worden gemaakt
met een normaal objectief. Daardoor
wordt namelijk vaak een werkafstand

Zoek bij het maken van foto's naar con-
trasten. Vorm-contrast, l¡cht-contrast,
kleur-contrast of grafische effecten.
Vorm-contrast is een tegenstelling tus-
sen vormen; biivoorbeeld rond tegen-
over recht. Licht-contrast is de tegen-
stelling donker tegenover licht (sil-
houetl. Kleur-contrast komt voor in vele
vormen. Het spel tussen de verschillen-
de kleuren doet weldadig aan en is in de
hedendaagse kleurenfotografie een
dankbaar onderwerp. De foto toont veel
van wat hierboven is opgesomd.
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De keuze van het camerastandpunt

De mogelijkheid de brandpuntsafstand
aan te passen aan de omstandigheden,
is zeker een gunstige bijkomstigheid.
Een nieuw camerastandpunt, gecom-
bineerd met een ander objectief, kan
immers leiden tot een spectaculaire
verandering van het beeld. Voor de foto
boven werd gebruik gemaakt van een
135 mm objectief. Door ongeveer een 30
meter dichterbij te komen en het objec-
tief om te wisselen voor een 28 mm
groothoek, kwam een heel andere foto
tot stand (foto rechts), De poort komt in
deze foto groter over en domineert de
vulkaan op de achtergrond. Let ook op
de verandering van het straatbeeld ach-
ter de poort!

noodzakelijk van minder dan 1,50
meter. Een normaal objectief, op korte
afstand gebruikt voor een Portret,
vertekent het gezicht van het model;
maakt het vaak lelijk. Om toch beeld-
vullend te kunnen werken is een por-
tretlens gewenst.
Een portretlens is een objectief met
een iets langere brandpuntsafstand dan
normaal en weer niet zo'n lang brand-
punt als een tele-objectief. Een derge-
lijk objectief is te gebruiken op onge-
veer 3 meter afstand van het model.
Het vertekent niet en vult het zoeker-
beeld juist zodanig, dat het portret op
een prettige manier op het negatief
komt te staan en daarom niet te sterk
behoeft te worden uitvergroot. Boven-
dien geeft de portretlens geen verteke-

ning in het perspectief, wat noodzake-
lijk is voor een juiste weergave van het
gezicht. Een groothoek-objectief is te-
genovergesteld aan een objectief met
een lang brandpunt. Het heeft zelfs een
korter brandpunt dan normaal. Een
dergelijk objectief biedt de mogelijk-
heid méér van een onderwerp in beeld
op te nemen, zonder dat het nodig is

daarvoor naar achteren te lopen. Ook
voorwerpen heel dicht bij de camera
komen nog gemakkelijk in het beeld.
De groothoek-objectieven zijn vooral
uitstekend bruikbaar in kleine ruimten
en bij het fotograferen van gebouwen.
Ook zijn ze zeeÍ goed bruikbaar bij de
landschapsfotografie, waar ze de foto-
graaf helpen een beeld te creêren van
diepte en wijdsheid.
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De werklijst
Het maken van een werklijst zal
bijdragen tot een meer systemati-
sche manier van werken. Maak
daarom een lijst van mogelijke
standpunten zoals die hieronder
staan vernreld:
¡ Recht tegenover het onderwerp
¡ Linksvoor en rechtsvoor
¡ Recht achter het onderwerp
. Vanaf de achterkant (links en

rechts)
¡ Vanuit een hoog standpunt
o Dichtbij (close-up)
¡ Veraf
¡ Met interessante voorgrond
. Voorgrond met omraming
. ln tegenlicht
r Liggend op buik of rug
¡ Van bovenaf, direct boven het

onderwerp.

De foto's op deze bladzijde zijn alle-
maal gemaakt vanaf het balkon van
de St. Marco Basiliek te Venetié.
Duidelijk is zichtbaar, dat de foto-
graaf met een doordacht standpunt
het beeld volkomen kan beheersen.
Daarmee geeft hij met een persoon-
lijke interpretatie weer wat hij waar-
neemt.
De foto linksboven werd gemaakt
vanuit een standpunt, dat de situatie
precies weergeeft zoals deze is. De
opname toont tot in de details hoe
de paarden er uitzien en hoe ze ziin
geplaatst ten opzichte van het ge-
bouw. In de andere vier foto's is'ge-
speeld'met het onderwerp. Voor het
maken van de foto linksonder,
moest de fotograaf zelfs op zijn rug
gaan liggen en iets buiten het balkon
hangen. De kwaliteit van deze foto's
berust op het ontbreken van elke
relatie met het gebouw.
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Het beslissende moment

Om hoge kwaliteit te bereiken in de fo-
tografie, moet de fotograaf in staat ziin
vooru¡t te zien wat er kan gaan gebeu'
ren: 'anticiperen'. Bii de opname van
deze foto werd ruimte oPengelaten
voor een figuur waarvan de fotograaf
aannam dat hij, na verloop van tiid, wel
zou verschijnen. Hij anticipeerde dus op
de verschijning van de persoon zoals
deze links op de foto is te zien. Op dat
moment werd de foto gemaakt.

De fotografie heeft een uniek voordeel
ten opzichte van andere kunstuitingen,
omdat er een gebeurtenis mee kan
worden vastgelegd op hetzelfde mo-
ment als deze plaatsvindt. En toch, nu
we dit zeggeî, realiseren we ons dat dit
niet helemaal waar is. In tegenstelling
tot de filmcamera, heeft een fototoe-
stel het nadeel, dat filmtransport steeds
zorgdraagt voor onderbreking van de
opname.
Omdat er gebeurtenissen zijn die zich
niet herhalen, is het moment van film-

transport een zwakke schakel. Daarom
is het moment dat de sluiter afgaat erg
belangrijk.
Het moment waarop de fotograaf be-
sloot zijn sluiter te laten klikken, is een
kritieke factor geweest in de grote hoe-
veelheid historische foto's die in het
verleden zijn gemaakt. Henri Cartier-
Bresson omschreef het als 'het beslis-
sende moment'.
Als zodanig bestaat het zowel in een
dynamische sportfoto alsook in een
landschapsfoto.
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Het beslissende moment

Een onverwacht vrolijk mo-
ment tijdens een nogal for-
meel diner. De fotograaf zag
zijn vlotte reactie beloond
met deze kostelijke foto.

]L

Y-

'1r'.f\

t'

-

4é'-

43



Het beslissende moment

Snel reageren
Beoordeling van het juiste moment
van fotograferen is onderdeel van in-
zicht in de rangschikking van elemen-
ten die zich voordoen bij het waarne-
men van het beeld in de zoeker.
Voor sportfoto's ligt dit vrijwel altijd
op het hoogtepunt van een actie. Voor
een portret ligt het wat minder voor de

hand. Maar toch, ook een gebaar of
expressie kan een hoogtepunt zijn en

zal als zodanig moeten worden her-
kend en vastgelegd. Andere onder-
werpen zijn wat moeilijker. Neem een
landschap. Dat mag in eerste instantie
erg statisch overkomen, maar bij na-
dere beschouwing blijkt ook dát beeld
voortdurend aan verandering onder-
hevig.
Een wolkenlucht is constant in bewe-
ging met als gevolg dat ook de kwaliteit
en de intensiteit van het licht zich
voortdurend wijzigt. Voorts zal door
de kleuren van het landschap het jaar-
getijde duidelijk herkenbaar zijn.
Kleur en licht zijn voor de sfeer van
doorslaggevende betekenis. Let daar
dus zeer goed op!
Een voorbij vliegende vogel zal in het
beeld kunnen worden opgenomen,
evenals een wandelaar of een passe-

De foto rechts is overladen met interes-
sante aspecten. Eén daarvan is de ei-
genlijke ongepastheid van de scène. ln
de sneeuw spelende monniken is geen
alledaags gezicht. De voorste twee
monniken staan dan wel vrolijk op de
foto, maar vreemd bliift natuurliik, dat
de persoon rechts achteraan tracht weg
te duiken voor de fotograaf. De foto-
graaf Mario Giacomelli zag het gebeu-
ren en ving het hoogtepunt van de actie,
daarbij uitgaande van de sterk grafische
werking van de zwarte piien tegenover
w¡tte sneeuw. In gevallen als deze,
waar sprake is van een zich snel wiizi-
gend beeld, is anticipatie in het tafereel
vrijwel noodzakelijk voor een goed re'
sultaat. Blijf daarom het gebeuren
steeds volgen in de zoeker. Kiik uit naar
goede momenten en bliif foto's maken.
De juiste beelduitsnede kan altiid later
onder de vergroter nog worden be-
paald. Hoofdzaak bij een unieke scène
als deze is, de situatie vast te leggen in
alle zeldzaamheid.
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Het beslissende moment

Het is vrijwel onmogelijk het hoogte-
punt van een actie vast te leggen zonder
anticipatie. Het beheersen van alle
noodzakelijke handelingen is evenwel
zeker zo belangrijk. Snel scherpstellen
is van groot belang. Onderstaande foto
is niet opgenomen tijdens een wed-
strijd, maar geposeerd. Uit de aanwe-
zigheid van een doelnet op de achter-
grond, kunnen we vaststellen dat het
hier om een keeper gaat. Door het net in
de foto op te nemen, wordt het verhaal
gecompleteerd. Bii deze opname kon
van tevoren scherpgesteld worden op
de te verwachten plaats van actie' Als
die mogelijkheid zich voordoet, is dat
ook zeker aan te bevelen. Bii voldoende
licht kan meer dan nodig gediafrag-
meerd worden waardoor iets grotere
speling in scherpted¡epte ontstaat.

ilr-**t*ç* '-''
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rende auto. De wind kan van richting
veranderen, wat weer var.r invloecl is op
de vorm van de bomen. De meesten
van deze factoren zijn van voorbij-
gaande aard maar ze kunnen wel mee
een rol spelen in de beslissing op welk
mon.ìent de sluiter moet worden ont-
spannen.

Antieipatie (vsoruitzien)
De gelegenheden, dat perfecte com-
posities zich automatisch voordoen,
zijn zel.dzaam. In de nleeste gevallen
zullen echter om een gocde foto te m¿r-

ken, de aanwezige elementen nog in de
juiste orde gerangschikt rnoeten wor-
den. Er ontbreekt vaak nog iets. We
moeten in c'le meeste gcvallen afwach-

ten wat er gaat gebeuren. Een zonsorl-
clergang is daarvan een goed voor-
beeld. Het meest glorieuze mor.r.rent bij
een zonsondergang ligt even vóórdat
de zon achtcr de horizon verdwijnt.
Neem de tijd cn wacht. Stel ondertus-
sen de canlera in. Is het meest ge-
schikte nloment aar.igebroken, rnaak
dan snel na elk¿'rar cnkcle opnanlen,
desnoods met verschillendc belich-
tingstijde n.

Als het geluk zich voorcloet dat een
rnaatgevencl element, zoals een wan-
clelaar of een ruiter, plotseling op-
daagt, fotografeer dan niet te snel rnaar
rvacht rustig af tot het op dié plaats in
het beeld is aangekornen w¿ìar het naar
uw inzicht het meest effectief is. Ont-
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Het beslissende moment

span dan pas de sluiter. Op zeker mo-
ment komt men tot de ontdekking dat
dingen gebeuren zoals men ze yer-
wacht te gebeuren. Men leert op die
manier te voorspellen hoe zaken op
afstand, zoals wolken of mensen, zich
in een bepaalde situatie gaan gedragen.
Men noemt dit'anticipatie'.

Sport- en act¡efoto's
'Anticipatie' of vooruitzien is de sleutel
voor precieze timing en belichting bij
sport- en actiefotografie. Het is het-
zelfde als met autorijden. De chauffeur
houdt het gehele verkeersbeeld in de
gaten: andere auto's, wandelaars en
fietsers. Hij is op de hoogte van hun
bewegingen en wordt daardoor niet
helemaal onverwacht overvallen als er
plotseling moet worden gestopt. De
bestuurder'anticipeert' in het verkeer.
Aan het verkeersbeeld zoais zich dat
voordoet, is vrijwel steeds vast te stel-
len wat er het volgende ogenblik te
verwachten is.
Actiefoto's vragen een soortgelijke
instelling. Men zou welhaast een su-
perfotograaf moeten zijn, met een su-
permenselijk reactievermogen, om
zonder het beeld met de camera en
zoeker te hebben gevolgd, het hoogte-
punt van een sportgebeuren te kunnen
fotograferen. Door het gebeuren met
de camera te volgen, zalhet wel moge-
lijk zijn hoogtepunten vast te leggen.
Anticipatie dus. Zelfs met een motor-
drive bestaat nog een grote kans dat
het moment gemist wordt. Evenwel,

een fotograaf die het gebeuren goed
volgt en zijn camera kent, zal niet àl te
veel moeite hebben een redelijk aantal
goede opnamen van een gebeurtenis te
maken.

Meer dan één foto
Beroepsfotografen verbruiken vaak
meerdere films voor één enkel onder-
werp. Boze amateuristische tongen
beweren, dat de beroepsfotograaf er-
van uitgaat dat, als je maar genoeg fo-
to's maakt, er altijd wel één.bij is die
voldoet. Daar zit natuurlijk wel iets
van waarheid in, maar het is ook prak-
tijkervaring dat de fotograaf die z'n
brood moet verdienen met het maken
van foto's, het zich niet kan veroorlo-
ven een slecht resultaat te leveren.
Zelfs een perfecte anticipatie in het
evenement is nog geen garantie voor
resultaat. Er kan altijd iets onver-
wachts gebeuren. Dus gaat de be-
roepsman door met fotograferen om er
zeker van te zijn niets te missen. De
amateur kan het zich veelal niet ver-
oorloven veel film te verbruiken voor
één enkel onderwerp. Hij zou er toch
verstandig aan doen de werkwijze van
de beroepsfotograaf te volgen als hij er
zeker van wil zijn ook het meest on-
verwachte moment te pakken te krij-
gen.
Berg uw camera niet direct op na het
maken van enkele opnamen. Sta klaar
voor het onverwachte. Gebruik zoveel
film als u denkt zich te kunnen veroor-
loven.

Hierboven twee gelijksoortige foto's
van een brug met daarop een fietser. De
foto rechts lijkt uit z'n evenwicht, door-
dat de man het beeld uit fietst. Een
beetje planning vooraf en nadenken
over de regels van de compositieleer,
helpt zeer zeker bij het vinden van het
beslissende moment van belichting. De
foto's zijn kort na elkaar gemaakt met
een motordrive. Transporteren met de
hand zou teveel tijd hebben gevergd
tussen beide opnamen. Het is hier reeds
eerder gezegd: maak verschillende fo-
to's en kies later uit welke het beste
resultaat heeft gegeven. Hier is de eer-
ste opname duidelijk te verkiezen bo-
ven de tweede, waar de fietser het
beeld uitrijdt.
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Het beslissende moment

Het moment van opname kan bij een
landschap van even groot belang zijn
als bij een actiefoto. De bepaling van het
tijdstip is dan niet zozeer een kwestie
van seconden maar daarentegen af-
hankelijk van een andere tijdsfactor,
namelijk het moment van de dag.
De twee hier afgebeelde foto's ziin ge'
maakt vanaf het balkon van een hotel
op Jamaica. De foto boven om 5.00 uur
in de ochtend en de foto daaronder 6
uur later, dus rond het middaguur, ln
principe zijn beide foto's gelijk van
compositie maar ze wijken van elkaar af
in detail. Het veranderde licht was van
doorslaggevende betekenis voor de
sfeer die beide foto's vertegenwoordi-
gen. De vroege opname heeft een wat
koele, maar sfeervolle uitstraling, zon-
der enig detail in bomen of pier. Tegen
het middaguur is de situatie volkomen
veranderd. Pier en bomen vertonen nu
kleur, Om waar te nemen hoe het licht
zich gedurende een dag gedraagt, is het
wel eens aardig een bepaalde scène ge-
durende één dag om de drie uur op te
nemen. Door de foto's later goed te be-
kijken en te beredeneren, kunnen we
ons een beeld vormen van de invloed
van het licht op de opname.

Technische beheersing van
de camera
Het meest frustrerende dat een foto-
graaf kan overkomen is dat de perfecte
foto zich voordoet en hij z'n camera
niet klaar heeft voor de opname. Het in
gereedheid brengen en instellen vergt
dan zoveel tijd, dat de gelegenheid
voorbij gaat en zich mogelijk niet meer

opnieuw zal voordoen. Ervaring in het
hanteren van de camera is daarom van
groot belang.
Het is aan te raden, met een lege ca-
mera, alle voor het fotograferen nood-
zakelijke handelingen eindeloos te
oefenen. Desnoods tot het moment dat
men de camera vrijwel blindelings kan
bedienen.
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Het silhouet of schaduwbeeld

Het silhouet toont de meest oorspron-
kelijke vorm der dingen. In de simpel-
ste verschijning is het een zwarte vorm
tegen een witte achtergrond. Een sil-
houet laat de omtrek van het afgebeel-
de voorwerp uitstekend zien. Daarmee
is dan ook de bedoeling van een sil-
houet in een foto weergegeven. Als het
goed is, zal een dergelijk schaduwbeeld
zoveel vertellen, dat de aanschouwer

weinig moeite heeft ook de details in te
vullen. Een goed voorbeeld van sil-
houetgebruik vinden we in de uit zwart
papier geknipte portretjes die vroeger
nogal populair waren. Deze portretten
droegen toch wel wat meer in zich dan
alleen de uiterlijke lijn van het hoofd.
Ze lieten wat meer zien. Vaak was er
duidelijk iets van het karakter van de
geportretteerde uit af te lezen.

Links: Een silhouet of schaduwbeeld
gecreëerd in het zonlicht. Het camera-
standpunt voor deze foto was zodanig,
dat de zon precies achter het hoofd van
de persoon rechts op de foto viel. Dat is
te zien aan het voorhoofd, waar de zon
een nog net niet storende overstraling
veroorzaakt, De belichtingstiid is vast-
gesteld door het licht van de lucht te
meten, Daarmee werd. verhinderd, dat
ook maar enig detail in defoto zichtbaar
werd. Het resultaat is een honderd-pro-
cent-silhouet geworden.

Onder: Een silhouet kan een foto prach-
tig omramen. We stelden dat reeds eer-
der vast in het hoofdstuk'voorgrond'.
Een silhouet kan echter ook een prach'
tige voorgrond opleveren, zonder het
hoofdmotief ook maar enige schade te
doen of te beinvloeden.
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Het silhouet of schaduwbeeld

Dit is een in vele opzichten goed geregi-
seerde foto. Het meisjes met de fluit
werd op de schommelstoel, voor het
open luik van een hooizolder geplaatst.
Zowel schommelstoel, meisje als fluit
lenen zich uitstekend voor silhouet. De
combinatie van deze drie onderwerpen
leverde een ontroerende foto op. Als de
fotografische uitingsvorm van het sil-
houet gebruikt wordt, moeten de vor-
men in het beeld voor beschouwer her-
kenbaar zijn en een zekere stemming
oproepen.

Het zoeken naar schaduwbeelden is
zeer zinvol. Het is een uitstekende
methode om een goed begrip te krijgen
voor compositie. Een schaduwbeeld,
geplaatst in de omlijsting van het foto-
grafisch formaat, leent zich erg goed,
om uit te vinden hoe zo'n beeld zich het
best in het vlak laat plaatsen. We gaan
op zoek naar het spanningsveld, door
de schaduw wat meer naar links of iets
naar rechts in het beeld te verplaatsen.
We kunnen ook de schaduw iets groter

of kleiner afbeelden. Er zijn voorwer-
pen die zonder meer aan hun vorm zijn
te herkennen. Een banaan bijvoor-
beeld, zal in silhouet uitgebeeld weinig
moeite geven. Een sinaasappel daar-
entegen zal door zijn ronde vorm min-
der snel herkend worden.

Toepassing van het
schaduwbeeld
Het schaduwbeeld als onderwerp
wordt in de fotografie weinig gebruikt.
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Het silhouet of schaduwbeeld

Er is daarnaast altijd nog wel een detail
in de foto waar te nemen. Een beetje
kleur, een suggestie van vorm of
structuur of een klein detail in de ach-
tergrond.
Ongeacht de opbouw van het beeld
staat de vraag om aandacht voor vorm
en omtrek van het gefotografeerde al-
tijd centraal. Vaak lukt dat veel beter
door heel fijntjes wat detail weer te
geven in plaats van detailloos alleen de
omtrek van het onderwerp.

Gebruik van'semi-silhouet'-techniek
draagt bij tot een grotere verbeelding.
Het roept een enigszins mysterieuze
sfeer op.

Opbouw van het silhouet
Een silhouet of schaduwbeeld kan
kunstmatig worden opgeroepen. Dat
kan zowel met daglicht als met kunst-
licht. In principe ontstaat een scha-
duwbeeld door tegen het licht in te fo-
tograferen. Vaak kan een wat wazige

Onder: Een zonsondergang als op deze
foto, verlevendigd door een silhouet,
bestaande uit het patroon van takken
en bladeren, vormt een aanmerkelijk
aangenamer beeld dan een zonsonder-
gang zonder enige toevoeging vanuit
de omgeving. Toch kunnen zonsonder-
gangen zonder omlijsting wel degelijk
een mooi resultaat opleveren. Daarbij is
vereist, dat ze zijn geplaatst in levendi-
ge wolkenpartijen. Omdat die hier niet
voorhanden waren, vormden de blade-
ren een zeer redelijk alternatief.
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afbeelding (mist of soft-focus) zo'n
foto wat meer sfeer geven. Binnenshuis
bestaat de mogelijkheid de verlichting
goed in de hand te houden door het
voorwerp tegen een achtergrond te
plaatsen waar licht vandaan komt. Een
simpel voorbeeld is, het onderwerp
voor een raam of een deuropening te
plaatsen en de foto van binnenuit te
maken. De vorm van het onderwerp
zaI op die manier scherp aftekenen te-
gen het licht dat van buiten komt.

