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Inleiding 

 
Wanneer je een foto maakt, wil je niet alleen laten zien wat er gebeurt. Een foto is geen 
kopie van de werkelijkheid. Fotografen willen uitdrukken wat hen beweegt en beroert. 
Daarmee creëer je zeggingskracht. Het draait om het verschil tussen van foto ergens van en 
een foto ergens over. 
 
Een foto bestaat uit drie onderdelen inhoud, vorm en context. Deze drie vormen samen een 
driehoek waarin de vorm de inhoud ondersteunt. De vorm maakt de inhoud zichtbaar. Onder 
vorm verstaan we de compositie, kleur, licht, toon, standpunt en andere beeldelementen 
zoals ritme, lijnen en perspectief. Met deze elementen schep je de beeldende kracht die de 
aandacht van de kijker trekt. Pas wanneer je de aandacht van de kijker hebt gevangen, kun je 
je verhaal vertellen. Het verhaal, je onderwerp is de inhoud van het beeld, hier draait alles 
om. Wanneer je weet wat je wilt laten zien, kun je de vorm kiezen die dit onderwerp het 
beste tot zijn recht brengt. 
 
Inhoud 

 
Vorm             Context 
 
De context is de omgeving waarin de foto wordt getoond. Een foto in een krant, een museum 
of op de fotoclub krijgt een andere betekenis door de plaats waar deze worden vertoond. 
Daarmee geeft de context betekenis aan het beeld.  
 
Bij een goede balans tussen inhoud - vorm - context is de zeggingskracht het sterkst. Vaak 
zijn één of twee elementen van deze driehoek uit balans en maak je niet optimaal gebruik 
van die balans. Hierdoor mis je een stukje zeggingskracht. 
 
Inhoud 

 
 

Het draait 
om het 
verschil 
tussen een 
foto ergens 
van en een 
foto ergens 
over 

Vorm 

Context 
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Alfred Stieglitz, The steerage 
 
Foto van de eeuw 
“In de laatste krant van 1999 biedt NRC Handelsblad een keur aan foto's die de eeuw hebben 
overleefd. Foto's die door de gebeurtenis die ze tonen, hun compositie en de visie van de 
fotograaf op het moment van afdrukken, het nieuws extra dimensie geven: dramatiek, 
universaliteit, schoonheid. De maker van de foto op deze pagina, de Amerikaan Alfred 
Stieglitz, was een man van twee eeuwen. Hij werd in 1864 geboren als zoon van Duitse 
immigranten en stierf in 1946. Stieglitz was pionier in zijn vak, kunstenaar-fotograaf, 
galeriehouder en promotor van de moderne kunsten. Met zijn foto `The Steerage' (het 
tussendek, gemaakt in 1907 aan boord van het passagiersschip Kaiser Wilhelm II tijdens een 
reis naar Europa) is hij beroemd geworden. Stieglitz, zelf eersteklaspassagier, zag beneden 
zich het gewoel op het tussendek waar de remigranten verbleven, die gedesillusioneerd 
terugkeerden uit Amerika. Op het tussendek, verdeeld in een hoger en een lager gedeelte, 
verbonden door een smalle trap en van het bovendek gescheiden door een witte loopplank, 
huisde het volk. Daar speelde zich het alledaagse leven af van hen die hun geluk hadden 
gezocht in de nieuwe wereld: Italianen, Duitsers, Ieren, Scandinaviërs, Joden uit Midden-
Europa, Russen, Polen. Stieglitz zei later dat als hij één foto moest kiezen waarmee hij zijn 
oeuvre kon samenvatten, het deze zou zijn. `The Steerage' heeft honderd jaar met gemak 
overleefd. Als tijdsdocument, als weergaloze plaat en als symbool van de eeuw van Amerika 
en op drift geraakte massa's.” 
Bron: Documentatiecentrum fotografie/Prentenkabinet R.U. Leiden.  

