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Het woord “fotografie” is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht 
(φωτὸς, (phootos), van: φῶς (foos): licht, en γράφω (grafoo): schrijven). 

Volgens Van Dale: De kunst om met licht afbeeldingen vast te leggen op dunne, voor 
licht gevoelige lagen.  

Volgens Wikipedia: Met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen van 
afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen op radiatie- of 
stralingsgevoelig materiaal.  

Mijn Idee: Het vastleggen van een uitsnede van een moment in tijd op een vooraf 
bepaalde locatie al dan niet in scene gezet. 

Ik ben ervan overtuigd dat de invloed van fotografie zeer groot is op het menselijk 
bestaan. Doordat mensen steeds visueler zijn ingesteld kun je eigenlijk niet meer om 
fotografie heen en is ons leven ondenkbaar geworden zonder fotografie. Fotografie 
bestaat in twee vormen, namelijk als een herinnering en als een communicatiemiddel. 

De slogan, een foto zegt meer dan 1000 woorden, is met de komst van alle zogenaamde 
smart-apparaten wel heel erg de waarheid geworden. Vroeger schreef je iets op als je dit 
persé wilde onthouden, desnoods tekende je wat uit. Tegenwoordig schiet je er een foto 
van met je mobieltje en je bent klaar. Je hebt dan, wat je wilt onthouden, gevangen in dat 
magische doosje.  

Op de gemiddelde verjaardag zit iedereen met z’n mobieltje aan anderen zijn of haar 
foto’s te laten zien die met hetzelfde mobieltje zijn geschoten. Waarmee toch de 
individuele belangrijkheid van het mobieltje en de fotografie aannemelijk is. Uit 
individueel oogpunt zullen foto’s meer als herinnering gebruikt of gezien worden.  

Door het fenomeen smart-apparaat fotograaf is het voor heel veel mensen niet meer 
belangrijk hoe een foto eruit ziet en of deze scherp of kwalitatief hoogwaardig is. Ik heb 
ooit de vraag gekregen, omdat ik een “grote camera” heb, of ik ook z’n speciale lens heb 
om foto’s met een wazige achtergrond te maken. 

Regionaal en wereldwijd is fotografie uiteraard ook zeer belangrijk. Er wordt gebruik 
gemaakt van fotografie bij reclame, sociale media, nieuws en evenementen. Wat zou er 
van Facebook geworden zijn zonder foto’s? Ik denk dat het geen bestaansrecht zou 
hebben. Een medium als Facebook is een prachtig voorbeeld van een individuele foto 
die gebruikt wordt voor een wereldwijde steunbetuiging naar aanleiding van een 
gebeurtenis. Ik denk dan, je profielfoto met de Franse vlag er overheen na de aanslagen 
in Parijs het afgelopen jaar. Je ziet dan binnen enkele ogenblikken hoeveel mensen om je 
heen dit ook gedaan hebben. 

Reclamefotografie is naar mijn mening vooral regionaal georiënteerd. De bedoeling is dat 
je overgaat tot de aanschaf van een product of dienst waarvoor reclame wordt gemaakt 
en dat zal meestal in je regio zijn. 

Bij wereldnieuws of verslaglegging van grote evenementen wordt natuurlijk ook heel 
veel met bewegende beelden gedaan, maar er zal, in het digitale tijdperk, toch ook altijd 
gebruik worden gemaakt van fotografie. Het voordeel van een foto ten opzichte van een 
film, lijkt mij dat je met slechts één beeld kunt zien wat er wordt bedoeld en met een film 
moet je over het algemeen het gehele filmpje bekijken om het verhaal in de film te 
begrijpen.  