Studioverlichting
Met studioverlichting is het uiteraard

Linksboven: De natuur verschaft ons
prachtige silhouetten. Vergeet echter
niet ook de door mensenhanden ge-
schapen 'obstakels' in de gaten te hou-
den. Kijk steeds uit naar ongebruikelijke
vormen zoals op deze foto. De drama-
tisch overkomende, diagonale opbouw
van het beeld ontstond op de eerste
plaats door een laag camerastandpunt.
Door de zon achter het onderwerp te
verbergen, werd het contrast nog weer
extra verhoogd. Daardoor ontstond een
totaal-silhouet. Het lijnenspel is hier
niet alleen in contrast met het licht. Ook
de vormen zelf spelen een aantrekkelijk
onderling spel.
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Als na een vakantieperiode een blik
wordt geworpen in de berg foto's die
wordt geproduceerd door de ontwik-
kelcentrales, wordt al snel duidelijk, dat
zonsondergangen een zeer populair
onderwerp zijn voor een groot aantal
amateur-fotografen. En terecht! Ook
beginners kunnen met dit onderwerp al
snel aardige resultaten behalen. Daarbij
wel een goede raad: wees niet àl te zui-
nig met film. Maak een paar foto's met
verschillende belichtingst¡¡den. Het
licht van de laagstaande zon leverde
voor deze foto interessante silhouetten
op van het rotsachtige landschap tegen
het hoog oplichtende water. Lichtme-
ting van de helderste partij (de lucht)
zorgde ervoor dat de silhouetten don-
kerder werden.

nog beter mogelijk de verlichting bij
een opname te regelen. De lampen
worden op een lichte achtergrond ge-
richt, waarbij de zijkanten van die
lampen zodanig afgeschermd moeten
'worden dat er geen licht valt op het te
fotograferen object. Het licht wordt
dan volledig op de achtergrond gecon-
centreerd.
Om er nu voor te zorgen, dat het on-
derwerp zich goed als schaduwbeeld
zal aftekenen, is het noodzakelijk dat
het wordt onderbelicht. Daarom moet,
om de juiste belichtingstijd vast te
stellen, het door de achtergrond ge-
reflecteerde licht worden gemeten en
niet het licht dat op het onderwerp valt.

ln het zonlicht
De meest eenvoudige manier om een
schaduwbeeld te maken is tegen de zon
in fotograferen: een'tegenlicht-opna-
me'. Een nog beter resultaat geeft een
dergelijke opname, als het onderwerp
is geplaatst tegen een lichte achter-
grond van water of zand. Ook hier
wordt voor het bepalen van de juiste
belichting, de hoogste lichten gemeten.
Ook is mogelijk een gemiddelde te
nemen tussen de hoogste en de laagste
lichten. Zeer belangrijk in deze geval-
len is het gebruik van een zonnekap,
waardoor voorkomen wordt, dat teveel
sterk zonlicht op het objectief valt.
Zonlicht kan namelijk als het op de
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Rechtsboven en rechts: De stand van de
zon is in hoge mate van invloed op het
resultaat van een foto welke in tegen-
licht wordt opgenomen. De bovenste
foto toont het beeld zoals dat ontstaat
als de zon reeds boven de horizon is
uitgekomen. ln zulke gevallen ontstaat
een sterk, contrastrijk beeld. Dat is veel
minder het geval bij foto's zoals de on-
derste. Die werd genomen gedurende
de ochtendschemering, voordat de zon
boven de horizon uitkwam. Het via de
wolkenlucht geref lecteerde zachte
licht, geeft een veel minder contrastrijk
beeld. Voor de belichting van de boven-
stefoto werd het licht, afkomstig van de
hemel, gemeten. De foto onder is be-
licht op meting van het door het ge-
bouw gereflecteerde licht.
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verkeerde manier door de lens in de
camera valt, sluier of overstraling ver-
oorzaken, waardoor de scherpe omlij-
ning van het schaduwbeeld minder
wordt. Gevolg is, dat veel van het effect
verloren gaat. Het is soms zelfs raad-
zaam, om naast de zonnekap ook nog
met de hand de lens af te schermen als
extra beveiliging. Daarbij moet na-
tuurlijk wel opgelet worden dit buiten
het beeldveld van de lens te doen. U
moet natuurlijk niet uw hand op de
foto krijgen.

Mist en nacht
Mist leent zich uitstekend voor het ma-
ken van silhouet-foto's. Onder mistige
omstandigheden worden details in de
achtergrond onderdrukt en het object
waarom het gaat treedt dan prachtig op
de voorgrond.
Een ingewikkeld beeld waarop veel te
zien is (bijvoorbeeld een landschap)
wordt door de mist versimpeld, zeker
in geval van tegenlicht. Ook straat-
beelden kunnen onder dergelijke om-
standigheden goede foto's opleveren.

Ze moeten wel heel precies worden
gemaakt.
De juiste belichtingstijd is erg belang-
rijk. Te weinig licht zal het beeld in de
achtergrond zwak maken, bij te veel
licht zaldaarentegen het schaduwbeeld
afzwakken. Ook hier is een gemiddel-
de van hoogste en laagste meterafle-
zing waarschijnlijk de meest voor de
hand liggende belichting. Maar we
doen er goed aan daarnaast zowel naar
boven als naar beneden de diafrag-
mastop te variëren.

Op de vorige bladzijde: Het is verstan-
dig het hemellicht te nemen als uit-
gangspunt voor het vaststellen van de
belichtingstijd voor het fotograferen
van een zonsondergang, en al het ande-
re licht te verwaarlozen, Om de prachti-
ge gouden en rode tinten ten volle uit te
buiten, moet uitgegaan worden van de
helderste partij bij het meten van het
licht. Dat betekent, dat daarop de be-
lichting gebaseerd dient te worden, zo-
dat er geen overbelichting optreedt.
Bomen mogen in een dergel¡ike foto ge-
rust donker uitlopen en zonder detail
worden weergegeven. Hun van nature
reeds prachtige silhouetten geven een
prachtige, stemmige omlijsting aan de
foto. Ook andere voorwerpen (huizen,
kerken, enzovoort) en vegetatie kunt u
zonder meer laten voot wat ze ziin. Ze
zorgen voor een uitstekende basis in de
opbouw van het beeld. De boom op de-
ze foto vormt een prachtig decoratief
silhouet. Bij de opname werd het oran-
je-effect nog versterkt door gebruik te
maken van een oranje-filter. Belich-
tingstijd 1/125 sec., diafragma f /4, met
200 mm objectief.

Links: Deze robuuste hengelaar werd
gefotografeerd vanuit een laag camera-
standpunt tegen een door de mist be-
dekte zon in. Mist heeft als voordeel,
dat ze hinderlijke reflecties van het zon-
licht in de cameralens voorkomt. Let
eens op, hoe dankzij het sílhouet de
spanning op hengel en snoer prachtig
tot zijn recht komt.
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Het camerastandpunt
Zoals hiervoor al enkele malen werd
aangeduid, is de keuze van het came-
rastandpunt voor de fotograaf erg be-
langrijk. De compositie van de foto
wordt namelijk voor het grootste deel
daardoor bepaald. Dat geldt zeker ook
voor de compositie van een silhouet-
beeld. Het hoofdmotief moet daarbij
goed loskomen van de achtergrond.
Daarbij kunnen enkele meters naar
links of naar rechts doorslaggevend

grond worden weggewerkt. Enkele
centimeters kan vaak voldoende zijn
om tot een geheel andere beeldvulling
te komen. Dat is één van de redenen
waarom beroepsfotografen de voor-
keur geven aan stevige fotokoffers. Ze
gaan er van tijd tot tijd op gaan staan
om vanaf die positie foto's te maken.
Zodoende hebben ze hun camera-
standpunt verhoogd.
Het lijkt misschien vreemd dat bij de

behandeling van de silhouetfoto's diep

De zon gaat in deze foto schuil achter
één van de op de foto voorkomende fi-
guren. Dat is met opzet zo gedaan, om
er voor te zorgen dat de fietsers als sil-
houetten tegen de lucht zouden afste-
ken. Daa¡voor moest tevens laag bij de
grond een geschikt camerastandpunt
gezocht worden.

zijn. Het vinden van een standpunt
waardoor een sterk tooncontrast ont-
staat tussen onderwerp en achtergrond
is een goede methode. Ook een precie-
ze insteltechniek kan meewerken aan
het vinden van een goede compositie.
Vanuit een laag standpunt krijgt men
een sterke aftekening van het object
tegen de lucht. Daarbij bestaat zelfs de
mogelijkheid languit op de rug te gaan
liggen om vanaf de grond te fotogra-
feren in een uiterst laag standpunt. Een
dergelijk standpunt verhoogt het te-
genlicht-effect en dramatiseert het
beeld. Tegenovergesteld aan het voor-
afgaande is het hoog camerastandpunt.
Daarmee kan een ongewenste achter-
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wordt ingegaan op het camerastand-
punt. Toch doen we dat hier omdat het
met name bij dit onderwerp uitermate
belangrijk is een goed standpunt in te
nemen, dat door anderen niet gezien is.

Foto's, gemaakt vanuit ongebruikelij-
ke standpunten zijn altijd aantrekke-
lijk. In de praktijk zalhet kunnen ge-
beuren dat u een bepaalde opname niet
kunt maken, tenzij u bijvoorbeeld op
een veel hoger standpunt zou kunnen
gaan staan (een balkon of zelfs een

dak). Bel dan gerust eens aan bij het
huis dat, naar u veronderstelt, toegang
geeft tot het punt vanwaar u de beste
opname kunt maken. Introduceer uzelf
en vertel waarom u de foto juist vanuit
dat standpunt wilt opnemen. Over het
algemeen zal men rr zeeÍ prettig ont-
vangen. Als u dan bij het vertrek be-
dankt voor de medewerking en geen
lege filmdoosjes achterlaat, kan ook
uw collega-amateur nog weer eens op
dat adres terecht.

Het succes van deze foto is vooral te
danken aan het juiste camerastand-
punt. Door voorzichtig steeds iets ho-
ger tegen de helling op te klimmen, be-
reikte de fotograaf, dat hij de silhouet-
ten van de herten tegen de lucht zag
afsteken zonder dat de herten hem in de
gaten hadden. Op dat moment nam hij
zijn kans waar. De boom is op deze foto
enorm van afmeting, maar toch valt uw
oog direct op de veel kleinere herten.
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Een schematische overtrek van de
hoofdlijnen en vormen van onder-
staande foto. De schets toont ons een
goed uitgebalanceerd en duideliik her-
kenbaarþeeld. De liinen maken het ge'
makkelijk de opbouw van de cornposi-
tie te herkennen en vast te stellen. Een

serie cirkels, zorgvu ldig samengevoegd
en harmonieus in een diagonale liin
over het beeld geplaatst, geeft de liin
aan.

Zouden de hoofdlijnen van goede en

succesvolle foto's overgetrokken wor-
den op transparant tekenpapier, dan
zou vastgesteld kunnen worden, dat
het resultaat een zeer bevredigend lij-
nenspel oplevert. Dat is dáárom niet zo
vreemd, omdat het lijnenspel de basis
vormt van zo'n foto. Zonder een goed
onderbouwde basis, is het maken van
een succesvolle foto vrijwel onmoge-
lijk.

Overtrekken
De hoofdlijnen van de ene foto liggen
meer voor de hand dan die van een
andere. Om snel uit te kunnen vinden
welke elementen de basis vormen van
een foto, is het aan te raden, daarin te
oefenen. Probeer eens de meest naar
voren springende hoofdlijnen van een
paar foto's, waarvan de compositie
plezierig overkomt, op transparant te-
kenpapier over te trekken. Het is daar-
bij dan goed hetzelfde ook eens te doen
met één of meerdere foto's waarvan de
kwaliteit niet zo duidelijk vaststaat.
Vervolgens worden de resultaten ver-
geleken. Het moet zonder meer duide-

lijk worden waarom het lijnenspel van
de ene foto veel onlogischer is dan dat
van een andere. Tevens zal duidelijk
worden welke elementen van invloed
zijn op een correcte compositie.

Belangrijke lijnen en vlakken
Belangrijke lijnen en vormen hebben
vaak een verschillende oorsprong:
1. De omlijning van het hoofdmotief.
2. Als op een foto een horizon voor-
. komt, danwel een andere, sterk

verdelende lijn, dan heeft een der-
gelijke lijn een sterke invloed op de
verhoudingen en het evenwicht van
het beeld.

3. Begrenzingen tussen contrasteren-
de vlakken, tonen of kleuren, kun-
nen belangrijke elementen zijn in
een compositie.

4. Perspectivische lijnen kunnen een
compositie zowel positief als nega-
tief beïnvloeden.

Het effect van vormen kan over het
algemeen het beste worden waarge-
nomen in foto's waarvan het hoofd-
motief zich - eventueel in silhouet -

aftekent in contrast met de achter-
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grond. Vormen die ontstaan doordat
de verlichting grote contrast-tegen-
stellingen veroorzaakt, kunnen even-
eens sterk naar voren komen. In de
harde middagzon, met hoge lichten en
diepe schaduwpartijen, bestaat de mo-
gelijkheid dat genoemde contrasten
belangrijker worden dan het motief
zelf. }ìet is dan ook belangrijk, alvo-
rens een foto te maken, allereerst een
opzet te maken in de vorm van een
ruwe schets van het te fotograferen
beeld. Daarbij zal het vaak gemakke-
lijk zijn terug te vallen op bovenge-

noemde factoren en elementen. Ze
vormen, tezamen met alle andere, in
reeds voorgaande hoofdstukken be-
sproken, factoren een eerste stap op de
lange weg naar het zoeken van een
goede compositie. Oefen veelvuldig,
bepaalde vlakken en lijnen te herken-
nen.

Contrast
Het naast elkaar plaatsen van
kleurvlakken en vormen, en de manier
waarop zemet elkaar in relatie staan, is
erg belangrijk voor een foto. Contrast

De horizontale lijnen waarop sterk de
nadruk wordt gelegd door de gekleurde
banden, benadrukken door hun compo-
sitie de rust die uitstraalt van dit beeld.
De fotograaf heeft veel moeite gedaan
zichzelf zo op te stellen, dat de bomen
op de heuvelrug in silhouet duidelijk
uitkomen tegen de achtergrond.
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Rechts: De gedaante van de toren, wel-
ke ook nog eens sterk wordt opgedron-
gen door het gedeeltelijke silhouet,
vormt de kracht van deze foto. Hoewel
het op het eerste gezicht een simpele
foto lijkt, was het noodzakelijk grote
zorg te besteden aan het plaatsen van
de toren in het vlak ten opzichte van de
zon. Hier is gekozen voor een plaats van
de zon links onderaan in het beeld. De
toren moest zodanig binnen het vlak
worden geplaatst, dat een relatie met
het tweede element, de zon, werd op-
gebouwd.

Uiterst rechts: Over het algemeen is het
niet aan te raden het hoofdmotief van
een foto in tweeën te snijden. In dit ge-
val was de nogal dominante vorm van
de boeg van het schip echter volkomen
symmetrisch, waardoor de strenge
tweedeling van de foto niet erg is.

Bogen en lijnen in het dak van het be-
kende operagebouw in Sydney (Au-
stralië) vormen door hun strakke ritme
een bijna abstract beeld. Bij architec-
tuur-opnamen moet men goed letten
op herhalingen van lijnen en vlakken. Ze
kunnen worden uitgebuit door ze in
harmonie of contrast te brengen met de
vorm van het object.
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is een goede blikvanger. In een portret
vormen de rondingen van het gezicht
en de ogen een vormcontrast met de
hoekige vormen van schouders en ar-
men. Deze tegenovergestelde ele-
menten benadrukken elkaar juist om-
dat ze tegengesteld zijn. Een ronde
vorm lijkt nog ronder te worden naast
hoekige vormen. Een vierkant lijkt nog
hoekiger naast een ronde vorm.

De aanwezigheid van een dunne verti-
cale lijn zoals bijvoorbeeld een mense-
lijke figuur of een boom tegen een ver-
der vlekkeloze hemel, veroorzaakt een
speciaal effect. Maar niet alleen vorm-
contrast is een aandachttrekker, ook
kleurcontrast kan een waardevolle
toevoeging zijn aan het beeld. Wat te
denken van een rood driehoekig
scheepszeil tegen een blauwe lucht?

Deze opname is gemaakt vanaf een zes
meter hoge schuur. Het opnamestand-
punt werd met opzet gekozen, omdat
de fotograaf het typische lijnenspel van
het tulpenveld daardoor beter kon
vastleggen, De camera was een Leica
met 50 mm objectief en UV-filter. De
opname vond plaats op een heldere dag
waarbij het zonlicht door de heiige at-
mosfeer werd getemperd.

Contrast in kleur en vorm waren de
aanleiding tot het maken van dezefoto.
Wees vooral niet te snel tevreden bij het
maken van een dergelijke opname. Pro-
beer met verandering van cameraposi-
tie het contrast tot het uiterste op te
voeren.
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Kijk goed om u heen bij het zoeken naar
onderwerpen voor uw foto's. Let daar-
bij onder meer ook op datgene wat niet
direct binnen uw gezichtsveld valt, zo-
als hier, bij het zicht vanaf een rots. De
diagonaal waarin de pier is geplaatst,
wordt versterkt als gevolg van helder
en direct zonlicht. Door onderbelichting
zijn de donkere schaduwpartijen ver-
waarloosd en komt het contrast beter
tot z'n recht. Dat geeft in positieve zin
een toevoeging van kwaliteit aan deze
foto.

Het verschil in effect met bijvoorbeeld
een blauw zeil zal duidelijk zijn.

Verandering van stemming
Afgezien van hun rol in de eigenlijke
compositie van een foto kunnen lijnen
en vormen ook bepalend zijn voor de
stemming die spreekt uit een bepaalde
foto. Indien horizontale lijnen het

beeld beheersen - zoals bij landschap-
pen - zal daarvan rust en passiviteit
uitgaan. Diagonale lijnen (schuin door
het beeld) vertegenwoordigen kracht,
terwijl een aantal gelijkvormige ron-
dingen, zoals fruit op een schaal bij een

stilleven, meestal rust en harmonie
uitstraalt. Beelden met lijnen die naar
alle kanten uitwaaieren en met daar-
naast een grote verscheidenheid in
kleur, spreken voor agressie en onrust.

Beheersen van liinen
en vormen
In veel gevallen, bij evenzoveel on-
derwerpen, heeft de fotograaf geen

enkele invloed op al deze opgesomde
factoren. Hij kan dan helemaal niet in-
grijpen. Voor een portret kunnen lij-
nen en vlakken met opzet worden ge-

maakt en heeft de fotograaf de zaak in
de hand.

In geval van een landschap, want hier-
bij kunnen we van alles uitproberen, is
het slechts mogelijk één standpunt te
bepalen en daarbij de meest effectieve
uitsnede vast te stellen. Bij het zoeken
naar de juiste positie, is het mogelijk
hinderlijke vlakken en/of lijnen te on-
derdrukken, door ze te verstoppen
achter andere, meer in het beeld pas-

sende details.
Verandering van standpunt kan ook
het effect van het licht ten opzichte van
achtergronden en reflecties verande-
ren, waardoor deze beter tot hun recht
zullen komen. Vanaf het moment dat u
ontdekt welke van deze elementen tot
de kwaliteit van de foto bijdragen en

welke niet, is het over het algemeen

een goede oplossing de nadruk te leg-
gen op één positief element en een

aantal van de andere juist te laten ver-
vallen.
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Het ontdekken van patronen
Wie in een woordenboek het woord
'patroon' opzoekt vindt daarvoor vele
verschillende omschrijvingen, zoals
werkgever, beschermheer en metalen
kokertje. Het is verder ook een ander
woord voor'herhaling'. Daarmee ko-
men we in de richting van wat we er in
de fotografie mee bedoelen. Patronen
komen overal voor. We zijn er aan alle
kanten mee omgeven. In de fotografie
kunnen we ze uitbuiten en in een be-
paalde richting sturen. Patronen kun-
nen onze verbeelding stimuleren of af-
breken. Bij vakkundig gebruik kan de
herhaling van lijnen een zodanige in-
vloed teweegbrengen, dat het bij hen
die het beeld hebben waargenomen,
voor altijd in het geheugen blijft ge-
grift. De door de fotograaf gebruikte

patronen behoeven niet altijd meet-
kundig fe zijn. Het kan ook een eigen
idee van een patroon zijn,zoals rimpels
op een wateroppervlak of een patroon
van takken tegen een heldere lucht.

Waar vinden we patronen?
Het opmerken en zien van patronen
hangt over het algemeen sterk af van
de instelling van de fotograaf. Hij moet
er steeds op uit zijn ze te herkennen.
Zijn oog heeft echter de tijd nodig zich
in dat herkennen te oefenen. Na ver-
loop van tijd kijkt hij dan yanze\Î
voortdurend uit naar beelden waarin
patronen herkenbaar zijn.
Er komen in onze omgeving hoofdza-
kelijk twee soorten patronen voor: tij-
delijke en statische. De tijdelijke pa-

tronen bestaan bij de gratie van het
licht en het moment. Voorbeelden
zijn: een massa mensen in een voet-
balstadion, een vlucht vogels, parade-
rende soldaten, een eskader straalja-
gers tijdens een vliegdemonstratie, en-
zovoort.
Statische patronen zijn blijvender van
aard. Ze zijn veelal ook afhankelijk
van het licht, maar daarnaast ook ge-
vormd door menselijk ingrijpen of

Een ltaliaans dorp in het late mid-
daglicht. Het sterke zonlicht ontwikkel-
de de dicht op elkaar gelegen schadu-
wen tot een patroon dat het waar-
schijnlijk ook in een zwart-wit foto goed
zou doen. Ondanks een opvallend sterk
patroon mist de foto echter een aan-
sprekende vormgeving.
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Rechts: Door soldaten diagonaalsge-
wijs in het beeld te plaatsen, kreeg de
foto een grote zeggingskracht. Dat zou
veel minder het geval zijn, indien
slechts rechte rijen waren gefotogra-
feerd. De opeenstapeling van herhalin-
gen in vormen, hoeken en details,
draagt bij tot dit resultaat. Het hoge
camerastandpunt is belangrijk voor de
opbouw van het geheel. Een dergelijke
foto zou vanuit een laag standpunt on-
mogelijk kunnen worden gemaakt. Let
er biivoorbeeld eens op hoe de epaulet-
ten op de schouders van de militairen
de rijen afbakenen.

Uiterst rechtsboven: De in eerste in-
stantie nogal verwarrende groep
strandhutten wordt een ordelijk geheel
door de ritmische herhaling in de schui-
ne daken. Lang zoeken naar een goed
camerastandpunt leverde de meest ef-
fectieve combinatie op in kleur en per-
spectief. Bekijk het onderwerp nu eens
vanuit een andere hoek. Stel dat de hut-
ten in een rechte rij waren opgesteld en
dan gefotografeerd. ledere vorm, kleur
en hoek zou volkomen gelijk zijn; geen
enkele afwisseling. De foto zou aan
waarde hebben ingeboet omdat het in-
teressante van deze opname juist
wordt gevormd door het wat vreemde
ritme der vormen.

Midden en linksonder: Een patroon van
zich steeds herhalende vlakken of lijnen
kan snel gaan vervelen, omdat het geen
boodschap heeft over te brengen. De
foto linksonder met de stapel boom-
stammet¡es, geeft daarvan een goed
voorbeeld. Voor de sterk diagonaal in
het beeld geplaatste trap op de middel-
ste foto werkt een ritmische achter-
grond echter wel. De ladder wordt er-
door op de voorgrond geplaatst en
geeft hem nadrukkelijker weer. Tegen
een meer gevarieerde achtergrond
daarentegen zou de ladder volledig
verloren zijn gegaan.

Uiterst rechtsonder: De reflectie van
een boot in bewegend water doet een
patroon ontstaan dat altijd in beweging
is en daardoor geen moment gelijkvor-
mig zal zijn. Met de beweging van het
water zal daardoor het patroon voort-
durend veranderen. De positie van de
zon speelt daarbij uiteraard ook een
belangrijke rol. Dit beeld is dan ook een
typisch voorbeeld van een tijdelijk pa-
troon.

re
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Het ontdekken van patronen

door de natuur. Voorbeelden daarvan
zijn onder meer: ramen in een kan-
toorgebouw, een zuilengalerij, een rij
huizen, het patroon in boomschors,
rimpels in het zand zoals deze ach-
terblijven op het strand in de vloedlijn
van de zee.

Hoe patronen te gebruiken
Het lijkt onwaarschijnlijk dat een foto,
die alléén is gebaseerd op het effect van
een patroon, een lang leven zal zijn
beschoren in de geschiedenis van de
fotografie. Voor een enkel ogenblik is
het beeld indrukwekkend, maar op den

duur valt de belangstelling weg omdat
het najagen van effecten, dat hebben
diverse voorbeelden inmiddels wel
bewezen, nooit eeuwigheidswaarde
heeft. Men kan een effect voor de eeu-
wigheid vastleggen maar of het beeld
ook eeuwigheidswaarde zal behouden
is nog maar de vraag. Daarom zal ook
het patroon'als onderdeel van een fo-
to' moeten functioneren en niet slechts
als dóel. Een sterk patroon of ritme
kan zekerheid en rust brengen in een
foto. Beide elementen zijn echter over
het algemeen ook moeilijk te hanteren
en komen daardoor al vlug druk over in

. .;: 'r'

Op de vorige bladzijde: Zodra het oog is
gevallen op de boerderij aan de onder-
zijde van de foto, wordt men zich ge-
waar van de juiste verhoudingen bin-
nen het beeld. Dat beeld wordt daar-
door ook minder abstract. Duidelijk
blijkt nu, dat het patroon in deze foto is
opgebouwd uit twee elementen, na-
melijk de contouren van het landschap
met daarin de geploegde velden. Deze
luchtfoto, van vrij grote hoogte ge-
maakt, geeft een prachtig voorbeeld
van het samenspel tussen menselijk in-
grijpen en natuurlijke invloeden. Men-
selijk ingrijpen, namelijk door de man
aan de ploeg, deed kleurvlakken ont-
staan. Dat die vlakken verschillende
vormen hebben, is het gevolg van een
natuurlijk element, te weten het ver-
schil in bodemgesteldheid.

Linksboven en links: Dat patronen n¡et
altijd moeilijk behoeven te zijn, is te zien
op deze foto's. Doordat de foto van de
voorgevels van de huizen erg voor de
hand líggend is, wordt de sfeer duídelijk
uitgedrukt. Hetzelfde resultaat is ver-
kregen door auto's van bovenaf te fo-
tograferen.
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Patronen worden plotseling of via een
langdurig wordingsproces gevormd. Ze
kunnen ontstaan door het spel van licht
en kleur, of bij verandering van stand-
punt. Het mysterieuze aan het vastleg-
gen van tijdelijke patronen is dat beel-
den, die als zodanig al lang niet meer
bestaan, door de camera voor de eeu-
wigheid worden vastgelegd. De situatie
zoals deze zich op een bepaald moment
voordoet, zal zich als zodanig nooit
meer herhalen. Het beeld is daarom
uniek en dat is één van de uitzonderliike
en meest belangrijke eigenschappen
van de fotografie.

het beeld. Daarom moet de basisge-
dachte achter de'foto-met-patroon'
simpel en duidelijk zijn. Bovendien
moet het onderwerp goed geplaatst
zijn binnen het raamwerk van de foto.
Zoniet, dan zal het door patroon en
ritme worden overschaduwd,

De invloed van het licht
Een onderwerp met een gelijkvormig,
zich als het ware eindeloos herhalend
patroon, zoals een stapel boomstam-
metjes of een rij huizen, zal niet zo
gauw worden beinvloed door veran-
dering van licht. Het wordt natuurlijk

anders als een patroon bestaat bij de
gratie van het licht. Een dergelijk pa-
troon vertoont zich soms slechts enkele
ogenblikken.
Nemen we als voorbeeld het effect, dat
ontstaat als zonlicht op rimpelend wa-
ter schijnt. Binnen enkele ogenblikken
kunnen van datzelfde'onderwerp een
groot aantal verschillende foto's wor-
den gemaakt. Waarschijnlijk zelfs
zonder van standpunt te veranderen.
In veel gevallen veroorzaken de scha-
duwen het patroon. Een kleine veran-
dering kan het effect al doen verdwij-
nen.

68



Het ontdekken van patronen

Patroon en kleur
Patronen zijn opgebouwd uit lijnen en
vormen. In de zwart-wit fotografie
worden ze gevormd door de hoge en de
lage lichten, met daartussenin een
grote verscheidenheid aan grijstinten.
In de kleurenfotografie worden de
vormen vaak üitsluitend bepaald door
kleur. De kleuren van het object heb-
ben daarbij dezelfde functie als de ho-
ge lichten en de schaduwen in dezwart-
wit fotografie. In veel gevallen ont-
staan patronen alleen al door de aan-
wezigheid van kleur. De kleuren in
landschappen en bosgezichten vormen

vaak op zichzelf al een kleurenpatroon.
Prachtige effecten ontstaan vaak door
close-up foto's te maken van bloemen
en insecten. Zeepbellen en op water
drijvende olielaagjes vertonen prach-
tige regenboogeffecten, vaak in de
meest dramatische patronen. Het vin-
den van patronen vereist van de foto-
graaf dat hij zijn'antenne' er op inge-
steld heeft om de benodigde signalen te
kunnen ontvangen. Het is een kwestie
van de juiste instelling van het opmer-
kingsvermogen waardoor een onuit-
puttelijke bron van onderwerpen
wordt aangeboord.

De foto's op deze bladzijden bevatten
allen sterke patronen en herhalingen.
Sommigen zijn erg voor de hand lig-
gend, zoals de honingraat. Anderen,
zoals de parasols en het stenen muur-
tje, zijn meer afhankelijk van de manier
waarop het licht ze op een zeker mo-
ment beschijnt. Soms wordt extra de
nadruk gelegd op een patroon als het
van dichtbij gefotografeerd wordt in
plaats dat men het gehele beeld laat
zien. Goede voorbeelden daarvan treft
men aan in de foto's van de bladeren en
de dennebomen.
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Een groot aantal verschillende structu-
ren (metaal, papier en zijde) werden
hier verzameld op één foto. Door het
gebruik van zacht, gespreid licht wor-
den alle, individueel verschillende ma-
terialen ieder op eigen wijze afgebeeld.

De beginnende fotograaf zal, als hij
met zijn hobby aanvangt, overladen
worden met een groot aantal, voor hem
vreemde uitdrukkingen en woorden
zoals: contrast, scherptediepte, ac-
centen en, zoals hier, structuren. De
betekenis van deze woorden kunt u
natuurlijk in een woordenboek opzoe-
ken. Wij hebben dat hier voor u gedaan
in geval van het woord structuur en
lezen'. 'Wijze waarop een samenge-
steld geheel is opgebouwd'. Voor een

te fotograferen onderwerp betekent
dat dus: 'De vorm van het materiaal
waaruit een onderwerp is gemaakt'.

Dat materiaal is veelal een stof met een
oppervlakte-structuur welke op een
bepaalde wijze is opgebouwd.
Eén van de eigenschappen van de foto-
grafie is dat ze een structuur z6 waar-
heidsgetrouw kan weergeven, dat bij
wijze van spreken door naar de foto
van de structuur te kijken, men kan
afl,ezen hoe de stof zal aanvoelen. Men
spreekt in zo'n geval van een goede
'stofuitdrukking' .

De structuur van een oppervlak voelt
hard of zacht, ruw of glad aan. Het is in
de fotografie mogelijk een groot aantal
verschillende materialen op één foto
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naast elkaar te zetten (zoals bijvoor-
beeld een stuk metaal, een ei, een zij-
den lapje en een sinaasappel) waarbij
toch van elk materiaal afzonderlijk te
zien is hoe de structuur zal aanvoelen.
Houtnerven kunnen in een ideale foto
zo natuurgetrouw worden uitgebeeld,
dat men hen zou willen betasten.

Structuur en real¡teit
De fotografische eigenschap dat het
oppervlak, de structuur, van materia-

len bijna levensecht kan worden weer-
gegeven, is onmisbaar voor opnamen
die de werkelijkheid ten voeten uit
moeten tonen. De beste voorbeelden
van dit soort fotografie zijn te vinden in
de reclamewereld. Met name in ad-
vertenties voor de voedselindustrie en
in kookboeken vinden we vaak de
prachtigste stillevens. Soms zijn die
zelfs z6 realistisch, dat men zich af-
vraagt wat mooier is, de foto of de wer-
kelijkheid.

Een vakkundige verlichting geeft de
structuren in dit stilleven zeer realis-
tisch weer. De combinatie van de ver-
lichting met een fijnkorrelige film, het
juiste diafragma en een goed camera-
standpunt, draagt b¡¡ tot de kwaliteit
van deze 'stofuitdrukking'. De foto
werd gemaakt met een technische ca-
mera. Hoewel een dergelijk resultaat
met een kleinbeeldcamera praktisch
onmogelijk te bereiken is, kan het bij
een juiste filmkeuze, zoals bijvoorbeeld
Kodachrome, wel benaderd worden.
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Uitbeelden van structuren

De foto's op deze bladzijde zijn van zeer
dichtbij opgenomen, waardoor de de'
tails van de materiaalstructuur tot het
uiterste zijn blootgelegd. Het is het bes-
te bij dergel¡jke opnamen een vrii zach-
te verlichting toe te passen, want alleen
dan kunnen de tere oppervlakte-struc-
tuur van het blad en de nerven in het
beeld worden gevangen. Een sterke of
harde verlichting zou het resultaat ze-
ker bederven. Daarom is bij buitenop-
namen het licht het beste indien de he-
mel egaal bedekt is.

Indien datgene wat uitgebeeld moet
worden daarentegen niet al te realis-
tisch mag worden weergegeven, dan is
over het algemeen de structuur-
scherpte het eerste wat men laat vallen.
Met andere woorden, de werkelijk kan
anders dan normaal worden weergege-
ven door de structuur minder realis-
tisch te doen zijn. Een andere methode
om de werkelijkheid wat minder pre-
cies weer te geven wordt nogal eens
gebruikt in de filmindustrie. Men grijpt
daar namelijk nogal snel naar een soft-
focus objectief als êen 'dromerige'
sfeer moet worden bereikt.
Vakfotografen gebruiken over het al-
gemeen voor stillevens zoals in de
reclamefotografie gebruikelijk, groot
formaat camera's. De mogelijkheden
om een goede weergave van op-
pervlakte-structuren te verkrijgen zijn
daarbij veel groter. Ook met een klein
forrnaat camera kunnen echter goede

resultaten worden bereikt. Bij een
juiste scherpstelling, en een diafragma-
keuze welke voldoende scherptediepte
geeft, kunnen prachtige foto's van
structuren worden gemaakt.
Vaak is het noodzakelijk met statief tE

werken, omdat een kleine diafragma-
opening veelal een lange belichtings-
tijci vereist. Zo'n lange belichtingstijd
is meestal ook nodig omdat bij dit soort
opnamen een trage film gebruikt moet
worden, welke door zijn geringe kor-
relweergave het beeld ten goede komt.
Dat filmmateriaal is echter aanmerke-
lijk minder gevoelig dan de normaal te
gebruiken film. Minder korrelweerga-
ve betekent automatisch een betere
weergave van de structuur. Korrel en
scherpte staan in verhouding tot el-
kaar.
Als een fabrikant zijn film gevoeliger
wil maken, dan gebeurt dat tot op he-
den door grotere zilverhalogeenkor-
rels in de gevoelige laag te plaatsen,
waardoor de film meer licht kan op-
vangen. Het gevolg is dat een snelle,
hooggevoelige film een grovere kor-
relstructuur heeft dan een trage, min-
der lichtgevoelige film.

Invloed van de verlichting
Het licht speelt een grote rol als van
een onderwerp de structuur moet wor-

den uitgebeeld. Dat hangt nauw samen
met de vorm van het oppervlak van het
betreffende onderwerp. Een onder-
werp met een ru\Ã' oppervlak en een
grote verscheidenheid van kleuren, zo-
als bijvoorbeeld een stuk boomschors,
kan goed worden weergegeven met
zacht, wijd uitstralend licht van voren.
Een oppervlak met een veel verfijn-
dere structuur en een gelijkmatige
kleur, zoals bijvoorbeeld een sinaas-

appel, moet anders worden verlicht.
Door gebruik te maken van de combi-
natie van hoge lichten en diepe scha-

duwen, zullen kleine verschillen, die
van nature in de structuur van de schil
zitten, goed tot uiting komen. Dat
houdt in, dat in dergelijke gevallen,
over het algemeen moet worden ge-

werkt met vrij hard, gericht spotlight,
dat onder een zodanige hoek geplaatst
dient de worden, dat het licht als het
ware over het oppervlak van de schil
strijkt. Een onderwerp met een uitge-
sproken grove structuur vraagt om
weer een andere verlichting. Een ste-
nen muur moet, evenals de sinaasap-
pel, onder een zekere hoek worden
verlicht.
Het licht mag daarbij niet ál te hard
zijn, omdat anders de schaduwpartijen
in de gaten van de muur, veel te donker
zouden worden. In een dergelijk geval
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kan daarom beter met zachte verlich-
ting worden gewerkt, vanuit een door
de fotograaf zelf te bepalen hoek,
Bij het bepalen van de verlichting is
uiteraard ook de vorm van het object
van belang. Bij een stenen muur geeft
de verlichting een gelijkmatig effect
over het gehele oppervlak. In geval van
de sinaasappel is dat anders. Vanwege
de ronde vorm verschilt de verlichting
van plaats tot plaats.
In het algemeen kan worden gesteld,
dat oppervlakken met een fijne struc-
tuur een hardere en meer directe ver-
lichting nodig hebben dan oppervlak-
ken met een uitgesproken ruwe struc-
tuur. Voor het beste resultaat zal ge-
zocht moeten worden naar de juiste
verhoudingen tussen hoge lichten,
schaduwen en alle daartussen liggende
grijstinten.
Indien men slechts oog heeft voor de

juiste weergave van de structuur in een
foto, dan zal over het algemeen de
aandacht zich alleen op dat gegeven
concentreren. Dat kan een nadelige in-
vloed hebben op andere onderdelen
van het beeld. Het is het beste, indien
verschillende voorwerpen in het beeld
voorkomen, een voor alle onderdelen
van de foto gelukkige oplossing te vin-
den, veelal door de gulden middenweg
te kiezen. In de mode-fotografie bij-
voorbeeld, zal de verlichting die de
structuur van de stoffen het beste doet
uitkomen niet geschikt zijn voor een
correcte weergave van de huid van de
modellen die de kleding tonen. Een
combinatie van lampen zal hier uit-
komst bieden.

Nadruk leggen op de
structuur
Structuren kunnen benadrukt worden

Onder: Het gebruik van een soft-focus
voorzetlens verwijdert de structuren uit
het onderwerp, waardoor een ietwat
dromerige, romantische foto ontstaat.
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Linksboven: Zacht licht in combinatie met een
close-up opname draagt bij tot een verfijnde
weergave van de structuur van deze boere-
koolbladeren. In fel zonlicht zou veel van de kwa-
liteit van deze foto verloren zijn gegaan.

Linksonder: Het ontbreken van kleurcontrasten
maakte zijdelings strijklicht noodzakelijk om een
sprekende foto te maken van de afbladderende
verf.

*

q

.¡'i

Às-

t?

Ít

/-t
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De laagstaande zon geeft de contouren
van het zand prima weer. Het sterke
contrast binnen de foto was daarente'
gen moeilijk in de hand te houden. In
gevallen als dit is het daarom wenseliik
op uw diafilm meerdere opnamen te
maken met verschillende belichtings-
tijden. Het is de meest voor de hand
liggende methode, één opname te be-
lichten zoals de belichtingsmeter dat
aangeeft en vervolgens nog twee op-
namen te maken, waarvan één met een
kortere en één met een langere sluiter-
t¡id. Of, zo u wilt, met één diafragma'
stop groter en één kleiner. Daardoor
verkrijgt u een drietal opnamen van
hetzelfde onderwerp, waaruit u thuis,
na ontwikkeling van de film, de beste
dia uitzoekt. De andere twee bergt u

voorlopig op. Ze kunnen wellicht later
voor andere doeleinden nog van pas
komen, bijvoorbeeld als u een dia'mon-
tage wilt maken van twee dia's over
elkaar ('sandwich-dia's'). Het is dan be-
ter met licht gedekte dia's of negatieven
te werken. Overigens, in geval van
zoekraken of beschadiging van het ori-
gineel, is een extra exemplaar zii het
onder- of overbelicht, nooit weg.

door het contrast te vergroten. Dat kan
op verschillende manieren gebeuren.
Als de fotograaf volledig meester is
over de verlichting, zoals meestal het
geval is bij studio-opnamen, dan is het
allemaal natuurlijk eenvoudig te rege-
len. De lampen moeten om een groter
contrast te verkrijgen, meer gericht
onder een scherpere invalshoek wor-
den opgesteld. Het licht wordt daar-
door harder en de contrasten dus gro-
ter. We kunnen ook onze cameraposi-
tie ten opzichte van de lichtbron aan-

passen, waardoor het licht eveneens
een andere invalshoek krijgt en de op-
name een ander contrast. Een tegen-
lichtopname zeker bij laagstaande zon,
is een uitstekende manier om het con-
trast op te voeren. Richt de camera
daarbij niet pal op de zon, maar zorg
ervoor dat de hoek die de camera
maakt ten opzichte van het te fotogra-
feren oppervlak vrijwel gelijk is aan de

hoek van waaruit de zon op het op-
pervlak valt. Daardoor wordt het con-
trast nog aanmerkelijk verhoogd.
Contrastverhoging kan eveneens wor-
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den bereikt door gebruik te maken van
speciale materialen. In de zwart-wit
fotografie (maar enkele kleurenfilms
hebben die eigenschap ook) is het
contrast te beinvloeden door het toe-
passen van speciale ontwikkelmetho-
den. Houd er evenwel steeds rekening
mee, dat dit alles over het algemeen ten
koste gaat van de fijne detaillering en
andere waardevolle elementen in een
foto. Het mag dan mogelijk zijn door
middel van allerlei technieken het
contrast op te voeren. Zelfs tot sterk
overdreven effecten, maar veel van wat
anders zou worden gespaard aan de-
tail, moet aan het verhoogde contrast
worden opgeofferd.

lnvloed van de belichting
Contrast geeft het onderscheid aan

tussen de hoge lichten en de donkerste
schaduwpartijen in een foto. Een
zwarte auto, gefotografeerd in helder
zonlicht tegen een witte muur, zal on-
getwijfeld een contrastrijke foto ople-
veren.
Een opname van een mistig landschap
met een zon, die door een sluier van
waterdruppels schijnt, wordt over het
algemeen zacht genoemd, dus minder
contrast in zich, omdat het geheel in
werkelijkheid vrij toonloos is. Met
toonloos bedoelen we dan niet saai.
Integendeel zelfs! V/at zo'n foto echter
niet heeft, zijn hoge lichte of diepe
schaduwen. Het geheel geeft daardoor
een grijze indruk.
Was in het voorafgaande hoofdstuk
sprake van invloed van de verlichting,
op deze plaats willen we aandacht be-

Boven: Boomschors heeft een grove oppervlak-
te-structuur waardoor het onder vrijwel iedere
verlichting goed zal uitkomen. Hard, gericht
licht, op deze foto inderdaad goed voor de weer-
gave van het materiaal, veroorzaakt veelal zware
schaduwen en verlies van detail,

Links: Ook bij weergave van de huid kan een
harde verlichting gunstig werken op de struc-
tuur; zeker in geval van een donkere huid.
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Een foto als deze zal zowel in kleur
(links) alsook in zwart-wit (onder) grote
indruk maken. De reden daarvoor be-

. rust op het contrast tussen licht en don-' ker. Het lage tegenlicht creëert sterke,
hoge lichten, diepe schaduwen en
sprankelende reflecties. Het meten van
alléén de hoge lichten voor vaststellíng
van de belichtingstijd, kan gemakkelijk
onderbelichting tot gevolg hebben.

. Daarom moet hier voor een gemiddelde
worden gekozen of er moeten verschil-
Iende opnamen worden gemaakt met
afwijkende belichtin gstijden.

.-T

steden aan de invloed van de belich-
ting.
Zeker als met een vrij hard, gericht
licht wordt gewerkt, kan bewuste on-
derbelichting van de film contrastver-
hogend werken. Daardoor ontstaat in
de meeste gevallen een betere mate-
riaal-weergave. Zo zal weergave van
de huid bij een portret veel beter tot z'n
recht komen en daarnaast ook donker-
der zijn dan gebruikelijk. De beroem-
de Canadese portretfotograaf Joseph
Karsh paste deze techniek veelvuldig
toe in een groot aantal van zijn por-
tretten. Een tegenovergesteld resultaat
wordt uiteraard bereikt door een
beetje overbelichting. Vaak gebruikt
de fotograaf in de mode- en 'pin-
up'-fotografie zacht, frontaal licht in
combinatie met overbelichting.

De basis voor een foto die een optimale
structuurweergave moet opleveren is
in de allereerste plaats scherpte. Ver-
lichting, camerastandpunt, materiaal
enzovoort, leveren allemaal een be-
langrijke bijdrage in de totstandko-
ming van een kwalitatief hoogstaande
opname. Van werkelijk doorslagge-
vend belang is echter een goede
scherpstelling. Daarvoor is het nood-
zakelijk de correcte diafragmawaarde
te kiezen voor voldoende scherpte-
diepte. Een statief is vaak onmisbaar
als de gevonden diafragmawaarde om
een vrij lange belichting vraagt. Door
het gebruik van een laag-gevoelige
film, in combinatie met een hoge
diafragma-waarde, zal een belich-
tingstijd korter dan 1/30 sec. vaak al
niet gehaald worden.

Een lichte onderbelichting zal over het
algemeen de huidstructuur in een por-
tret ten goede komen. Gebruik dit
hulpmiddel met mate, Het kan inder-
daad het karakter van de geportretteer-
de beter doen uitkomen maar ook wor-
den de minder mooie delen van het ge-
zicht duidelijk getoond,

na



Toon en contrast
Toon is het verschil in zwarting tussen
de lichte en de donkere partijen van
een foto, variêrend van volledig wit
naar volledig zwart. Daartussenin lig-
geen eindeloos veel verschillende grijs-
tinten. Tooncontrast (ofwel de ver-
houding tussen de verschillende partij-
en) geeft diepte aan een foto. De toon
van een onderwerp wordt beïnvloed
door het licht dat erop valt. De kleur
van het onderwerp zelf en de reflecte-
rende eigenschappen spelen uiteraard
ook een rol.
Er is voor wat dit betreft weinig ver-
schil tussen zwart-wit en kleurenfoto-
grafie. De donkere tonen worden in
het algemeen schaduwen genoemd en
de andere tinten de 'lichten'.

Toon en vorm
Als een tweedimensionale foto de in-
druk moet geven van een driedimen-

sionaal beeld, danzal dat beeld moeten
zijn opgebouwd uit een grote variatie
van tussentinten of kleurnuances. De
kwaliteit van de plaatsing van de tinten
in het beeld is afhankelijk van het
vakmanschap van de fotograaf. Hij
moet een beeld'zien', zelfs als het on-
derwerp alleen maar wit lijkt te zijn.
Een wolk in de lucht bijvoorbeeld lijkt
wit, maar is dat nooit echt helemaal.
Hij bestaat uit diverse'soorten' witten
en grijzen. Het zijn deze verschillen die
een wolk vorm en diepte geven.

Hoe licht de toon beinvloedt
Maakt men een foto van een witte bil-
jartbal en een ronde schijf karton, die
naast elkaar staan en beide zo'n beetje
dezelfde afmeting hebben, en verlicht
men het tafereel vanaf de voorzijde,
zodat geen schaduwen of hoge lichten
ontstaan, dan zullen de twee voorwer-

De detailopname van de deuren met de
ijzeren haak, zou gemaakt kunnen zijn
tijdens een wandeling op het platteland
of bij een schaapskooi op de heide.
Denk echter niet dat zich alleen buiten
de stad dergelijke onderwerpen voor-
doen. Ook de stad herbergt talloze ob-
jecten. Vooral kleine steegjes achteraf
met oude schuurtjes en garages, kun-
nen vaak een bron van inspiratie zijn.
Het is uiteraard noodzakelijk er oog
voorte hebben. Bij twijfel is het dan ook
aan te bevelen het onderwerp met be-
hulp van de camerazoeker te isoleren
van z'n omgeving, Over het algemeen
ontstaat daardoor duidelijkheid of het
de moeite loont een foto wél of niét te
maken. Om in deze foto, b¡¡ het aanwe-
zige zachte licht, de volledige toon-
schaal uit te buiten was een nauwkeu-
rige belichting en ontwikkeling nood-
zakelijk.
Wees bij het vergroten van een dergelij-
ke foto dan ook niet te snel tevreden.
Maak een ruime proefstrook met ver-
schillende belichtingen en beoordeel
deze bij wit licht. Let er goed op dat de
donkere partijen van de foto zoals hier
de haak nog detail vertonen. Vervol-
gens kijken we of de lichtste partijen
eveneens voldoende gedetailleerd zijn.
Belichtingstijd en papiergradatie wor-
den aangepast aan de ¡esultaten van
deze beschouwing. Maak pas daarna de
definitieve vergroting.
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Links: De meeste tonen in deze foto
liggen in het midden van de grijslad-
der zoals die onderaan de foto is op-
genomen. Dat is het gevolg van een
combinatie van zacht licht met de
daarvoor meest geschikte afwerking
die konsekwent is doorgevoerd. Bij
een groter contrast zou het effect
van de foto verloren zijn gegaan.

Onder: Het verschil in tonen tussen
voor- en achtergrond geeft sterk het
idee van diepte. Het hoge contrast
geeft deze foto van een typisch Lon-
dens onderwerp, juist datgene wat
de foto uittilt boven de duizenden
andere foto's die per jaar van het-
zelfde onderwerp worden gemaakt.
Dat hoge contrast is het gevolg van
de combinatie ochtendmist en te-
genlicht. De voorgrond, die bijna een
volledig silhouet vormt, wordt nog
benadrukt doo¡dat hij sterk afsteekt
tegen de bleke achtergrond.

t
t
I
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pen op het eerste gezicht niet veel in
vorm van elkaar verschillen.
Wordt het licht naar êén zijde ver-
plaatst, zodat schaduwen zichtbaar
worden, dan ontstaat een geheel ander
beeld met als typische verschijning:
diepte. De biljartbal zal aan de kant
vanwaar het licht komt een reeks tinten
vertonen, variörend van helder wit, via

grijs naar zwart. I{ij zal daardoor vorm
en afmeting krijgen. Licht dat schadu-
wen oproept, roept ook tonen op. Dat
is vrijwel overal vast te stellen. Zowel
bij licht dat door het raam van een
autobus valt op het gezicht van een
medepassagier, als bij licht dat op het
landschap valt, waardoor men reist.
Hard zonlicht geeft duidelijk zichtbare
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Twee verschillende foto's van een gelij-
ke opstelling bewerkstelligd door ver-
schillende verlichtingsmethoden. De
lichtbron was voor beide foto's dezelfde
maar werd anders opgesteld. Leggen
we beide foto's naast elkaar, dan mer-
ken we op, dat door een andere invals-
hoek van het licht een grote verschei-
denheid aan toon en tinten ontstaat,
welke vormbepalend is voor het beeld
en er een derde dimensie aan toevoegt.
Frontale verlichting veroorzaakte op de
rechter foto een vrijwel schaduwloos
beeld. De schaduwen d¡e ongetwi¡feld
door het licht werden veroorzaakt, val-
len volledig achter het onderwerp en
zijn dus niet te zien. Dat maakt de foto
vlak.
Als de lichtbron zodanig gedraaid
wordt, dat het licht vanaf de rechterzij-
de op het onderwerp valt (linkerfoto),
dan geeft dat sterke en duideliik waar-
neembare schaduwen, die de afbeel-
ding voorzien van vorm en diepte. De
vormen onderscheiden zich nu van de
achtergrond. toonverschillen, terwijl als de zon af-

geschermd wordt door een wolken-
lucht, er zachte, of vrijwel geen scha-
duwen ontstaan met minder zichtbare
grijstrappen.

Oproepen van stemming
door tonen
Er bestaat een sterke relatie tussen de
grijstrappen in een foto en de stem-
ming die hij oproept. Een foto waarvan
de tonen over het algemeen aan de
donkere kant blijven, zal somber van
uitstraling zijn, terwijl een foto met een
volledige toonschaal van licht naar
donker, blij en levendig zal overko-
men. Indien voor het merendeel
slechts lichte tonen in het beeld voor-
komen, geeft dat een tere, meestal ro-
mantische stemming weer. De toon-
kwaliteit van een foto moet de stem-
ming illustreren die de maker signa-
leerde op het moment van de opname.
Een donkere foto van aan het strand
spelende kinderen (low-key) komt net
zo ongeloofwaardig over als een uit
witte tinten (high-key) opgebouwde
opname van een onweersstemming.

Toon en contrast
Contrast geeft de verhouding weer
tussen de donkerste en de lichtste par-

tij in een foto. Een foto waarin alle
tussenliggende grijstonen vertegen-
woordigd zijn, mef duidelijke doorte-
kening in detail van de hoogste lichten
en de donkerste schaduwen, noemt
men van 'normaal contrast'. Een foto,
welke wordt beheerst door zowel zeer
lichte als zeer donkere partijen, met
daarbij weinig grijstinten noemen we
van'hoog contrast'.

Kleur en contrast
Lichte en donkere kleuren binnen een

object geven het een eigen 'lichaams-
contrast', onafhankelijk van het con-
trast dat ontstaat door verlichting. Een
bruid die gekleed is in een lichte
bruidsjapon en gefotografeerd werd
met als achtergrond de donkere deur-
opening van een kerkportaal, geeft een
geheel ander contrast dan wanneer een

witte muur als achtergrond gekozen
wordt. Het contrast kan in de hand
worden gehouden door de verlichting
aan te passen. Hard zonlicht veroor-
zaakt grote contrasten en diepe scha-

duwen. Als men er de tijd voor heeft,
kan een dergelijke opname-situatie
voorkomen worden door te wachten
tot er een wolk voor de zon schuift,
waardoor het lich[ zal worden gefil-
terd.
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f

Linksboven: Een door mist afgedekte zon, een laag standpunt en duidelijke vorm-
contrasten, zorgen voor een foto waarop veel te zien is. Voor een dergelijke
opname moet de belichtingstijd net voldoende zijn om zowel de lichte als de
donkere partijen vrij van details te houden.

Rechtsboven: Een afbeelding met laag contrast. Het werd veroorzaakt door zeer
zacht licht in combinatie met een klein beetje mist. Bovendien werd de foto op
zacht papier afgedrukt.

Boven: Een 'high-key' foto draagt in zich veel lichte tinten en vrijwel geen contrast.
Wel toont het beeld over het algemeen enkele vrij donkere details, maar zeer fijn,
bijna als een pentekening.

Links: 'Low-key' opnamen zijn over het algemeen toevalstreffers. Ze worden vrij-
wel nooit bewust in scène gezet. De sombere stemm¡ng is een gevolg van onder-
belichting.
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Boven: De foto van de muur toont lage
contrasten. Het samenstel van kleuren
heeft een lager contrast dan men in eer-
ste instantie zou denken. Er is wel een
vrij groot verschil in kleur, maar dat is
niet hetzelfde als contrast.

Rechts: Een groot contrast valt daaren-
tegen wel te constateren op de foto van
de narcis. De belichting van deze opna-
me is gebaseerd op het sterke, van ach-
teren komende licht. De hoge lichten in
de bloem en in de waterdruppeltjes
langs de randen van de bloem en de
bladeren komen prima naar voren. De
donkere bladeren komen daardoor te-
gen de donkere achtergrond toch goed
uit in het beeld.
Beide foto's werden gemaakt met een
tele-objectief. Bij de foto boven is dat
vast te stellen aan het slechts kleine
zichtbare vlak, Op de foto rechts aan de
achtergrond die vrij onscherp is, waar-
door de bloem zich als het ware los-
maakt van z'n achtergrond.

Ontwikkelen en afdrukken
In zwart-wit fotografie en, in mindere
mate kleurenfotografie, is het mogelijk
het contrast in de hand te houden door
het variêren van de ontwikkeltijd: hoe
langer de ontwikkeltijd, hoe groter het
contrast. Omgekeerd betekent dat dus
dat korter ontwikkelen minder con-
trast zal opleveren. Ook de keuze van
het vergrotingspapier is van invloed op
het contrast. Een zachte papiergrada-
tie geeft een lager contrast dan hard of
extra-hard papier.

Samenvatting
Voor een laag contrast (zachte foto)
. Wacht bij buitenopnamen tot het
licht zachter (diffuzer) wordt (bijvoor-
beeld als er een wolk voor de zon
schuift). Bij binnenopnamen gebrui-
ken we speciale lampen.
. Stel de belichtingstijd zorgvuldig
vast. Bij twijfel, is het aan te raden
meerdere opnamen met verschillende
belichtingstijden te maken.
. Over het algemeen kunnen voor het
ontwikkelen en afdrukken de instruc-

ties van de fabrikant van het materiaal
aangehouden worden. Bent u toch niet
tevreden met de resultaten die daar-
door tot stand komen, dan kunt u des-
gewenst experimenteren met andere
tijden.

Voor een hoog contrast (harde foto)
. Gebruik hard en direct gericht licht.
o Zorg voor onderbelichting van on-
geveer één diafragmastop.
. Verleng de ontwikkeltijd en gebruik
een contrastrijke papiersoort.
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K¡jken in zwart-wit
Veel fotografen geven de voorkeur aan
zwart-wit fotografie boven kleur. Al-
hoewel zwart-wit wat realisme betreft,
niet kan concurreren met kleur, is het
vaak toch een beter middel om bepaal-
de stemmingen weer te geven. Er zijn
gevallen waarbij kleur afleidend werkt,
zoals bij documentaire opnamen. Ook
kunnen kleuren van nature onaantrek-
kelijk zijn. In zwart-wit worden beel-
den versimpeld en komen vormen, to-
nen en structuren beter tot hun recht.

Kleur als zwart-wit
Om goede zwart-wit foto's te kunnen
maken, moet een fotograaf de ons om-

ringende kleurenwereld bekijken in
grijstonen. Het verschil in benadering
is daarbij zo sterk, dat veel beroepsfo-
tografen er moeite mee hebben kleur-
en zwart-wit-materiaal door elkaar te
gebruiken. Een groot probleem is, dat
kleuren van gelijke kracht, die in een
kleurenfoto heel verschillend zullen
overkomen, in geval van zwart-wit
vrijwel in dezelfde grijstoon geregi-
streerd worden. Nemen we als voor-
beeld een boot met een fel rood zeil
tegen een helder blauwe zee. In een
kleurenfoto levert dat een prachtig
contrast en een prima beeld op. In
zwart-wit zou het echter een futloos,

t

Bij het selecteren van onderwerpen in
zwart-wit moet men zorgvuldig de
toonwaarden overwegen. Deze radijs-
jes laten zien wat er gebeurt met kleu-
ren van geliike intensiteit. Rood en
groen geven op de kleurenfoto een vrij
sterk en duidelijk kleurverschil, terwijl
in zwart-wit het contrast verdwijnt.
Beide kleuren worden door de zwart-
w¡t f¡lm in dezelfde grijstoon geregi-
streerd.
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Kijken in zwart-wit

Bechts en rechtsonder: Twee identieke
foto's, één in zwart-wit en één in kleur,
die in beide gevallen een vrii ingewik-
keld beeld geven. De kwaliteit van de
bovenste foto is erg afhankeliik van de
kleur, welke de verschillende elemen-
ten, waaruit het beeld is opgebouwd,
uit elkaar houdt. De kleuren passen
goed bij elkaar en vormen een harmo-
nieus geheel, Er is weinig tooncontrast
binnen het beeld. De diepte in deze foto
ontstaat dan ook, en wordt geaccen'
tueerd, door de ronde vormen van de
enorme bladeren in het water oP de
voorgrond. De zwart-wit uitbeelding
toont een motief dat sterk aan waarde
heeft ingeboet in verhouding tot de
kleurenafbeelding, De toonwaarden in
de zwart-wit foto zijn rommelig en ver-
warrend.

/ç

donker resultaat geven. Zodra men de
wereld om zich heen in grijzen gaat
beoordelen, zal het opvallen dat een

goed motief voor een kleurenfoto niet
automatisch ook een goed motief is

voor een zwart-wit foto. In geval van
problemen op het gebied van beoorde-
ling in zwart-wit, zijn er hulpmiddelen
in de handel zoals het Kodak-wratten-
filter no. 90. Dat is een donkergrijs
filter, speciaal ontwikkeld voor beoor-
defing van een situatie naar eelt zwart-
wit beeld.

'*: l¡lÞ- - aÈ-*-d.*

Licht en zwart-w¡t
Licht is van groot belang in het gehele
fotografische proces. Het verandert
toonwaarden. Dat is het geval in de
kleurenfotografie, maar zeker ook in
zwart-wit fotografie. waar nog iets ex-
tra's ter overweging bij komt. Een rood
onderwerp tegen een blauwe achter-
grond, is weinig contrastrijk, maar kan
bij het juiste licht toch worden omgezet
in een zwart-wit foto met goede ver-
houdingen. Stel u bijvoorbeeld eens
voor dat zo'n foto wordt opgenomen in

' - t'..1' L
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Kijken in zwart-wit

tegenlicht, waarbij de'grijze' zee
wordt opgelicht door in het zonlicht
dansende waterglinsteringen. Het
'grijze'zeildoek zou als silhouet afste-
ken tegen die heldere achtergrond. Het
resultaat levert een boeiende foto met
contrast op.
Het tooncontrast en de tussentinten
van een zwart-wit foto zijn enorm be-
langrijk. Tot op zekere hoogte bepalen
de verhoudingen tussen grijstinten in.
zwart-wit foto's de kwaliteit van die
foto's. Fotograferen in zwart-wit is dan

.----'..--rs, -+-È+ìr .-.:i a! --.:€¡l*

,--..-e

ook een prima leerschool om licht te
leren begrijpen én te gebruiken.

Filters
Zwarf-wit films hebben vandaag de
dag een goede gelijkmatige gevoelig-
heid voor iedere kleur. Daardoor wor-
den kleuren van gelijke helderheid als
gelijktonige grijzen op de film geregi-
streerd. Toch is die reactie te beïnvloe-
den door het gebruik van filters. Filters
kunnen onder andere het contrast ver-
anderen.

Boven en links: Een foto die in zwart-
wit een beter beeld geeft dan in kleur.
De kleurenfoto is namelijk nogal vlak.
Door een vergroting te maken op hard
papier, wordt een groter contrast be-
reikt en door bovendien de lucht iets
door te drukken, ontstaat een mooi
contrastrijk beeld.
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Kijken in zwart-wit

VERGELIJKING TUSSEN KLEUR EN
ZWART-WIT
Deze tekening van twee rijen kubussen
geeft een indruk hoe kleuren op zwart-
wit film inwerken. De onderste rij toont
hoe de kleuren van de bovenste rij door
een zwart-wit film worden geregi-
streerd. Merk op dat verschillende kleu-
ren gelijke grijstinten opleveren. Door
dit schema steeds in de gaten te houden
als een onderwerp wordt gekozen, zal
daarbij bekend zijn hoe de contrasten in
zwart-wit komen te liggen.

Onderstaande foto van de twee zeil-
jachten geeft ín kleur een vrij sterke
compositie. Dat wordt veroorzaakt
door het grote contrast tussen het
oranjekleurige fokkezeil van de achter-
ste boot en het blauwe water. De bo-
venste zwart-wit foto toont het oranie
zeildoek in een vlak middengriis, waar-
door het contrast zoals dat in de kleu-
renfoto voorkomt helemaal is verdwe-
nen. Op de onderste zwart-wit foto is te
zien dat dit contrast met een blauwfilter
weer is op te halen. Het zeil is weer
donkerder geworden en het water lich-
ter.

Op de volgende bladzijde: Nieuwsfo-
to's geven bijna nooit een beter resul-
taat door ze in kleur op te nemen. Het
effect berust veelal in hoge mate op de
emotionele inhoud. Kleur kan het effect
vaak verminderen.

Filters komen voor in ronde of vier-
kante vorm, in glas of kunststof, en

kunnen voor de cameralens worden
geplaatst. Het principe van de kleur-
filtering is, dat licht van gelijke kleur
als het filter wordt doorgelaten en an-
dere kleuren worden tegengehouden.
De mate van filtering wordt bepaald
door de sterkte (dichtheid) van het fil-
ter. Een sterk blauwfilter zal inderdaad
slechts het blauwe licht doorlaten en

zal rood en groen licht niet laten pas-
seren en dus ook niet laten inwerken
op de film. Een zwak blauwfilter doet
hetzelfde maar in mindere mate. Fil-
ters maken het de fotograaf mogelijk
de reactie van zwart-wit film op kleur
te beïnvloeden.
Om nog eens terug te komen oP het
beeld van het rode zeil en de blauwe
zee: men zou met een sterk blauwfilter

het blauw van de zee in deze opname
lichter kunnen doen overkomen en het
zeildoek vrijwel zwart. Een sterk
roodfilter zou het zeildoek bijna wit en

de zee donkergrijs registreren. Omdat
kleuren vrijwel nooit helemaal puur
zijn, zal het rode zeil ook nog wel iets

blauw en de zee iets groen reflecteren.
Daaromzalhet effect nooit 100% zijn.
Zodra u zich realiseert hoe kleur is te
vertalen in zwart-wit, kunt u overgaan
tot het maken van sterk dramatische
zwart-wit foto's. U zult daarbij leren
herkennen en afwegen wanneer zwaft-
wit beter is als kleur. Dat kan het geval
zijn als bij bestaand licht gewerkt moet
worden en er niet mag worden geflitst.
Concerten, bokswedstrijden en offi-
ciële bijeenkomsten zeggen vaak wei-
nig in kleur en kunnen daarom meestal
beter in zwart-wit worden opgenomen.
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Diepte door perspectief

Het gebruik van naar elkaar toelopende
lijnen, die door het oog worden vertåald
in diepte, is een van de meest simpele
maar ook effectieve manieren om diep'
te ¡n een foto te brengen. De fotograaf
heeft, door midden op de weg te gaan
staan, het effect van deze foto nog wat
opgevoerd.

Evenals andere technieken, heeft ook
de fotografie haar beperkingen. Een
van de belangrijkste beperkingen is

daarbij het feit dat een driedimensio-
naal onderwerp (met vorm en diepte)
moet worden weergegeven oP een
tweedimensionaal vlak, te weten foto-
grafisch papier. Ondanks deze aan'
zienlijke 'handicap', is het over het al-
gemeen toch mogelijk, bij de beoorde-
ling van een fotografisch beeld, diepte
en vorm van het onderwerp te herken-
nen. Dat is mogelijk doordat de foto-
graaf verschillende hulpmiddelen en

foefjes ter beschikking staan. Over het
algemeen bevat een foto ook een aan-
tal leidraden die meehelpen het beeld
te beoordelen. De belangrijkste is

de perspectief en dan met name de

'lijnperspectief . Daardoor worden aan

een onderwerp vorm en afmeting ge-

geven, welke in relatie staan tot de
plaats van waaruit de opname is ge-

maakt: het camerastandpunt.
Een ander deel van de perspectief dat
te maken heeft met het camerastand-
punt is de toonkwaliteit. Daarvoor
wordt ook wel de naam'atmosferische'
of 'luchtperspectief gebruikt. Dit laat-
ste zal verder in dit hoofdstuk niet be-
sproken worden. We beperken ons

hier tot de lijnperspectief.

Samenlopende liinen
Iedereen weet, dat als je langs een

spoorbaan kijkt, de lijnen in de verte
samenlopen. Op weg naar de horizon
komen ze steeds dichter bij elkaar tot
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Diepte door perspectief

urrzlcHT vnrueÊ DE spooRBAAN

Merk hier op, hoe de positie van de horizon van invloed is op
ons gevoel voor afstand. Bij een lage horizon (A) ontstaat het
idee dat alles verder weg is dan bij een hoge horizon (B).

Centraal verdwijnpunt

Horizon

Horizon

A

B

UIÏZICHT VANAF EEN BRUG

ze elkaar op een zeker moment tijken
te raken. Bij de bielsen ontstaat de in-
druk dat ze steeds korter worden en
ook dichter bij elkaar komen te liggen.
Uiteraard is dat niet het geval en blij-
ven de spoorrails op gelijke afstand van
elkaar terwijl de bielsen ook niet kor-
ter worden of dichter bij elkaar komen
te liggen. Dit schijnbare samenkomen
van lijnen in één punt is het gevolg van
een optisch verschijnsel dat we'per-
spectief noemen. Dit verschijnsel be-
rust op het gegeven dat een object op
korte afstand altijd groter lijkt dan op
grotere afstand. We noemen perspec-
tief een 'optisch verschijnsel', omdat
wat rve waarnemen niet de werkelijk-
heid is, maar een vertekend beeld van
de toestand op dat moment, vanaf dat
speciale standpunt. De spoorbaan is
hier een goed voorbeeld, omdat ieder-
een het kent en iedereen weet dat bei-
de rails op gelijke afstand van elkaar
moeten liggen om goed te kunnen

functioneren. Loopt men tussen de
rails van de spoorbaan in de richting
van de horizon, dan loopt men als het
ware de horizon achterna. Het zal on-
mogelijk zijn ooit de horizon te berei-
ken.
De werking van perspectief is altijd en
overal om ons heen te zien. Kijken we
een willekeurige straat in, dan ontstaat
bij ons de indruk alsof de huizen, ook al
zijn ze van gelijke vorm en afmeting,
op grotere afstand steeds kleiner en
smaller worden. Afgaande op onze
herinneringen en ervaringen, zetten de
hersenen dit beeld om en weten we dat
het niet de werkelijkheid is wat we
zien. De perspectief toont de werke-
lijkheid in gezichtsbedrog. We stellen
dus vast dat de hersenen het beeld, zo-
als dat door de ogen geregistreerd
wordt, vervormt tot het beeld dat we
willen zien. Als fotograaf moet men de
dingen om zich heen echter vaak be-
kijken zoals de ogen ze registreren. De

Zonder meer parallelle lijnen, die elkaar
op de horizon in één punt snijden, in een
foto plaatsen, is op zich nog niet vol-
doende om ook een goede foto met een
suggestie van diepte op te bouwen.
Ook het standpunt van de fotograaf (de
opnamepositie) is belangrijk en moet
mede worden overwogen indien men
het best mogelijke resultaat wenst te
bereiken. Het is belangrijk een camera-
standpunt te kiezen van waaruit het
verschijnsel perspectief optimaal kan
worden uitgebuit om de door de foto-
graaf waargenomen stemming in beeld
te brengen. Voor de foto van de olie-
pijpleidingen in lran werd gekozen voor
een laag en centraal standpunt. Het
blijkt een goede keuze te zijn geweest
want de foto drukt kracht en industriële
bedrijvigheid uit.
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Op deze bladzijde geven we
in een tweetal praktijkvoor-
beelden nog eens aan hoe
met perspectivische lijnen
diepte kan worden opge-
bouwd in een foto. De foto
van de bomen werd vanaf
een hoog punt opgenomen,
om het oog via de denkbeel-
dige lijnen die ontstaan uit
de aanplant, te voeren naar
de rust die uitgaat van de
onderbeplanting.
Om een optimaal gebruik te
kunnen maken van de
spoorbaan om diepte in het
beeld te verkrijgen, was het
noodzakelijk dat de foto-
graaf zeet diep door de
knieën ging.

camera namelijk, zal perspectief niet
kunnen ontlopen. Fotografisch zien is
dus in hoofdzaak 'anders zien'. We
moeten dus leren kijken in perspectief
en niet te snel eigen conclusies trekken.
Als we de dingen in hun reële vorm
zien, dan kunnen we daarbij listig ge-
bruik maken van fotografisch gunstige
verschijningsvormen.

Het verdwijnpunt
Perspectivische verdwijnpunten zijn
eveneens belangrijke onderdelen in dit
verhaal. Wat zijn verdwijnpunten?
Grijpen we terug naar het voorbeeld
van de treinrails, dan stellen we vast
dat de lijnen in één punt samenkomen.
Dat punt ligt op de horizon enheet'het
verdwijnpunt'. Gaatmen in het midden
tussen de rails staan en kijkt men de
rails langs, dan lijken ze inderdaad in
één punt bij elkaar te komen. (zie te-
kening A). Kijkt men daarentegen
vanuit een bepaalde hoek naar een ge-

bouw (tekeningen C, D, E en F) dan
zijn er twéé verdwijnpunten. Eén aan

iedere kant van het gebouw. Ongeacht
het aantal en ongeacht de richting
waarin men kijkt, zullen alle verdwijn-
punten zijn terug te vinden op dezelfde

horizontale lijn waarachter niemand
kan kijken: de horizon.

Standpunt
De positie van de horizon en alle ver-
dwijnpunten daarlangs, worden be-
paald door het opnamestandpunt van
de fotograaf. Door zijn standpunt te
veranderen wijzigt hij de positie van de
horizon en mede daardoor het per-
spectief van de objecten in het beeld.
Normaal gesproken ligt de horizon on-
geveer op ooghoogte (tekening A). Bij
een hoger standpunt (bijvoorbeeld
vanaf een brug; tekening B) zal het
uitzicht zich uitbreiden waardoor te-
vens de positie van de horizon veran-
dert. Hoe hoger het camerastandpunt,
hoe hoger de horizon. Indien een lager
standpunt wordt ingenomen, zullen de
dingen groter overkomen. Een gebouw
torent daardoor letterlijk boven de
normale ooghoogte uit, waardoor het
kolossale van het gebouw in relatie tot
de positie van de fotograaf uitdrukke-
lijk wordt weergegeven. Het tegen-
overgestelde is het geval bij een hoog
camerastandpunt. Het gebouw dat in
eerste instantie enorm groot lijkt, zal
daardoor een mini-huisje worden.
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Een wonderlijke foto. H¡i l¡¡kt in tweeën
gesneden door het grote verschil in per-
spectief. Het boeiende aan deze opna-
me is onder andere dat zichtbaar moei-
te is gedaan om een bijzonder camera-
standpunt uit te dokteren. Verder is
werkelijk alles gedaan om de perspec-
tief uit te buiten. De vlakheid van het
rechter gedeelte van de foto en daar-
mee in contrast de in de verte verdwij-
nende, dynamische lijnen links, zorgen
voor een in vele opzichten opvallende
tegenstelling. De grootse architectuur
zou leeg en onbewoond zijn overgeko-
men als niet dat kleine figuurtje erin
was opgenomen, waardoor de gebou-
wen plotseling aan de mens ten dienste
worden. Indien het nonnetje uit het
beeld zou worden weggenomen, zou
opvallen, dat plotseling ook alle ver-
houdingen wegvallen. Bij een dergelijke
foto zou de vraag op kunnen komen
voor wie al dit fraais is neergezet.
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Aan de hand van deze vier diagrammen
is duidelijk te zien, wat er gebeurt als
het standpunt van de camera wordt
veranderd. ln sommige gevallen ont-
staat er zelfs een overdreven verteke-
ning van het beeld. Heeft een beeld
twee verdwijnpunten, dan kan de mate
waarÍn diepte aan het beeld moet wor-
den gegeven, bereikt worden door dich-
ter of verder van het te fotograferen on-
derwerp te gaan staan.

VP H

c

VP

NORMAAL STANDPUNT

VP VP
H

D

VP = Verdwijn
pu nt

H = Horizon

HOOG STANDPUNT

E

VP VP
H

LAAG STANDPUNT

F

H

VP

ZEER LAAG STANDPUNT

VP
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Als men diepte wil sugge-
reren, dan is het beter twee
verdwijnpunten in de foto
op te nemen dan één. Een
gebouw heeft twee gevels
die elkaar in een rechte
hoek ontmoeten. Daardoor
ontstaan er twee verdwijn-
punten, voor iedere gevel
één. Het kan zijn dat de ver-
dwijnpunten niet in het
beeld liggen, of zelfs hele-
maal niet te zien zijn. Als
we ons opstellen ter hoog-
te van de lijn waar beide
gevels elkaar ontmoeten,
tegenover de hoek van een
gebouw, dan kunnen we
daarmee de positie van de
verdwijnpunten buiten de
randen van het beeld vast-
stellen. Daardoor zal een
groter gevoel van diepte
ontstaan dan in de foto van
de voorgevel, waar vrijwel
geen perspectivische lijnen
het oog het beeld invoeren.
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Met andere woorden, wordt de came-
rapositie gewijzigd, dan verandert te-
vens de plaats van de horizon in het
beeld en verandert de perspectief.
Door de veranderde perspectief zullen
ook de verhoudingen veranderen. Het
gevolg van een zeer hoog camera-
standpunt, zoals bijvoorbeeld uit een
helikopter of een vliegtuig, zal zijn dat
de dingen erg klein lijken. De Euro-
mast in Rotterdam lijkt op een lucht-
foto niet groter dan een lucifer. Alles
zal op zo'n afbeelding echter in gelijke
verhouding staan tot de afmetingen
van de Euromast. Daardoor zal deze
op de foto nog als een hoog gebouw
afsteken tegenover z'n omgeving. Al-
les staat dus weer in goede verhoudin-
gen ten opzichte van elkaar. We her-
kennen het gebouw en passen het aan
in verhouding tot de omgeving. In het
tegenovergestelde geval bestaat de
mogelijkheid, met de juiste appara-
tuur, een doosje sigaretten zodanig te
fotograferen, dat de indruk gewekt
wordt dat we te maken hebben met een
enorm hoog gebouw.

Gebruik van perspect¡ef
Kies eens een foto uit een krant of een
tijdschrift en teken daarop een zuiver
uitgemeten ruitjesmotief. Nog beter is

het, een stuk doorzichtig tekenpapier
of een ander soort doorzichtig mate-
riaal te voorzien van een raamwerk
bestaande uit ruitjes van 5 x 5 mm of 10
x 10 mm (ziebladzijde 95 onderaan).
Met behulp van dit raster is het zeer
eenvouding uit te vinden wat we nu
precies onder perspectief verstaan.
Omdat de vierkantjes van het raam-
werk onveranderlijk zijn, kan vastge-
steld worden hoe allerlei voorwerpen
en objecten in de foto kleiner enlof
smaller worden naar gelang ze dichter
bij het verdwijnpunt op de horizon
komen. Daarbij is het ook mogelijk
vast te stellen waar de horizon precies
ligt en kunnen we dus nauwkeurig de
plaats van de verdwijnpunten in het
beeld bepalen. Het raster helpt ons een
beter begrip op te bouwen van het ge-

drag van driedimensionale onderwer-
pen in het platte oppervlak van een
foto of tekening.

Probeer perspectief te gebruiken als
hulpmiddel bij de compositie van nòg
betere foto's.

Gerasterd zoekermatglas
Indien u geen moeite hebt de perspec-
tief op een foto te herkennen, maar die
echter wel moeilijk kunt thuisbrengen
in de camerazoeker, dan is het de
moeite van het overwegen waard als
uw camera een verwisselbaar zoeker-
systeem heeft, het zoekermatglas te
vervangen door een exemplaar waarin
een raster is gegraveerd. Schaft u een
dergelijk zoekermatglas aan, dan zult u
daar de eerste tijd aan moeten wennen.
}ìetzal echter al spoedig weinig moeite
geven, temeer omdat de positieve re-
sultaten snel merkbaar zullen zijn. Ook
al zult u in de meeste gevallen de voor-
keur geven aan het oude matglas, de
ervaring heeft geleerd dat een geras-
terd matglas met name bij architec-
tuurfotografie erg handig is. De lijnen
van het raster maken het mogelijk te
zien of de camera recht staat ten op-
zichte van de gebouwen.

Meer kennis
Het is uiteraard niet aan ons u voor te
schrijven welke artikelen u moet ko-
pen voor uw hobby. Wel willen we erop
wijzen, dat er op het gebied van de
fotografie erg veel literatuur te koop is.

Onder andere ook over perspectief en

bijbehorende techniek. Dat soort boe-
ken zijn erg nuttig om uw kennis uit te
breiden. Het lijkt ons over het alge-
meen toch verstandig, indien u uw
hobby serieus neemt, veel te lezen over
fotografie. Er zijn een groot aantal fo-
tografische tijdschriften in vele talen te
koop, waarin ook veel foto's gepubli-
ceerd worden die het bekijken zeker
waard zijn. Door goed te kijken naar
andermans werk, doet u ideeen op
welke een aanzet kunnen zijn voor uw
eigen ontplooiing op fotografisch ge-

bied. Het is daarbij niet de bedoeling
na te apen. Dat zal nooit die voldoe-
ning geven die men met een foto wil
bereiken. Tracht te achterhalen met
welke technieken andere fotografen
werken en tracht die toe te passen in
uw eigen werk.
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Hoe belangrijk perspectief
is om aan een foto diepte te
geven, blijkt al snel bij het
bekijken van een willekeu-
rige foto of dia. Minder ge-
makkelijk is het de perspec-
tief in de camerazoeker te
beoordelen, Een hulpmid-
del daarbij kan een in de
zoeker op het matglas in-
gegraveerd raster zijn. De
ervaring leert dat het bekii-
ken van fotografische af-
drukken door een geruit,
dôorzichtig papier, zeer
nuttig kan zijn. Vooral als
het zoekersysteem van uw
camera niet verwisselbaar
is, waardoor u ook geen
andere matglazen kunt
aanbrengen, is het goed
met het geru¡te transparant
te werken, waardoor u in-
zicht krijgt in wat perspec-
tief werkelijk voor de foto
betekent.
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VERHOUDINGEN
Als een foto geen elementen bevat die
de verhoudingen tussen onderwerpen
weergeven, kan zo'n foto zeer bedrieg-
lijk werken. Bergen biivoorbeeld kun-
nen lage heuvels liiken als er niet iets in
het beeld aanwezig is om ze mee te
vergelijken. Een mens, een dier of een
voertuig kan al voldoende ziin om als
maatstaf te functioneren. Het gevoel
van afstand in de foto hieronder is af-
hankelijk van de aanwezigheid van de
Eiffeltoren en de relatie tussen de toren
en defiguur op devoorgrond. Zonder de
toren (zie in de kleine zwart-w¡t foto)
verdwijnt ook het gevoel van diepte'

Los van wat we in het vorige hoofdstuk
hebben verteld over de werking van
perspectief waardoor aan een foto een
zekere diepte wordt gegeven, willen we
hier beweren dat diepte lang niet altijd
zaligmakend is, om tot een goede foto
te komen. Er zijn namelijk wel degelijk
ook nog andere mogelijkheden om een
goed resultaat te verkrijgen.
Een tele-objectief bijvoorbeeld ver-
mindert de diepte in het beeld en lijkt
de dingen dichter op elkaar te zetteî,
Zo'n objectief kan, ondanks het feit
dat foto's alle diepte missen, een im-
posante foto opleveren, die reeds op
het eerste gezicht een onvergetelijke
indruk achterlaat. Het speciale van een
foto met een tele-ojectief is nu juist de
wonderlijke vlakheid waarmee zo'n
objectief de dingen weergeeft. Het on-
derwerp lijkt vlak te zijn zonder enige
vorm. Dat staat dus totaal in tegenstel-
ling tot de foto's waarin zoveel moge-
lijk is geprobeerd een beeld te schep-
pen met alle gebruikelijke hulpmid-

delen daar rondom heen ter verhoging
van de dieplewerking. Er zijn veel on-
derwerpen waarbij een vlakke uit-
drukking van het motief zeer bruikbaar
is. Maar het kan in tegendeel ook juist
belangrijk zijn een foto het idee van
diepte te geven en dat zelfs lichtelijk te
overdrijven. Landschappen bijvoor-
beeld komen over het algemeen pas
goed tot hun recht als het oog van de
beschouwer door een aantal diepte
oproepende elementen naar het land-
schap wordt geleid.
Bij het bekijken van goede foto's, on-
geacht of dat nu landschappen, stille-
vens of andere onderwerpen zijn, zal
het opvallen dat die foto's aan waarde
winnen naarmate in de compositie
meer een weloverwogen gebruik is
gemaakt van perspectief verbeterende
onderwerpen, zoals we in het vorige
hoofdstuk hebben besproken.
Bij alle andere beslissingen die we
moeten nemen bij het maken van een
foto, komt dus ook nog de overweging

ELKAAR GEDEELTELIJK BEDEKKENDE VORMEN
Diepte en afmeting zijn over het algemeen groter als de
verschillende onderdelen van een afbeelding elkaar gedeel-
tel¡¡k bedekken, in plaats van naast elkaar te staan. Dat zien
we duidelijk in de twee bovenstaande tekeningen met de
huisjes.

Defoto rechts, van de ruTne van een oud klooster, toont aan
dat bovengenoemde eigenschap zich in de praktijk ook in-
derdaad voordoet. Had de fotograal deze opname gemaakt
vanuit de deuropening in de muur op de voorgrond, dan
was de diepte in het beeld aanmerkelijk minder uitgekomen
dan nu het geval is. Het resultaat zou dan een te vlakke foto
zijn geweest.
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AFSTAND TUSSEN CAMERA EN
ONDERWERP
Hoe groter de afstand tussen de camera
en het onderwerp waarop wordt inge-
steld, hoe groter ook de scherptediepte.
Tenzij ook van de voorgrond nog iets in
het beeld moet worden opgenomen, zal
een opname van een vallei, gemaakt
vanaf een heuveltop met een stan-
daardlens, vrijwel alles scherp weerge-
ven, Een ander beeld geeft een portret-
opname waarbij op aanmerkelijk korte-
re afstand moet worden gewerkt om
het beeld helemaal te vullen. ln die ge-
vallen ontstaat een veel minder groot
scherptediepte-gebied.
Het kan voorkomen, vooral als het te
fotograferen onderwerp .nogal saai is,
dat een vlakke wat schematische af-
beelding van een landschap de voor-
keur geniet boven een meer natuurlijke
aanpak. Het typisch Engelse landschap
op de foto rechts is zeer boeiend op
traditionele wijze gefotografeerd en
toont een typisch voorbeeld van een
bijzonder portret van een man in zijn
omgeving. De grootste kracht van deze
foto ligt in het geweldige gevoel voor
diepte dat eruit spreekt. Het landschap
wekt daardoor de indruk zich eindeloos
voort te zetten. De compositie werd
zorgvuldig opgebouwd. Het oog wordt
allereerst aangetrokken door de voor-
grond links, waar ieder grassprietje
scherp is weergegeven. Vandaar
dwaalt de aandacht naar het hoofdmo-
tief rechts, een wat oudere heer op een
bromfiets. De lijnen van de weg lopen
vandaar verder weg naar het midden
van het beeld en de horizon. De laag-
hangende wolken spelen eveneens een
rol in de perspectivische opbouw van
het beeld. Ze dragen, mede door de
plafondwerking die ervan uitgaat, bij
tot de dieptewerking.
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Onderwerpen van gelijke
vorm en af meting lijken
naarmate ze verder van de
camera verwijderd zijn, klei-
ner te worden (zie tekenin-
gen). Deze methode werd
voor de rechterfoto toege-
past en nog enigszins ver-
sterkt door het gebruik van
een groothoek-objectief .

Het kiezen van een zodanig
standpu nt, waardoor het
hoofdmotief precies in het
midden van het beeld komt
te staan, is eveneens een
manier om de aandacht op
het onderwerp te vestigen
(foto onder).
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STOFUITDRUKKING
Overdreven materiaalweergave van
obiecten in de voorgrond van een foto,
in contrast met gebrek aan detail op de
achtergrond, is eveneens een methode
om een idee van diepte op te roepen. ln
bovenstaande foto zijn het ongetwijfeld
de lijnen van de lijnperspectief die
voornamelijk het diepte-idee teweeg-
brengen. Het lage camerastandpunt,
plus de waarheidsgetrouwe weergave
vçn de houtstructuur in de voorgrond
zijn andere bijdragen die meewerken
aan het effect van diepte.

of een vlakke foto de voorkeur geniet,
danwel een foto met een duidelijk
driedimensionaal beeld. Er staan ons
een aantal basis-elementen ter be-
schikking die bij deze overweging be-
hulpzaam kunnen zijn en die, op de
juiste manier gecombineerd, zeker een

gevoel van diepte in een foto kunnen
doen ontstaan of voorkomen.

Bouwstenen voor diepte-
werk¡ng
Gegevens over het onderwerp, zoals de

afmetingen, de omlijning, de opstelling
van bepaalde op de foto voorkomende
objecten ten opzichte van elkaar, de
toon en de structuur, zijn bruikbare
bouwstenen om het gewenste resultaat
te verkrijgen. Voeg daaraan nog de
mogelijkheden toe die worden gebo-
den door een selectieve scherpstelling
van de camera en men krijgt een groot
aantal mogelijkheden om tot het ge-
wenste beeld te komen.
Over het algemeen worden die moge-
lijkheden niet op een presenteer-
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blaadje aangeboden en vereist het in-
zicht en creativiteit om alle zich aan-
biedende mogelijkheden in uw voor-
deel uit te buiten. Het doet in feite niet
fer zake of u nu met een simpele poc-
ketcamera of met een ingewikkelde
spiegelreflexcamera werkt. Het is een
oude stelling in de fotografie dat niet
de camera, maar de man achter de ca-
mera de foto maakt.

Kijken naar het werk van
anderen
Het is nooit verkeerd werk van ande-

ren kritisch te bekijken en te vergelij-
ken met uw eigen werk. Het is goed, in
foto's die onder uw aandacht komen te
bekijken hoe anderen de hierboven
genoemde hulpmiddelen hebben toe-
gepast in hun werk. Blader tijdens een

vergeten uurtje eens wat in boeken en

tijdschriften. Dat hoeven echt geen

speciale foto-tijdschriften te ziin. U
kunt ook gewone weekbladen inkijken
die we vinden in treinen en in wacht-
kamers en waarin vaak de prachtigste
foto's te vinden zijn. Het is verder heel
belangrijk dat u hetgene dat u tot nu

toe geleerd hebt, zonder de foto's uit
het boek te imiteren, gaat toepassen in
de praktijk.
Als niet meteen het door u gewenste re-
sultaat wordt bereikt, vraag uzelf dan
af wat er fout is gegaan en hoe dat in
de toekomst kan worden voorkomen.
Hou daarbij echter steeds in de gaten,
dat de eerste stap op weg naar succes
wordt gevormd door een goede obser-
vatie van het te fotograferen onder-
werp, waardoor inzicht wordt verkre-
gen in de geboden mogelijkheden en
kansen.

INVOERENDE LIJNEN
Een lijnenspel dat de aan-
dacht van het oog vanaf de
voorgrond naar het hoofd-
motief leidt of naar de directe
omgeving daarvan, is goed
bruikbaar om diepte in een
foto op te roepen. Om het
verschil in effect aan te ge-
ven, is boven dezelfde foto
opgenomen, maar dan met
het leeuwendeel van de
brugconstructie weggela-
ten.

SELECTIEF SCHERPSTELLEN
Rechts: Selectief scherpstellen van de camera is speciaal
bruikbaar voor onderwerpen met een onrustige achter-
grond. Door de achtergrond onscherp te houden, springt
het hoofdmotief er sterk uit. Het gebrek aan detail in de
achtergrond wekt de indruk dat deze verder van het hoofd-
motief verwijderd is dan in werkelijkheid, waardoor het
gevoel van diepte toeneemt.
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Het nuttig gebruik van scherptediepte
Ongeacht het type camera waarmee u
werkt, u zult altijd wel enkele beslis-
singen moeten nemen alvorens het
verantwoord is de ontspanknop in te
drukken. Waar gaat u bijvoorbeeld
staan, welk objectief wordt gebruikt,
waarop wordt scherpgesteld, welke
sluitersnelheid en welke diafragma-
opening kiest u, enzovoort. Deze l:e-
slissingen zijn, ieder op zich, van in-
vloed op het eindresultaat. Ze hebben
echter allemaal één ding gemeen, na-
melijk dat ze duidelijk in verband staan
met dat enezeer belangrijke onderdeel
in de fotografie: 'de scherptediepte',
welke bepaalt hoeveel en welk onder-
deel van de foto scherp is.
Vroeger werd een foto alleen als goed
beschouwd als álles wat erop stond
goed scherp was. Voor bepaalde on-
derwerpen geldt dat vandaag de dag
nog steeds. We weten tegenwoordig
echter ook, dat we, door verschillende
scherptediepte te kiezen, de nadruk op
een bepaald onderdeel in een foto
kunnen verleggen naar dát punt of dié
zaken die we het meest belangrijk
achten. Door creatieve toepassing van

de scherptediepte bestaat tevens de
mogelijkheid het onderwerp te beïn-
vloeden.

Verwisselbare objectieven
De meest radicale, maar ook één van
de eenvoudigste manieren om in de
scherptediepte in te grijpen, is het ver-
wisselen van het objectief. De moder-
ne kleinbeeld-spiegelreflexcamera's
beschikken over de mogelijkheden
daartoe. De relatie tussen de scherpte-
diepte en de brandpuntsafstand van
verschillende objectieven kunnen we
vrij simpel weergeven. Hoe korter de
brandpuntsafstand van een objectief,
hoe groter de scherptediepte.
Een normaal 50 mm objectief geeft bij
een instelling op ongeveer vier meter,
met diafragma f/5.6 een scherpte-
diepte van ongeveer een halve meter
vóór en achter het punt waarop werd
scherpgesteld. Indien op hetzelfde
punt wordt ingesteld met een 200 mm
objectief, dan zal de scherptediepte bij
hetzelfde diafragma niet meer dan
hooguit 10 cm naar voren en naar ach-
teren bedragen, waardoor de scherp-

tediepte dus aanmerkelijk afneemt ten
opzichte van het standaard-objectief.

Andere moge¡¡¡kheden
Reeds eerder werd opgemerkt, dat een
moderne camera met verwisselbare
objectieven en een scherptediepte-
controleknop het grote voordeel heeft
dat daarmee de mogelijkheid gescha-
pen wordt, het scherptediepte-effect
bij verschillende objectieven in de
zoeker van de camera te beoordelen.
We raden u, om ervaring op te doen,
het volgende aan. Zoek een niet-be-
wegend onderwerp uit, zoals een stille-
ven of een landschap en controleer of
dat voldoende wordt verlicht. Is dit
laatste namelijk niet het geval, dan
kunnen er problemen ontstaan bij het
beoordelen van het beeld in de zoeker.
Het beeld in de zoeker wordt door het
dichtdraaien van het diafragma steeds
minder duidelijk, omdat er steeds min-
der licht door het objectief valt. Dit
probleem speelt niet zozeer bij het be-
palen van de beelduitsnede van het on-
derwerp, omdat dat wordt gedaan met
open diafragma. Vele moderne came-

Een tele-objectief (ofwel een objectief
met een lange brandpuntsafstand)
geeft minder scherptediepte dan een
objectief met een korte brandpuntsaf-
stand (groothoek). De foto van deze
dame die aan het strand zit te lezen,
werd gemaakt met een 300 mm tele-
objectief met diafragma f/5.6. Het is
duidelijk te zien, dat de scherptedíepte
daardoor zeer beperkt is. Bekijkt u bij-
voorbeeld het zand waarop de stoel
staat, dan is te zien dat slechts een heel
klein stukje van het strand rondom de
stoel scherp is. Alleen het motief zelf, de
dame en de stoel, wordt in deze foto
scherp afgebeeld. De rest is onscherp.
Gevolg daarvan is, dat het hoofdmotief
loskomt van de achtergrond; het liikt
als het ware bovenop de foto te liggen,
los van alle andere onderdelen van het
beeld. Door dat alles wordt sterk het
idee van diepte opgeroepen. En dat
noemen we 'uitbuiting van de scherp-
tediepte'.
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Het nuttig gebruik van scherptediepte

ra's hebben ook lichtmeting bij open
diafragma. Bij de controle van de
scherptediepte wordt het diafragma
echter gesloten, waardoor er minder
licht in de zoeker komt. Als proef kunt
u de verschillende diafragma-openin-
gen van u ter beschikking staande ob-
jectieven uitproberen. Bij elke lens-
opening zordt daarbij, uiteraard in
combinatie met een aangepaste slui-
tertijd om de belichting constant te

Stel voordat u de hyperfocale afstalrd
gaat bepalen scherp op oneindig err be-
paal uw diafragmakeuze. De scherpte-
diepte strekt zich nu uit vanaf het
scherptepunt dat tegenover de diafrag-
mawaarde op de scherpediepteschaal
tot aan oneindig (ft)). net scherpte-
punt dat we gevonden hebben is tevens
het hyperfocale punt (zie A). Draai nu de
scherpte-instelring van het obiectief
zodanig, dat op het gevonden hyperfo-
cale punt wordt ingesteld. Het verst
gelegen punt van scherpte zal in dat
geval nog steeds oneindig ziin. Het
dichtstbij gelegen punt van scherpte
wordt echter aanmerkelijk verder naar
voren gehaald. De scherptediepte, zoals
aangegeven in tekening B ligt bii het-
zelfde diafragma f ,5 meter verder naar
voren dan bij tekening A. Scherpstelling
op het hyperfocale punt geeft dus bij
een bepaald diafragma de maximale
scherptediepte voor dat diafragma.

houden, een opname gemaakt. Na het
ontwikkelen en afdrukken kan het ef-
fect van het diafragmeren op de
scherptediepte rustig worden bekeken.
Stel aan de hand daarvan vast wat het
meest boeiende beeld oplevert.

Geringe scherptediepte
Een geringe scherptediepte wordt ge-

bruikt om onderwerpen of personen
uit hun omgeving te isoleren. Het on-
derwerp waarop wordt scherpgesteld
komt daarbij namelijk sterk in contrast
met de achtergrond die onscherp wordt
afgebeeld. Dat principe is goed bruik-
baar bij het fotografereh van kleine
onderwerpen zoals bijvoorbeeld
bloemen die vaak een vrij onrustige
natuurlijke achtergrond hebben. Deze
techniek kan ook gebruikt worden om
de aandacht te vestigen op één persoon
in een grotere groep, of bij een of ander
straatbeeld. In dergelijke gevallen is
het noodzaak secuur scherp te stellen.
Hoewel de achtergrond bij een be-
wuste toepassing van geringe scherp-
tediepte inderdaad onscherp wordt,
betekent dat nog niet dat die achter-
grond dan ook maar zonder meer kan
worden verwaarloosd. Felle kleuren of
sterke lichten kunnen onscherp net zo
storend zijn als wanneer ze scherp zou-
den worden weergegeven. Een cor-

recte keuze van het camerastandpunt
blijft ook hier belangrijk.

Grote scherptediepte
Als we het hele beeld scherp willen
weergeven, dan geldt ten aanzien van
het begrip compositie een andere be-
nadering dan bij geringe scherpte-
diepte. Moest in het laatste geval de
compositie vrijwel in de camerazoeker
worden opgebouwd, bij grote scherp-
tediepte dicteren lijnen en vormen min
of meer de compositie. In dat gevalzal
men sterk gebonden zijn aan de plaats
waar de opname die men wil bereiken
het meest voor de hand ligt. Een
scherpte over het hele beeld opent de
mogelijkheden voor een meer verfijn-
de weergave van het beeld dan het ge-

val is bij een geringe scherptediepte.
Ronde stenen kunnen in een dergelijke
foto worden omgeven door spitse gras-
pollen. Een kolossaal gebouw kan in
contrast worden gebracht met het fijne
netwerk van bladloze bomen.
Een portret-opname met ruime
scherptediepte levert een speciaal ef-
fect op. Omdat in zo'n geval er van
wordt afgezien de nadruk te leggen op
het gezicht alleen, kan het model in een
toepasselijke omgeving worden ge-
plaatst. Een tuinman kan bijvoorbeeld
worden geportretteerd temidden van

Hyperfocale afstand
Het hyperfocale punt is het meest
dichtbij gelegen punt waarop we
kunnen scherpstellen om een foto
tot aan oneindig scherp te krijgen.
Dit geldt voor ieder objectief met
een verstelbaar diafragma en voor-
zien van een feilloze scherptediep-
te-schaal. De berekening van de

hyperfocale afstand is vrij ingewik-
keld en het zou te ver voeren die
hier te behandelen. Er bestaat ech-
ter een kortere en eenvoudige weg
om het hyperfocale punt te vinden.
Op vrijwel ieder objectief is een
scherptediepteschaal aangebracht
waarvan de hyperfocale afstand is af
te lezen.

A Hyperfocale afstand B Hyperfocale afstand

Scherpte-- diepte -

Afstand-
schaal

Scherpte-
diepte-
schaal
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Het nuttig gebruik van scherptediepte

Boven: Hoe verder het onderwerp van
de camera verwijderd is, des te groter is
de scherptediepte, zelfs als de camera is
uitgerust met een objectief met een
lang brandpunt. Deze landschapsfoto
werd gemaakt vanaf de top van een
heuvel. De fotograaf gebruikte een 200
mm objectief bij diafragma f/8. Terwijl
hij vrij ver was verwijderd van het mo-
tief (zo'n 500 meter), was het toch mo-
gelijk het gehele beeld zonder enige
moeite scherp te krijgen.

Links: Deze drie f oto's zijn gemaakt met
een 50 mm objectief. Voor alle drie werd
op het vijfde schaakstuk (de koningin)
scherpgesteld. Vervolgens werden de
foto's gemaakt met respectievelijk dia-
frasma r/2 |É), f/5.6 (B) enf /16 (C). We
zien duidelijk wat het effect is van het
dichtdraaien van het diafragma. Daar-
mee neemt de scherþtediepte dus toe.
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De vuurtoren kwam beter in het beeld,
door de parasol op de voorgrond on-
scherp weer te geven. Daarvoor ge-
bruikte de fotograaf een zogenaamd
spiegel-objectief met een zeer lang
brandpunt (500 mm). Het objectief was
uitgerust met een vast diafragma van
Í/18.

zijn favoriete bloemen, waarbij er na-
tuurlijk voor moet worden gewaakt
verwarring in het beeld te scheppen.

Samenvatting
De volgende regels kunnen worden
gehanteerd om controle te hebben
over de scherptediepte, indien gebruik
wordt gemaakt van een kleinbeeld-
spiegelreflexcamera met verwisselbare
objectieven.
o Een objectief met een korte brand-
puntsafstand geeft meer scherpte-
diepte dan een met een lange brand-
puntsafstand.
. De scherptediepte neemt toe naar-
mate wordt scherpgesteld op grote af-
stand van de camera.
o Een objectief geeft meer scherpte-
diepte als het diafragma verder wordt
dichtgedraaid.
¡ Om maximale scherptediepte te
krijgen is instelling op de hyperfocale
afstand noodzakelijk.

Toepassing van de diverse regels houdt
dus in: als een grotere scherptediepte
wordt gewenst, moet a) een kleinere
lensopening worden gebruikt, b) ver-
der naar achter worden gegaan, of c)
een ander objectief worden gebruikt
met een korter brandpunt.
Indien minder scherptediepte wordt
gewenst, dan moet juist het tegenover-
gestelde worden gedaan: a) een gro-
tere lensopening gebruiken, b) dich-
terbij komen, of c) een objectief met
een langer brandpunt gebruiken. Stel,
dat we alles wat op de foto moet komen
haarscherp willen krijgen, dan moeten
de voorschriften voor een grotere
scherptediepte nauwkeurig worden
opgevolgd.
Als daarentegen het onderwerp in ver-
houding tot de achtergrond extra op de
voorgrond geplaatst moet worden, dan
moeten de voorschriften voor een ge-

ringere scherptediepte worden opge-
volgd.

Rechts: De schoonheid die ontstaat door een vage scherpte-
diepte werd hier bereikt door een grote lensopening: Í/2.
Doordat voor deze opnametechniek gekozen werd, bereikte
de fotograaf dat iedere bloem, ook al ziin ze allemaal van
dezelfde kleur, werd geisoleerd van de rest.
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De meest eenvoudige manier om
scherptediepte te vergroten of te ver-
kleinen is het aanpassen van de diafrag-
ma-opening. Hoe kleiner de opening,
hoe groter de scherptediepte en omge-
keerd. Als ruwe leidraad kan worden
gesteld, dat bij het dichtdraaien van
twee stops, de scherptediepte wordt
verdubbeld. Naast het voordeel van een
grotere scherptediepte, heeft het dicht-
draaien van het diafragma ook een na-
deel, en wel het verlies aan lichtsterkte,
waardoor de sluitertijd zal moeten
worden aangepast. Dat zal n¡et alti¡d
even goed uitkomen, afhankelijk van
het te fotograferen onderwerp en ook
af hankelijk van de vraag of de foto uit de
hand genomen wordt, of van statief. Als
bijvoorbeeld met een 135 mm objectief
uit de hand moet worden gewerkt, dan
is het raadzaam sluitertijden langer dan
11125 sec. te vermijden. Een dergelijk,
wat zwaarder objectief zal bij langere
sluitertijden snel bewegingsonscherpte
geven, omdat het niet gedurende de
gehele belichtingstijd kan worden stil-
gehouden. Bail/125 sec. zal het zelfs op
een mooie heldere zomerdag niet mo-
gelijk zijn met een 64 ASA film een op-
name te maken met een lensopening
kleiner dan f/5.6, waardoor de foto
maar weinig scherptediepte zal heb-
ben. Een oplossing is de camera op sta-
t¡ef te plaatsen, zodat langer kan wor-
den belicht en dan volstaan kan worden
met een kleine diafragma-opening.
Het creatieve gebruik van de scherpte-
diepte staat bekend onder de naam
'selectieve scherpstellingi. Gebruik ma-
kend van het verschijnsel scherptediep-
te kan de fotograaf door de keuze van
het diafragma, bepalen welk deel van
defoto scherp zalziin en welk deel niet,
daarmee duidelijk aangevend wat het
belangrijkste onderdeel is.
Deze foto, met een telelens gemaakt,
geeft duidelijk weer wat we bedoelen.
Door gebruik te maken van de selectie-
ve scherpstelling is niet alleen het
hoofdmotief losgemaakt van de nogal
drukke achtergrond, maar ontstond
bovendien een prachtige close-up van
de tennisspeelster, zonder dat de actie
verstoord werd. Daarmee raken we dus
tevens het punt dat spreekt in het voor-
deel van de tele-objectieven voor het
gebruik bij sportopnamen. Er kan vrij-
wel onopgemerkt gewerkt worden,
waardoor de sportlieden niet in hun be-
zigheden worden gestoord.
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De foto's op deze bladzijden zijn alle-
maal gemaakt met een sluitersnelheid
van 1/30 sec. Ze laten ons zien hoe de
bewegingsonscherpte wordt beinvloed
door de hoek waaronder de onderwer-
pen zich bewegen, ten opzichte van de
camera. Een voorwerp dat zich in de
richting van de camera beweegt, toont
zoals we zien, minder beweging dan
wanneer datzelfde voorwerp de camera
in de breedte van het beeld zou passe-
ren. Een toeschouwer die een voorwerp
op zich af ziet komen, beweegt zijn
hoofd nauwelijks. Een toeschouwer die
daarentegen op korte afstand een
voorwerp ziet passeren, draait het
hoofd mee om dat vooÍwerp te kunnen
volgen en ziet dat daardoor ook scherp.
Een camera staat ¡n principe stil en zal in
de meeste gevallen een passerend
voorwerp dan ook onscherp weerge-
ven.

Op het gebied van het vastleggen van
beweging is de fotografie, in verhou-
ding tot andere beeldende kunsten,
sterk in het voordeel. Een bewegend
onderwerp kan worden gebruikt om
een idee van snelheid op te roepen.
Hetzelfde effect kan worden bereikt,
door de camera met een bewegend on-
derwerp in dezelfde richting mee te
bewegen. Anderzijds kan een bewe-
ging ook worden stilgezet ('bevroren').
In hoeverre uit een foto beweging
spreekt, wordt bepaald door de mate
van scherpte en, daarvoor bepalend, de
keuze van de sluitertijd. Daarbij be-
staan er ook nog een aantal andere
technieken waarmee we het idee van
beweging kunnen oproepen, zoals bij-
voorbeeld zoomen tijdens de opname,
waardoor een zeer speciaal effect ont-

staat, met lange lijnen, die het beeld als
het ware uit elkaar trekken.

Onscherpte, vriend of vijand?
Bewegingsonscherpte ontstaat bij-
voorbeeld door het bewegen van een
onderwerp gedurende de tijd dat de
sluiter open staat. Daardoor wordt een
idee van beweging opgeroepen en dat
kan helpen juist dié sfeer in een foto te
brengen, die de maker wenst. Het kan
echter ook vreselijk vervelende resul-
taten opleveren als er vantevoren geen
rekening mee is gehouden.
Sluitersnelheden van 1/500 en 1/1000
sec. zullen bijna alle bewegingen uit
het normale dagelijks leven bevriezen.
Een fietser die onder een hoek van 90
graden (dat is in de breedte van het
beeld) de camera passeert, zal als de
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Links: Als we een camera, in-
dien een voorwerp passeert,
met dezelfde snelheid en in
dezelfde richting als dat
voorwerp zouden meebewe-
gen, dan wordt de achter-
grond onscherp en'bewogen'
weergegeven, waardoor een
idee van snelheid ontstaat. De
paardebenen en de armen van
de ruiter bewogen zich sneller
dan de rest en tekenen zich
daardoor op deze afbeelding
onscherper af. Het effect werd
nog versterkt, doordat de be-
weging in het beeld tegenge-
steld was aan de looprichting
van de paarden. Foto's als de-
ze ziin niet te maken zonder
anticipatie (vooruitziende
blik) van de fotograaf in de
voortbeweging van het on-
derwerp.

Bechts: Dat deze skelter bijna
stil lijkt te staan, wordt ver-
oorzaakt doordat hij recht op
de lens afkomt. De gezichts-
uitdrukking van de bestuurder
vertoont spanning. Hieruit kan
worden afgeleid dat de snel-
heid vrij hoog moet liggen.
Ook het lage camerastand-
punt voegt nog een gevoel van
actie toe aan de foto.

Hoewel zijn snelheid aanmerkelijk ho-
ger ligt dan die van het paard op de
vorige bladzijde, wordt deze brand-
weerauto toch minder onscherp afge-
beeld. Dat wordt veroorzaakt, doordat
de brandweerauto onder een hoek van
ongeveer 45 graden ten opzichte van de
camera voorbijkwam, De achtergrond
is daarbij ook duidelijker gebleven, om-
dat meebewegen niet nodig was. Door
dit alles is het gevoel van snelheid in
deze foto wat minder.
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Om de beweging van de biljartballen
vast te leggen, werd Kodak Ektachrome
160 ASA kunstlichtfilm gebruikt, met
een belichtingstijd van 1/4 sec. bi¡ f/5.6.
Omdat foto's als deze vrijwel altijd in
close-up worden opgenomen, speelt de
richting waarin het voorwerp zich be-
weegt ten opzichte van de camera geen
rol. De bal die als eerste in beweging
kwam heeft gedurende de belichtings-
tijd de langste weg afgelegd en is daar-
door het meest bewogen.

Een weloverwogen standpunt en doel-
bewust zoeken naar bewegingson-
scherpte heeft geleid tot het resultaat
dat de fotograaf kennelijk voor ogen
heeft gehad toen hij deze f oto's maakte.
De weerkaatsing van het licht in de rode
ballen draagt b¡j tot het verkrijgen van
het effect van beweging.

De rode kleur van de b¡liartballen werd
door geringe onderbelichting wat afge-
zwakt. Afzwakken van kleur is een vrij
veel voorkomend verschijnsel bij het f o-
tograferen van bewegende voorwer-
pen. Als de voorwerpen niet bewegen
tijdens de opname, dan krijgt de kleur
méér tijd om op de film in te werken.
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camera stil staat tijdens de opname ook
bij 1.11.25 sec. reeds bewegingson-
scherpte op het beeld veroorzaken.
Beweegt de fietser zich op dezelfde
snelheid naar de camerq toe, dan kan
een dergelijke foto gemakkelijk met
1/30 sec. worden gemaakt, waarbij de
opname nog scherp zal zijn. Onder-
werpen die op de camera toekomen
zullen bij iedere sluitersnelheid minder
bewegingsonscherpte op een foto ver-
tonen dan onderwerpen die zich over-
dwars langs de camera bewegen. Ook
de afstand speelt hierbij nog een rol.
De beweging van langs de camera
passerende onderwerpen zal namelijk
sterker zíchtbaar zijn naarmate de af-
stand tot de camera kleiner wordt.

Experimenteren met
bewegingsonscherpte
Een drukbegaanbaar zebrapad is een

dankbaar onderwerp om met bewe-
gingsonscherpte te experimenteren.
Mensen op oversteekplaatsen lopen
over het algemeen goed door en de
strepen op de weg benadrukken daar-
bij de beweging. Maak een serie op-
namen. Te beginnen met de snelste
sluitertijd en zo via de tussenliggende
tijden naar de langere, inclusief 7,2 en
3 seconden. Gebruik liefst een wat tra-
ge laaggevoelige film. De mogelijkheid
bestaat dan dat de snelste tijden niet
kunnen worden gemaakt. De langzame
belichtingstijden zullen geen moeilijk-
heden opleveren en die zijn voor dit
experiment ook het belangrijkst. Het
effect van de bewegingsonscherpte zal
toenemen naarmate de sluitertijden
langer worden. Vergeet niet bij het
verlengen van de belichtingstijd tevens
het diafragma aan te passen om steeds
een goed belichte opname te krijgen.

Boven: Deze trucfoto toont het zelfpor-
tret van fotograaf Ed Buziak. Hij ge-
bruikte voor de opname een 20 mm ul-
tra-groothoek-objectief met diafragma
f/3.5 en liet de strakke Iijn van zijn hoofd
verdwijnen, door het gedurende de be-
lichtingstijd van 10 seconden op en neel
te bewegen.

De onderstaande foto's werden opge-
nomen op Kodachrome 25. Deze trage
film illustreert duidelijk het effect van
verschillende sluitersnelheden bij het
vastleggen van bewegende objecten.
Bii 1/15 sec. is al het hele object on-
scherp, maar nog wel herkenbaar. Het
lijkt alsof het meisje op de voorgrond
slechts één been heeft (foto links). Bij
'l/4 sec. (foto rechts) blijft slechts een
vaag beeld van de overstekende perso-
nen zichtbaar.

l

I

Omdat bij het vastleggen van bewegin-
gen over het algemeen een vrij lange
belichtingstijd noodzakelijk is, bestaat
daarbij de mogelijkheid dat de film
wordt overbelicht. Het is daarom van
belang de volgende raadgevingen in ge-
dachte te houden.
o Langzame films, die het licht minder
snel opnemen, laten langere belich-
tingstijden toe en zijn daarom meer ge-

schikt voor het vastleggen van beweging
dan snelle films.
o Een kleine diafragma-opening laat
slechts weinig licht door. Het is ook mo-
gelijk de belichtingstijd te verlengen
door een diafragma-opening van f/ 16 of
kleiner te gebruiken.
o Grijsfilters'remmen' als het ware het
licht dat de lens binnenkomt. ZeverTra-
gen dus in zekere zin de film.
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Het vastleggen van beweging
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Links: Om snelstromend water scherp
vast te leggen, is een snelle belichtings-
tijd noodzakelijk. Deze foto is dan ook
opgenomen met 1/500 sec. bij diafrag-
ma l/2.8.

Linksonder: De langere belichtingstijd
(1/8 sec.) welke werd gebruikt bij de
tweede opname, veroorzaakte een ef-
fectieve bewegingsonscherpte in het
water, waardoor het idee dat het water
inderdaad beweegt, wordt versterkt.
Om de langere belichtingstijd mogelijk
te maken, moest tot l/22 worden ge-
diafragmeerd, om overbelichting te
voorkomen,".ftÈ''ã.vt!*';Þ

m
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Het vastleggen van beweging

Door gebruik te maken van een obiec-
tief met een lange brandpuntsafstand
(200 mmlin combinatie met detechniek
van het meetrekken van de camera,
werd de snelheid van de motorfiets in
het beeld vastgelegd. Om desondanks
de scherpte van het beeld te handha-
ven, gebruikte de fotograaf een film met
een lage gevoeligheid (25 ASA) en een
sluite¡snelheid van 1/125 sec. b¡¡ f/8.

Een scherpe achtergrond gecombi-
neerd met een bewogen voorgrond, le-
vert een sterk idee van beweging op. Bii
het zien van deze foto kan men prak-
tisch het geluid van de passerende wiel-
renners horen, Omdat in het onderwerp
hoge Iichten voorkomen (de glimmen-
de spakenl wordt, als gelukkige bij-
komstigheid, door die hoge lichten een
leuk extra patroon veroorzaakt.
Als we de camera met een passerend
onderwerp meetrekken, dan zal dat on-
derwerp als het ware op de film stil-
staan. Vanzelfsprekend komt daarbii
alles wat niet beweegt onscherp in de
foto. Het resultaat is een onderwerp dat
scherp tegen een onscherpe achter-
grond wordt weergegeven.
Een totaal ander, maar vaak ook zeer
aantrekkelijk resultaat wordt bereikt
door tijdens een vrij lange belichtings-
tijd, als de sluiter open staat, in of uit te
zoomen. Deze techniek is zeer geschikt
voor snel-bewegende voorwerpen en
geeft over het algemeen in kleur betere
resultaten dan in zwart-w¡t. Het gehele
beeld vertoont bij dergeliike opnamen
onscherpte en kleur helpt daarbii de
vormen beter te onderscheiden. Be-
langrijk is ook goed op het voorwerp
scherp te stellen, omdat anders al snel
de indruk ontstaat, dat het hier gewoon
handelt om een míslukte foto. Dit laat-
ste geldt trouwens voor alle truc-op-
namen.
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Het meetrekken van de camera

Bij het meetrekken van de camera met
een zich snel verplaatsend voorwerp,
moet er rekening mee gehouden wor-
den dat de beweging niet direct wordt
gestopt nadat de ontspanknop is inge-
drukt. Het is beter de beweging nog
even voort te zetten, omdat de kans
bestaat dat de sluiter nog open staat op
het moment dat de beweging gestopt
wordt. Het gevolgzou dan zijn, dat ook
het voorwerp dat we scherp willen
hebben onscherp wordt weergegeven.
Meetrekken kan ook te snel gebeuren.
Het lijkt dan alsof het voorwerp zich
niet vóór maar áchteruit beweegt. Om
dat te voorkomen, moeten we altijd
proberen het voorwerp tijdens de anti-
cipatie vantevoren en vervolgens tij-
dens de opname, in het midden van de
zoeker te houden.

Een bruikbaar hulpmiddel
Elk type camera heeft bij het maken
van sportopnamen zo zijn nadelen. De
6 x 6 camera geeft, als deze niet is

uitgerust met een prismazoeker, ver-
wisseling van links en rechts in het zoe-
kerbeeld. Het onderwerp van actie
beweegt zich daardoor dus in tegen-
overgestelde richting van de werkelij-
ke beweging. Een spiegelreflexcamera
heeft als bezwaar dat tijdens de belich-
ting het beeld door de spiegel wordt
afgedekt. Gedurende de belichtings-
tijd verliest men daardoor dus alle
contact met het onderwerp.
Al deze toch wel hinderlijke eigen-
schappen, bij overigens perfecte ca-
mera's, kunnen worden opgelost door
gebruik te maken van een zogenaamde
sportzoeker. Dat is een rechthoekig
frame, gefabriceerd uit draad, met een
ringetje als middelpunt, waarmee het
onderwerp kan worden gevolgd. Voor
kleinbeeld-spiegelreflexcamera's is
een sportzoeker vrij eenvoudig te ma-
ken (zie tekening). U vouwt een stuk
karton in drie gelijke delen. Door de
twee buitenste delen omhoog te vou-
wen, ontstaat een U-vorm . Uit één zij-

Een bruikbaar hulpmiddel bij het vast-
leggen van bewegende beelden is de
zogenaamde'sportzoeker'. ln de tekst
wordt beschreven hoe u met eenvoudi-
ge middelen een dergelijke zoeker kunt
maken.

De vlucht van de vogel vlak boven het
wateroppervlak werd prachtig op de
gevoelige plaat vastgelegd. Door ge-
brek aan kleur is deze foto erg afhanke-
lijk van het sterke patroon in de achter-
grond, ontstaan door het meetrekken
van de camera.

I
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Het meetrekken van de camera

Vrijwel niets in deze opname
van een skateboardriider
wordt scherp weergegeven.
Deze meetrektechniek zou
bij de opname van een land-
schap of een stilleven een
ramp hebben betekend. Hier
geeft het juist een indruk van
beweging. De gebruikte film
was Kodachrome 25 met een
belichtingstijd van 1/8 sec.
bi¡f/l6.
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Het meetrekken van de camera

De stilstaande toeschouwer
is een belangrijk onderdeel in
deze foto. Zijn passieve hou-
ding staat in sterk contrast
met de beweging van de
voortrazende fietsers. Zon-
der deze toeschouwer zou de
foto een geheel ander beeld
geven. Bedek hem maar eens
met uw hand en het zal u op-
vallen dat direct een geheel
ander gevoel van snelheid
ontstaat ten aanzien van de
passerende fietsers.
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Het meetrekken van de camera

de snijdt u een rechthoek in ongeveer
de verhouding van het beeldformaat en
in de andere zijde maakt u een rond
kijkgat. De sportzoeker wordt met het
tussenliggende vlak op de camera be-
vestigd. Uiteraard is de sportzoeker
niet zo nauwkeurig als het zoekersys-
teem van de camera, maar hij werkt
wel.
De foto's op deze en volgende pagina's
laten verschillende manieren zien
waarop beweging kan worden vastge-
legd. Het kijken naar dergelijke foto's

en ontdekken waarom het succesvolle
opnamen genoemd worden, kan een
stimulans zijn het zelf ook eens te pro-
beren. Resultaten kunt u alleen berei-
ken door er met de camera op uit te
trekken en de technieken van mee-
trekken, zoomen en vervormen ook
daadwerkelijk toe te passen. Alleen
dán leert u wanneer de sluiter moet
worden ontspannen om het effect te
verkrijgen, waarvan u vantevoren al
wist dat dat het resultaat zou moeten
zijn.

Om een dergelijke perfectie te bereiken
als hier in deze foto tentoon wordt ge-
spreid, moet men geluk hebben, be-
deeld zijn met een natuurtalent, of erg
veel hebben geëxperimenteerd met
dergelijke opnamen. De fotograaf
maakte deze werkelijk perfecte foto
met een belichtingstijd van 1/60 sec.
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Abstracte foto's
Onder: Mensen bekijken vrijwel altijd
alles vanuit hun eigen ooghoogte. Dat
zouden we het 'menselijk camera-
standpunt'kunnen noemen. Maken we
een opname van een object vanuit een
ongebruikelijk standpunt, van waaruit
de mensen over het algemeen de objec-
ten om zich heen niet bekijken, dan
worden die objecten moeilijk te her-
kennen. Een ongebruikelijk camera-
standpunt kan een doodgewoon ding
omvormen tot een abstracte afbeel-
ding. Voor deze foto van het Wereld
Handelscentrum in New York, werd
bewust gekozèn voor een laag camera-
standpunt. Een object op de voorgrond
verschaft daarbij een ongebruikelijke
omliisting, waardoor een schitterende
kunstzinnige foto ontstond.

Op de volgende bladzijde, onder: Door
alle fotografische regels opzij te schui-
ven en de foto op zeer gebruikelijke wij-
ze vrijwel diagonaal in twee stukken te
verdelen, werd een zeer simpel onder-
werp (een keienpad met daaraan pa-
rallel een heg) biina onherkenbaar uit-
gevoerd.

Een van de meest verspreide opvattin-
gen ten aanzienvan de fotografie is, dat
foto's niet liegen. Het geloof daarin is
zó sterk, dat mensen vaak raar opkij-
ken als blijkt dat een object er in wer-
kelijkheid totaal anders uitziet dan
werd verwacht.
Uiteraard liegt een camera niet. Er zijn
echter allerlei trucs die kunnen worden
gebruikt om met de camera de werke-
lijkheid te overdrijven. Allerlei hulp-
middelen zijn uitermate geschikt voor
toepassing in de abstracte fotografie.
Veel fotografen hebben evenals
kunstschilders, vaak de behoefte iets
anders vast te leggen dan alleen maar
de realiteit. Ze willen wel eens de min-
der gebruikelijke paden bewandelen
om in de gelegenheid tezijn hun eigen
visie weer te geven en de onontgonnen
gebieden binnen de fotografie op een
geheel eigen manier te gebruiken.
Door met gewoonten te breken en ei-
gen regels te hanteren, ontstaat werke-
lijke creativiteit.

Een van de meest dankbare onderde-(
len van de fotografie (het meest oor-
spronkelijk kunstzinnige), is het ver-
vaardigen van abstracte of semi-ab-
strocte foto's. Dit hoofdstuk behandelt
het maken van abstracte foto's door
gebruik van simpele basis-elementen
als compositie, camerastandpunt,
vorm en beweging. Er zijn evenwel ook
nog andere mogelijkheden te beden-
ken zoals: speciale objectieven, dubbel
belichten, ongebruikelijk filmmate-
riaal en filters.

Standpunt
Over het algemeen worden foto's op-
genomen vanaf ooghoogte. Dat is voor
een groot deel ontstaan door het ge-
bruik van de spiegelreflexcamera. Het
lijkt ook logisch, omdat mensen alle
dingen nu eenmaal vanuit hun eigen
'ooghoogte'zien. Toch is het standpunt
een van de minst vastliggende zaken
van compositie. Verandering van ca-
merastandpunt kan de hele bedoeling
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Abstracte foto's

Boven: Bowlingballen? Bromfiets-
helmen? Edammer kazen? Door ie-
der punt van herkenning buiten het
beeld te laten, raakten de verhou-
dingen in deze foto zodanig zoek,
dat een sterke abstractie ontstond in
lijn en kleur.

Rechts: Een abstracte foto geeft
over het algemeen het beste resul-
taat als kleuren en vormen zo simpel
mogelijk worden gehouden. Van de-
ze muurschildering werd een close-
up gemaakt, waardoor storende
elementen kwamen te vervallen.
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Abstracte foto's

Eén van de meest voor de hand liggen-
de motieven voor een abstracte foto is
een bepaald patroon, dat overal kan
voorkomen. Licht is daarbij een nood-
zakelijk element in de vorming van het
patroon. Deze foto dankt zijn abstract-
heid aan de weergave van het zonlicht
dat wordt gereflecteerd door het bewe-
gende water van een zwembad. Er be-
staat vrijwel geen grens voor abstractie
veroorzaakt door beweging. Begin ech-
ter eenvoudig en ga langzaam over op
meer gecompliceerde onderwerpen.

achter een foto in één slag veranderen.
Bij het opbouwen van een abstracte
foto is het standpunt het belangrijkste
onderdeel. Door hoger of lager te
gaan, dichterbij het onderwerp of ver-
deraf, veranderen de afmetingen en de
perspectief, waardoor het oorspronke-
lijke onderwerp een veel interessanter
beeld zal opleveren. Door gebruik te
maken van close-up, kunnen zeer klei-
ne onderdelen uit een groot geheel
naar voren worden gehaald, waardoor

ze een andere betekenis krijgen dan in
hun gebruikelijke omgeving of pa-
troon.

Perspectief
Perspectief en standpunt zijn vrijwel
onafscheidelijk met elkaar verbonden.
Het effect van lijnperspectief staat in
nauwe relatie met het standpunt. Een
standpunt dichtbij het onderwerp zal
de perspectief overdreven weergeven
en door een veraf gelegen standpunt
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Abstracte foto's

Reflectie en herhaling
van kleuren geven deze
foto z'n abstracte ka-
rakter. Een blauwe be-
stelauto had het beeld
niet zo volmaakt ge-
maakt als nu het geval
is. Die had te veel de
werkelijkheid doen
vermoeden.

Onderbreking in een lijnen-
spel kan zorgen voor een
welkome onderbreking in
een abstracte foto. Zeker
hier, waar de kleuren vrijwel
gelijk zijn en er dus weinig
kleurcontrast aanwezig is.
Voor deze foto werd juist dát
punt van het patroon uitge-
kozen waar het ene ritme
door een ander ritme wordt
verstoord.

Vormen en patronen
die door licht en scha-
duwen worden veroor-
zaakt, ziin vaak goede
onderwerpen voor ab-
stracte foto's, zeker als
details in de donkere
schaduwpartijen ont-
breken. Slechts de
lichtste vormen blijven
dan over en worden
gebruikt als motief.

l,i
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Abstracte foto's

Boven: Als de camera met een
bewegend voorwerp wordt
meebewogen, veroorzaakt
dat een abstracte weergave
van dat onderwerp. lndien bij
het meetrekken dezelfde
snelheid wordt aangehouden
als die van het voorwerp, zal
slechts de achtergrond on-
scherp en streperig worden
weergegeven. ls de'meetrek-
beweging' sneller of langza-
mer, dan worden zowel on-
derwerp als achtergrond on-
scherp en bewogen weerge-
geven. Het beeld geeft daar-
door een abstract lijnenspel
weer, dat zich afzet tegen de
werkelijkheid.

Ë
i;

Ë
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Links: Een op- of neerwaart-
se beweging van de camera
zal ook bii een statisch on-
derwerp als een gebouw,
een liniair abstract beeld
veroorzaken.
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Abstracte foto's

zal het lijnperspectief vrijwel verdwij-
nen. Een overdreven perspectief ver-
oorzaakt, door een laag camerastand-
punt, kan een spectaculair en zelfs een
griezelig abstract beeld oproepen.

Patroon
Onder patroon verstaan we de ordelil-
ke of onordelijke plaatsing van ele-
menten, natuurlijke of door mensen-
handen veroorzaakte, in één of andere
vorm van herhaling. De plaatsing van
de elementen kan een tweedimensio-
naal en ook een driedimensionaal
beeld geven. Het eerste vinden we te-
rug in metselwerk of een houtverbin-

ding en het tweede in meer gestructu-
reerde materialen, waar het spel van
licht en schaduw een bepaalde, in her-
haling tredende structuur geeft. Te
veel patroon kan eentonig werken en
moet worden vermeden.

Vorm
Normaal gesproken zal ons oog de
vorm (de gedaante) van een onder-
werp meteen herkennen. Anders ligt
dat bij abstracte foto's, waarin vaak
bekende onderwerpen door ze te foto-
graferen vanuit ongebruikelijke stand-
punten worden vervormd en dus voor
ons oog vaak onherkenbaar worden.

Een zekere abstractie helpt bij het uit-
beelden van snelheid. Het lijkt raad-
zaam dat niet ál te ver door te voeren
om iets van de realiteit over te laten, om
het beeld herkenbaar te houden. Het zal
u opvallen dat dié onderdelen van de
racefietsen die zich in een andere rich-
ting verplaatsen dan de camera (in dit
geval de wielen) een geheel eigen ab-
stract lijnenpatroon opbouwen.
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Baanbrekers
in compositie

Op de hierna volgende bladzijden laten we u werk zien van drie bekende
fotografen. Hun werk heeft internationale erkenning gevonden. Niet al-

leen vanwege de onderwerpen en de manier waarop deze door hen zijn
gefotografeerd, maar vooral vanwege de vakkundige compositie en de

creatieve benadering, die de meester-fotograaf verraden. Hun stijlen zijn
alle verschillend en weerspiegelen hun nationale afkomst en ervaring. le-

der van hen verkreeg deze ervaring op z'n eigen vakgebied van de aan de
gemeenschap ten dienste staande fotografie.

John Bulmer begon al serieus te fotograferen toen hij nog studeerde aan

de universiteit en ging werken voor het universiteitsblad. Om de kosten te
drukken, mocht hii in die periode per opdracht slechts een halve film ge-

bruiken. ln plaats van technisch ingenieur werd hiifotograaf bij een natio-
naal verschijnende krant. Hij heeft daar nooit spijt van gehad. Om te ko-
men tot ziln geheel eigen stiil van compositie - deze is inmiddels ziin han-
delsmerk geworden - beperkt Bulmer zich tot reflexcamera's. Vooraf-
gaand aan de opname bestudeert hii elk aspect van zijn onderwerp, alvo-
rens hijtot de voor hem zo typische compositie komt,

Paolo Koch spreekt elf talen en naar ziln zeggen helpt dit hem in hoge ma-
te bij het communiceren met zijn 'onderwerpen'. Daardoor weet hij juist

dié stemming en uitdrukking vast te leggen die vorm geven aan ziin fo-
to's. Hij zweert bil motor-aangedreven SLR-camera's en beschouwt een

accurate zoeker als een wezenlilke voorwaarde voor zijn werk.

lkko Narahara ten slotte beziet de wereld nog altiid als door de ogen van
een kind. Een notitieboekje behoort tot zijn vaste uitrusting. Daarin no-
teert hij onderwerpen en plaatsen, om daar eventueel later op terug te ko-
men. Hij is voortdurend bezig met zijn camera vast te leggen wat ziin
ogen zien, met als doel een tijdloos moment vast te leggen voor de eeu-
wigheid.

De camera meebewegen zou in dit geval ongewenst ziin. De snelle beweging van
de trein is in deze foto afhankelijk van de paal op de voorgrond. Tevens speelt de
juiste timing een grote rol. Om camerabeweging uit te sluiten, werd de opname
vanaf statief gemaakt, met een belichtingstijd van 1/8 seconde.
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Joh n Bu lmer
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John Bulmer had in de fotografie een romantische start. Als
kind vond hij in een kast van zijn ouderlijk huis een Kodak-
boxje en in diezelfde kast leerde hij zich, met kennis uit
tijdschriften opgedaan, films ontwikkelen.
Tijdens zijn technische opleiding, in 1958, begon Bulmer te
fotograferen voor het Universiteitsblad. Om geld te bespa-

ren, was het de gewoonte van het Universiteitsblad de foto-
grafen erop uit te sturen met slechts halve films. Om de zaak

nog ingewikkelder te maken, gaf Bulmer, evenals vele an-

deren in die tijd, er de voorkeur aan te werken op het 6 x 6
formaat. Hij gebruikte daarvoor een Microcord-camera,
een goedkope imitatie van de beroemde Rolleiflex. Die bij
de Universiteit aangeleerde zuinigheid bracht Bulmer ook
later in de praktijk, om zich te voorzien van voldoende films
voor zijn werk. Hij knipte niet volledig belichte films in

stukken en plakte de niet gebruikte gedeelten terug op de

papieren drager. Na te zijn afgestudeerd, ging John Bulmer
als fotograaf werken voor de Daily Express. Hij stapte toen
ook over van 6 x 6 op kleinbeeld. Op dat moment was hij één

van de weinigen die bij de Daily Express op dat formaat
werkte. Bulmer was in die tijd de eigenaar van één van de

eerste Nikon-F's die in Engeland werden geïmporteerd.

Omdat hij er al snel de voorkeur aan gaf te werken met een

groothoek-objectief in plaats van met een stândaard-objec-
tief, was Bulmer indertijd verplicht over te stappen op een

Leica M2. Nikon presteerde in die tijd op het gebied van

objectieven namelijk nog maar slechts zeer weinig. Vandaag
de dag werkt Bulmer met de Olympus OM-camera, omdat
deze lichter is dan de nogal zwaar uitgevallen Nikons. Hij
reist veel, en die reizen voerden hem voor speciale reporta-
ges al naar zo'n 80 verschillende landen.
Gezien de nauwkeurigheid van zijn composities, acht Bul-
mer de spiegelreflexcamera noodzakelijk voor de uitoefe-
ning van zijn beroep. Hij heeft het gevoel dat de Leica
uitstekend geschikt is om plotseling voordoende gebeurte-
nissen op te vangen en indringende reportages te maken in
de stijl van Cartier-Bresson. Zelf geeft Bulmer er de voor-
keur aan zijn onderwerpen te observeren door de zoeker
van zijn camera en aldus vantevoren vast te stellen hoe de

uiteindelijke foto er precies uir zal komen te zien.

Bulmer werkt momenteel nog slechts uitsluitend in kleur,
hoofdzakelijk om structuren en tonen volledig in het beeld
tot hun recht te laten komen . Deze werkwijze is er de reden

voor dat hij de spiegelreflexcamera zo'n uitermate belang-
rijke uitvinding noemt. Alleen met een dergelijke camera

De foto rechts toont aan dat, door beeldvullend te werken, de
geamuseerdheid op het gezicht van de vrouw goed tot z'n
recht komt.

r26



John Bulmer

Links: lederefotograaf zouinz'n leven de ge-
legenheid moeten hebben een opkomende
storm te fotograferen. Bulmer's zorgvuldig
gecomponeerde sneeuwlandschap werd be-
wust onderbelicht. De hoge lichten in de lucht
komen duidelijk tot uiting, met als gevolg dat
bomen en wolken donker afsteken.

Onder: De nadruk wordt in deze foto op het
onderwerp gelegd, door de achtergrond on-
scherp te houden. Bulmer gebruikte voor deze
opname Ektachrome 200 film in combinatie
met zijn favoriete 180 mm, f/2.8 objectief.
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John Bulmer

Links: Bij weloverwogen
gebruik, zal een groothoek-
objectief geen onplezierige
vertekening veroorzaken.
ln deze foto vormen de op
de achtergrond samenko-
mende lijnen van de jonge
wiinranken een waardevol
patroon dat aan de foto een
extra element toevoegt.

Rechts: Dit aansprekende
gezichtje, omliist door het
raam van een telefooncel,
werd door John Bulmer
opgemerkt terwiil hii werk-
te aan een serie over Engel'
se dorpen. De telefooncel
stond voor een groot ge'
deelte in de schaduw en het
zonlicht viel slechts oP en'
kele delen van het glas. De

reflectie die daardoor werd
veroorzaakt verzachtte het
beeld van de vrouw en het
kind in de cel. Bulmer
maakte deze foto met een
180 mm obiectief, waarbij
hij er voor zorgde dat hii
niet opgemerkt werd.
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John Bulmer

kan hij de scène observeren met vaststelling van het contrast
in relatie tot de kleur, Kleur is een kwetsbaar proces dat
gemakkelijk kan worden misbruikt. Hij zegt daar zelf over:
'Het mag misschien gemakkelijker zijn een aanvaardbare
foto te maken in kleur dan in zwart-wit; het is aanmerkelijk
moeilijker een goede kleurenfoto te maken. Zwart-wit tilt
een situatie uit de realiteit en lijkt daardoor interessant.
Kleur is bekend en herkenbaar binnen de alledaagse werke-
lijkheid.' Door kleur te veel, of op de verkeerde plaats te
gebruiken bestaat een grote kans dat een foto zal mislukken.
Omdat licht en stofuitdrukking hem zeer lief zijn, geeft
Bulmer er de voorkeur aan zijn landschappen in de vroege
ochtend bij opkomst van de zon, ofwel tegen zonsondergang
te maken. Voor Bulmer is fotografie onmogelijk zonder
geduld. Het komt regelmatig voor dat het maken van

een bepaalde foto hem dagen van afwachten kost tot alle
elementen op de juiste manier samenvallen. Alleen een
behoorlijke observatie van de omstandigheden plus een
juist camerastandpunt kunnen daartoe leiden. Het te foto-
graferen object zal vanuit alle mogelijk invalshoeken geob-
serveerd moeten worden. Dat vereist technische kennis van
zaken. Daarnaast moet de fotograaf ook op de hoogte zijn

Na een bezoek aan het'Festival van de Maagden'in Roeme-
nië, draaide Bulmer zich bij het afdalen van een heuvel nog
even om en hij zag toen deze vrouw op zich afkomen. Een'
fotograaf moet onmiddellijk reageren bij het zien van een
zodanige compositie en Bulmer deed dat dan ook meteen.
Door het gebruik van een 24 mm objectief zorgde hij ervoor,
dat er binnen de opname wat afstand bleef ten opzichte van
het onderwerp.
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waar hij naar uit moet kijken om, als het moment aanbreekt,
klaar te staan om in een korte tijd een grote serie van de
vastgelegde ideale combinatie van omstandigheden vast te
Ieggen.
Fotografie is het vertalen van de werkelijkheid in een beeld.
De inspiratie van hetgeen rondom je is zal daarbij bepalen of
die vertaling letterlijk dan wel gekleurd is. De kernvraag
betreft altijd de selectie. Wat betrek je in een foto en wat laat
je eruit weg. De meeste mensen maken klakkeloos foto's,
zonder er daarbij aan te denken, dat er toch nogzo onnoe-
melijk veel andere mogelijkheden zijn om iets in beeld te
brengen. Het meest moeilijke, maar misschien ook wel het
meest belangrijke in de fotografie is het weglaten van be-
paalde elementen uit het beeld. Met andere woorden: 'ver-
simpelen'.

Rechts: Dit indiaantje wilde niet op de foto. Toen hij de came-
ra zag, rende hij dan ook meteen weg, Een snelle reactie van
John Bulmer maakte het mogelijk dievlucht met een 180 mm
objectief nog net vast te leggen.

Onder: Om de uitstraling van kracht en beweging van de
Victoria-Watervallen over te brengen, gebruikte Bulmer een
85 mm objectief en koos hij een vrij lange belichtingstijd,
waardoor in het water een weinig bewegingsonscherpte te
zien is.
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Paolo Koch stond eens, als enige westerling, op de trappen
van het 'Monument voor de Helden van het Volk', op het
Tienanmenplein te Peking. Een lange vreemdeling tussen
duizenden Rode Gardisten. Koch wilde de Chinezen foto-
graferen, maar ze stonden hem allemaal aan te staren. Voor
hen was hij nog een grotere bezienswaardigheid dan zij voor
hem. 'Ik wilde geen foto van hen terwijl zenaar mij stonden
te kijken,' vertelt Paolo Koch. 'Daarom pakte ik mijn exem-
plaar van het rode boekje, hield dat boven mijn hoofd,
terwijl ik in het Chinees riep: Lang Leve Mao! Prompt
volgden zij allen mijn voorbeeld. Ook zij hielden hun rode
boekje in de lucht en herhaalden mijn uitroep. Ik maakte,
met mijn camera hoog boven mijn hoofd gehouden, zo veel
mogelijk opnamen en kreeg het resultaat wat ik wilde.'
Deze foto, uit november 1.966, aan het begin van China's
Culturele Revolutie, is in vele toepassingen de hele wereld
overgegaan.
Koch reisde tot voor kort met niet minder dan vijf camera-
bodies over de wereld. Dat waren altijd Nikon-camera's. Hij
beschouwt de Nikon-motordrive beter en sneller, maar

Om de beweging van de op hem afkomende riksja's vast te
leggen, stelde Koch vantevoren in op een punt van het weg-
dek. Hij maakte de foto op het moment dat de fietsers scherp
in het beeld kwamen. De geringe scherptediepte houdt de
achtergrond onscherp en isoleert daardoor de fietsers van de
achtergrond.

heeft desondanks, voor gebruik in de sportfotografie, een
drietal Leica's met motordrive aangeschaft. Zijn huidige
reisapparatuur bestaat uit twee Nikon's met motordrive en
een variatie aan objectieven. Daarnaast drie Leica's, met
objectieven variörend van 19 mm fish-eye tot 800 mm su-
per-tele.
Op zijn reizen neemt hij een verplaatsbare kunstlicht-in-
stallatie met zich mee. Deze heeft een capaciteit van 1000
Watt. Daglichtfilters, flits-paraplu's en diffusieschermen

Rechts: De acrobatische toe-
ren van het ski-circus leveren
onvoorspelbare situaties op.
Reden voor Paolo Koch om
een camera met motordrive
te gebruiken. Voor het ma-
ken van deze foto ging hij
plat op z'n buik in de sneeuw
liggen om een uiterst Iaag
standpunt te verkrijgen,
Omdat het zonlicht zeer
sterk door de sneeuw werd
gereflecteerd, was h¡¡ in
staat deze opname te maken
met 1/1000 sec., waardoor
de beweging 'bevroren'
werd.
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bieden hem daarbij de mogelijkheid het licht in de hand te
houden. Koch heeft zichzelf het vak geleerd en hij geeft toe
technische boeken nog steeds ontzettend moeilijk te vir.rden.
Hij is voorts van mening, dat zijn vroegere foto's van China
technisch soms erg slecht waren. Maar, er was vraag naar . Ze
werden gekocht omdat hij een van de weinige westerlingen
was die tijdens de Culturele Revolutie in China mocht wer-
ken. Koch spreekt elf talen en daarvan heeft hij bij de
uitoefening van zijn vak erg veel gemak. Hij groeide op in
Italiê met een in Maleisië geboren Engels/Ierse moeder die
daar als journaliste werkte. Zijn vader was een uit Zuid-
Afrika afkomstige Nederlander. Koch's carrière werd hem
als het ware in de schoot geworpen. Hij hielp in de functie
van Frans Cultureel diplomaat, zijn vader vaak mee bij het
verzamelen van tentoonstellingsmateriaal.'Het was inte-
ressant werk, rnaar het gaf mij toch niet die voldoening die ik
zocht, omdat ik steeds werd behandeld als het zoontje van

m'n vader.'
Toen zijn vader overleed achtte Koch zich vrij z'n diploma-
tieke betrekking te verlaten el-ì te gaan reizen. Dat groeide
steeds meer uit in fotoreizen en de laatste keer dat hij China
bezocht, kwarn hij terug met 7000 kleurendia's. Het kostte
hem 20 uur om het meest bruikbare materiaal uit te sorteren
voor het blad Tirne Magazine.
Koch kwam in 1964, in gezelschap van zijn vader voor het
eerst naar China om de Frans/Chinese culturele betrekkin-
gen te behartigen. De foto's die hij claar in die tijd maakte,
waren bestemd voor documentair gebruik. 'Ik reisde erg

Een perfect voorbeeld van een landschap dat door de werking
van het licht zeer dramatisch wordt weergegeven. Koch zag
dit beeld van de rivier de lndus overdag, maar ging speciaal
tegen zonsondergang terug, omdat voor zijn gevoel het licht
dan het beste zou zijn. Omdat de foto uit de hand werd
opgenomen, lag de belichting, voor behoud van detail in de
schaduwen en de door de zon verlichte bergen, vrij kritisch.

7 .:' \t

Deze oude vrouw met de ge-
verfde haren had er geen be-
zwaat tegen te worden gefo-
tografeerd. Ze staat in de
schaduw maar er valt zacht
licht op haar gezicht, dat
werd gereflecteerd door een
muur achter Koch. Het ge-
deeltelijk glanzende en ge-
deeltelijk gerimpelde gezicht
komt in dat zachte, geweer-
kaatste licht goed tot uiting.
Koch gebruikte een Nikon
met een 105 mm objectief en
Kodachrome 64.
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veel en nam foto's van monumenten. Daarbij zorgde ik er
altijd voor dat er geen mensen op de foto's stonden. Ik
wachtte net zolang tot iedereen verdwenen was en pas dan
maakte ik de foto. Mensen vond ik helemaal niet interes-
sant. Maar de Chinezen vertelden dat ik niet alleen naar hun
verleden moest kijken. Bekijk het moderne China maar
eens, zeiden ze. En zo ging ik weer naar een monument,
maar ook, vervolgens, naar een fabriek. Weer naar een

monument en daarna stapte ik een kleuterklas binnen. Het
leek wel propaganda, maar als het me niet was opgedrongen,
dan zou het menselijke element nooit in mijn foto's zijn
gekomen.
Een specialiteit van Koch is het gebruik van een objectief
met perspectief-correctie (shift-objectief): over het alge-
meen wordt perspectief-correctie gebruikt bij architectuur-
fotografie en in de studio-fotografie. Doel van perspectief-
correctie is, de naar elkaar toelopende verticale lijnen te
corrigeren tot rechte parallel lopende lijnen. Koch gebruikt
dit speciale objectief voor landschappen.
In Pakistan zaghij eens een openluchtschool. Het viel hem
op, dat de kinderen van het klasje bij wijze van respect voor
de leraar hun schoenen hadden uitgetrokken en deze had-
den neergezet bij wat een soort van ingang had kunnen zijn.
Koch ging op een tafel staan en gebruikte voor zijn opname
de perspectief-correctielens, om de verhouding tussen de
kinderen op de achtergrond en de schoenen op de voor-

grond tot uiting te brengen. Het fotograferen van mensen ls
niet altijd probleemloos. Zeker als men bezwaren maakt
dringt Koch zich niet op, omdat hij bescheiden genoeg is om
aan te voelen of hij gewenst is of niet. Zelfs in geval van een
reportage-opdracht maakt hij geen portret van iemand die
daarbezwaar tegen heeft. Hij heeft daarvoor een eigen visie
en zegt daarover: 'Ik weiger een foto te maken van iemdnd
die daar bezwaar tegen heeft, omdat het dan toch geen
goede foto wordt. Een fotograaf moet de mensen die hij
fotografeert, altijd respecteren.'

Onder: Koch fotografeerde deze drijvende stammen in een
rivier ten oosten van Vancouver Eiland (Canada) vanuit een
transportvliegtuig waarvan de deur tijdens de vlucht ge-
opend was. Vanuit deze bijzondere opnamehoek is de afwis-
seling in structuur en tonen goed te zien en dat wordt nog
versterkt door reflecties van de lucht en de donkere heuvels in
het water. Opname met Nikon; objectief 55 mm.

Rechts: Deze scholieren hebben hun schoeisel, als een vorm
van respect voor de leraar achtergelaten bij een niet-be-
staande ingang. Om de lijn die door de schoenen wordt ge-
vormd zo gunstig mogelijk in het beeld op te nemen, gebruik-
te Koch een 28 mm groothoek-objectief met perspectief-cor-
rectie. Hij verstelde het ob¡ect¡ef zodanig, dat hij zijn camera
niet voorover hoefde te houden, wat teveel vertekening zou
hebben veroorzaakt.
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Het artiest zijn en het fotograaf zijn,
hebben zich in Ikko Narahara samen-
gesmolten. Ikko (de naam waaronder
hij in Japan bekendheid geniet) heeft
na twintig jaar ervaring in de fotografie
de zeer begerenswaardige status be-
reikt dat hij kan fotograferen wat hij
wil en zich dus niet hoeft te richten naar
de wensen van opdrachtgevers en
tijdschriften-uitgevers. Hij werkt daar,
waar hij zelf denkt zijn inspiratie te
kunnen opdoen en zijn werk heeft hem
daarbij reeds over de gehele wereld
gebracht: van Monument-Valley in
Arizona, USA, tot het Griekse eiland
Santorini en van Cape Canaveral, tot
de stierengevechten in het zuiden van
Spanje.
'Mijn foto's zijn kunstmatig,' zegtlk-
ko. 'Ik bedoel daarmee te zeggen, dat
ik er op uit ben natuurlijke zaken af te
zetten tegenover kunstmatige, door mensenhanden ver-
vaardigde zaken. De alledaagse dingen die gewoonlijk aan
ons oog voorbijgaan, stel ik in een soort contrast tegen-
over elkaar, om ze vervolgens in één foto samen te
brengen.'
In Ikko's meest bekende foto's dansen vuilnisemmers door
de lucht en lijken geparkeerde auto's plotseling tot leven te
komen. Zijn onderwerpen zijn niet werkelijk kunstmatig,
maar de manier waarop hij ze uitbeeldt (door de keuze van
afstand en opnamehoek) doet ze natuurlijk overkomen,
'Als ik fotografeer, doe ik dat al lopende. Mijn ervaring is
dat dat voor mij de beste methode is. Het tempo van een
wandelaar ligt voor een fotograaf erg gunstig. Het heeft
weinig zin een auto in en uit te vliegen. Als ik in een omge-
ving kom die mij interesseert, dan ga ik lopen. Ik sla daarbij
óf meteen aan het fotograferen, óf ik maak notities van wat
ik denk te gaan doen als ik later terug kom.'
Om zich goed te kunnen verplaatsen draagt lkko niet al te
veel apparatuur met zich mee. Hij houdt het aantal objectie-
ven minimaal en beperkt zich tot een28 mm, een 50 mm en
een zoom-objectief voor z'n Nikon F. 'Ik ga liever even
terug naar m'n auto of het hotel om iets op te halen, dan dat
ik rondsjouw met meer dan strikt noodzakelijk.'
Ikko heeft enkele hulpmiddelen die hem erg gemakkelijk
leken, maar niet verkrijgbaar waren, zelf ontworpen en
laten maken. Voor zeer lage opnamen ontwierp hij eei
speciaal lichtgewicht statiefje dat werd gemaakt van alumi-
nium. Toen hij opnamen wilde maken van de lancering van
de Apollo l7 ,liet hij een L-vormige beugel op zijn statief
monteren, zodat hij gelijktijdig met twee camera's kon wer-
ken, één in horizontale en één in verticale stand.
Ikko gebruikt hoofdzakelijk Nikon-apparatuur. Van tijd tot
tijd werkt hij echter ook nog met een Pentax. Hij schafte die
indertijd aan omdat Pentax toen de eerste was die uitkwam

Op een reis door Florida werd lkko's
aandacht getrokken door twee oran-
jekleurige autobussen van waaruit men
sinaasappels verkocht. De centrale
plaats van het woord Orange (sinaas-
appel) in combinatie met de zakken si-
naasappels voorde ramen en het oranje
schilderwerk, schreeuwde als het ware
om te worden gefotografeerd. lkko
voorzag zijn Nikon in dit geval van een
28 mm objectief en koos voor een hori-
zontaal beeld, om de lagen waaruit de
foto is opgebouwd te isoleren: de lucht,
de bus en de voorgrond. De kleine wolk
in het midden en de diagonaal lopende
schaduwlijnen over de zijkant van de
bus, vormen onmisbare onderdelen van
de compositie.

met een meerdere malen gecoat objectief. 'Ik wilde dat
objectief graag hebben vanwege de prima kleurweergave.
Bovendien ligt de Pentax erg prettig in de hand en het is nu
eenmaal belangrijk je happy te voelen met een camera.'
Ikko verbleef vier jaar in Amerika. Het grootste gedeelte
van die tijd bracht hij door in New York, maar hij vond ook
gelegenheid per stationwagen een langdurige trip langs de
westkust te maken. Slapen deed hij daarbij in zijn auto. 'Ik
heb hele dagen rondgelopen om één enkele foto te kunnen
maken. Ik maak niet, zoals vaak door andere fotografen
wordt gedaan, een groot aantal opnamen met slechts kleine
standpuntverschillen. Ik heb het gevoel dat het maken van
zoveel opnamen, het gevaar oplevert dat je het oorspronke-
liike idee verliest, dat je hebt van een onderwerp.'
Dat klinkt allemaal nogal in tegenstelling tot wat men zou
verwachten van een zo beroemd fotograaf. Het antwoord
daarvoor is te vinden in het in Japen sterk aangehangen Zen
Boeddhisme. Die religieuze filosofie is terug te vinden in
veel van Ikko's werk. Daarvan getuigen ook twee van de
zeven door hem gepubliceerde boeken, getiteld 'Waar de
Tijd Stilstaat' (1967) en 'Waar de Tijd is Verdwenen'
( r97s).
Westerse fotografen trachten een moment in de tijd vast te
leggen. Ikko daarentegen, tracht het tijdloze element in de
eeuwigheid te registreren. Dat zijn w ezenlijk verschillende
uitgangspunten, waarvooi de redenen verankerd liggen in
de verschillende maatschappij-opvattingen. Het tijdloze
kan in een foto worden gesuggereerd voornamelijk door
datgene wat wordt weggelaten; meer dan door dat wat wordt
uitgebeeld. Ikko's bedoelingen liggen dus heel duidelijk niet
in het vastleggen van wat er gebeurt in de wereld om ons

heen, maar meer in een tijdloos vastleggen van beelden,
waardoor het voorstellingsvermogen van de mens wordt
geactiveerd.
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Boven: lkko gebruikte voor deze
foto van een etalage eveneens een
28 mm objectief.

Rechts: Om de reflecties van de
golfjes en het wateroppervlak goed
te laten uitkomen, ging lkko voor
deze opname in het water staan.

Links: De schaduw op de muur
links, is die van de fotograaf. Hij Onder: Het gebruik van een polari-
werdveroorzaaktdoordatlkkobui- satiefilter doet de idee ontstaan
ten beeld voor de flitslamp ging alsof de autospiegel helder glas
staan. bevat.
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vervormen, 117

voorgrond, 20
voorgrond weglaten, 23
voorstellingsvermogen, 1 38
vooruitzien, 46
vorm,78, 123
vorm, dominante, 60
vormcontrast, 29, 39, 61

vormen, 58
vormgeving,63

werkeliikheid, vertalen van, 131

werklijst,4l
wielrenners, 113

wolkenlucht,44
wrattenfitter, 84

zacht,75
zeepbellen, 69
zeggingskracht, ô4
Zen Boeddhisme, 138

zien,.7
zoeker, 7
zoekerbeeld,7,20
zoekermatglas, 94
zon, stand van de, 53
zonnekap, 52
zoomen, 108, 113

zwart-wit fotografie, 82

W
water, 112
weglaten, kunst van het, 8
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OmslagfotoAlastairBlack-6 JohnGarret-7 ColinBarker-8-9Zefa-10-11 Ke¡Kirkwood/Eaglemoss-12-13 BarryLewis/Eaglemoss-14 (lb) Spike
Powel, (rb, o) John Bulmer - 15 Barry Lewis - 16 Homer Sykes/Eaglemoss - 17 (lb) Colin Barker, (lo) Homer Sykes, (r) Stephen Ballantyne - 18 Homer
Sykes - 19 (b) Colin Barker, (o) Tomas Sennett/John Hillelson Agency -20 Barry Lewis - 21 Jon Gardey/Robert Harding Agency -22 Patück Thurston -

23 Robin Laurance - 24 John Bulmer - 25 Eric Crichton - 26 Martin Parr - 27 John Bulmer - 28 Eric Stoye - 29 Bryn Campbell/John Hillelson Agency -

30 (b) John Bulmer, (o) Roland Michaud/John Hillelson Agency - 31 (b) Tomas Sennett/John Hillelson Agency, (o) Patrick Ward/Time Life lnterna-
tional (Nederland) B.V. uit'The Great City Series' - 32 Bill Colman - 33 (lb) Tomas Sennett/John Hillelson Agency, (rb) William Wise, (o) Thomas Hop-
ker/Magnum - 34 John Walmsley - 35 (b) Michael Busselle, (o) Bill Colman - 36 Michael Busselle - 37 Patr¡ck Thurston - 38-39 Tessa Harris - ¿10 Anne
Conway - 41 (lb) Van Phillips, Malcolm Crowthers - 42 Bruno Barbey/Magnum - 43 David Hurn/Magnum - 44-45 Mario Giacomelli - 46 Tony Duffy/All-
Sport - 47 Michael Busselle - 48 Gordon Ferguson - 49 (l) John Bulmer, (r) Michael Busselle - 50 Michael Boys/Susan Griggs Agency - 51 (l) Spike Po-
well, (r) George Rodger/Magnum - 52 Peter Myers - 53 George Rodger/Magnum - 54 lan Dickenson - 55 Patrick Thurston/Woodfin Camp - 56 Chris
Smith - 57 Michael Busselle - 58 Alfred Gregory - 59 Michael Busselle - 60 (lb, r) Michael Buselle, (o) Gordon Ferguson - 61 (b) George Rodger/Mag-
num, (o) Michael Busselle - 62 Michael Busselle - 63 Michaelangelo DurrazzolMagnum - 64 Bruno Barbey/Magnum - 65 Michael Busselle - 66 Georg
Gester/John Hillelson Agency - 67 (lb) Colin Barker, (lo) Cressida - 68 (l) Suzanne Hill, Michael Busselle - 69 (lb, mo) Michael Busselle, (mb) Eric Crich-
ton, (ro) Ardea Photographics - 70 Michael Newton - 71 Paul Forrester -72 llbl Colin Barker, (rb) Eric Crichton - 73 (lb) Eric Crichton, (lo) Michael Bus-
selle - 74 George Rodger/Magnum - 75 Michael Busselle - 76 Bill Colman - 77 (l) Bill Colman, (r) Karsh/Camera Press - 78 Michael Busselle - 79 Herbie
Yamaguchi - 80 Michael Busselle - 81 (lb) Bob Kauders, (rb) Jonathon Bayer, (m) Robin Laurance, (lo) Michael Busselle - 82 (lb) Michael Busselle, (rb)
RichardTucker-83 Michael Newton-84 GunterHeil/Zefa-85 Michael Busselle-86 Michael Busselle-87 DonMcCullin/Magnum-88 SteveHen/Vi-
s¡on lnternational - 89 Paolo Koch/Vision lnternational - 90 (l) John Bulmer, (r) Lisa Mackson - 91 Adam Woolfitt/Susan Griggs Agency - 93 (b) Clive
Savtyer/Zeta, (o) Michael Newton - 95 Michael Busselle - 96 Bryn Campbell - 97 Clay Peny - 98-99 Kenneth Griffiths - 100 (l) Lisa Mackson, (r) John
Goldblatt - 101 Robert Estall - 102 (b) Tino Tedaldi, (o) Tomas Sennett/John Hillelson Agency - 103 Ed Buziak - 104 Tina Rogers - 105 (b) Adam Wool-
fitt/Susan Griggs Agency, (o) Tina Rogers - 106 (l) Raul Constancio, (r) Graeme Harris - 107 Nigel Snowdon - 108 M.P.L. Fogden - 109 (b) Norman To-
malin, (o) Robert Estall - 110 Clive Sawyer - 111 Homer Sykes - 112 Eric Crichton - 113 (b) Gerry Cranham, (o) David Overcash - 114 Ernst Haas -

115 Robert Ashby - 116 Ron Chapman - 117 Tony Duffy/All-Sport - 118 Richard Laird/Susan Griggs Agency - 119 (lb) John Sims, (rb, o) Ed Buziak -

120 Adam Woolfitt/Susan Griggs Agency - 121 (lb) Michael Busselle, (rb) Anne Conway, (m, o) Ed Buziak - 122 (b) Richard Tucker, (o) Robert Eames -
123 Ed Buziak - 124-125 John Sims - '126-131 John Bulmer - 132-137 Paolo Koch - 138-141 lkko Narahara - Schutbladen Colin Molyneux.
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