 
Hans Michael Koetze schrijft in zijn boek Iconen van de fotografie over deze foto: “Het sociale 
contrast dat in de foto tot uitdrukking komt was de aanleiding, maar niet het doel van zijn 
fotografische verkenning, Stieglitz wilde niet doordringen in de wereld, maar de wereld 
esthetiseren (van bovenaf genomen, licht in het rieten hoedje, compositie). Stieglitz was 
geen documentalist hij zocht naar evenwicht, harmonie in de foto.” 
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De foto is een goed voorbeeld van de samenhang tussen inhoud, vorm en context. De vorm 
versterkt de inhoud en de publicatie op het juiste ogenblik zorgt voor de publiciteit waarmee 
deze foto kon uitgroeien tot een icoon. 
 

Boodschap en ontvanger 
Bij communicatie stuurt de verzender een bericht naar een ontvanger. De ontvanger kan een 
bericht terugsturen naar de verzender. Bij fotografie stuurt de fotograaf (verzender) een foto 
(bericht) naar de kijker (ontvanger), maar de kijker kan niet reageren. Het is dus 
eenrichtingsverkeer.  
 

 
Een foto laat de werkelijkheid zien zoals het door de fotograaf is waargenomen. Het gaat dus 
om een subjectieve werkelijkheid. De kijker projecteert zijn werkelijkheid op de foto. De 
mentale rugzak van de fotograaf en de kijker zijn gevuld met andere objecten. Boeken die ze 
hebben gelezen, andere foto’s die ze hebben gezien, kennis van fotografie, dingen die ze 
hebben meegemaakt enzovoort. Als fotograaf moet je proberen zo te communiceren dat de 
boodschap duidelijk overkomt bij de kijker. Ton Hendriks schrijft in zijn boek Beeldspraak: 
”Vorm bepaalt voor een groot gedeelte de effectiviteit van de communicatie. Door de 
subjectieve beleving van de fotograaf wordt de foto voorzien van een gedachte, uitdrukking 
of expressie. De uitdrukking van de foto overstijgt de simpele afbeelding en zorgt dat de foto 
communiceert met de kijker.” 
 
 
 

 
 
 ©Goerp 
 
 

  

Fotograaf Foto Kijker 
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Beeldtaal 
Een auteur is herkenbaar aan zijn eigen stijl. Een boek van Jan Wolkers leest heel anders dan 
een boek van Harry Mulisch. Net als een auteur heeft ook de fotograaf een eigen handschrift 
waaraan hij herkenbaar is. De toon waarop hij spreekt. Deze toon is herkenbaar en altijd 
aanwezig (bijvoorbeeld humor, ernstig, romantisch). Ook fotografie kun je zien als taal. 
Zoals een auteur taal gebruikt om zijn verhaal te vertellen, gebruikt de fotograaf beeldtaal 
om zijn boodschap over te brengen. Alle vormelementen samen vormen de grammatica. Er 
zijn echter wel een aantal verschillen in hoe de taal wordt gebruikt. Zo is tekst lineair. Dat wil 
zeggen dat je leest van links naar rechts. Woorden hebben een vaste betekenis en de 
grammaticaregels bepalen in welke volgorde de woorden moeten staan. Dit maakt het 
gemakkelijk voor de lezer om de tekst te begrijpen. 
Een foto is circulair. Onderwerpen staan niet in een vaste volgorde in beeld. Je oog dwaalt als 
het ware over de foto. Daarnaast kunnen elementen verschillende betekenissen hebben. Het 
is dus als fotograaf lastiger om te communiceren dan als auteur. Maar met een beetje goede 
wil kun je de grammatica van de taal ook toepassen op de beeldtaal. Daarbij kun je het 
hoofdmotief zien als onderwerp en de actie, wat er gebeurt, als gezegde. Overige objecten in 
het beeld vormen het meewerkend voorwerp.  
Ook voor de fotogaaf zijn er bepaalde regels die je kunnen helpen. In deze cursus maak je 
kennis met deze regels. Houd echter in gedachten dat het geen vaststaande feiten zijn. 
Iedere foto vraagt om een eigen benadering.  
 
In deze cursus kijken we naar gereedschappen waar je als fotograaf over kunt beschikken om 
je verbeelding tot uiting te brengen. Tijdens de cursus krijg je naast de technische 
gereedschappen die je al in je gereedschapskist hebt, een aantal creatieve vaardigheden 
aangereikt. 
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Compositie 
 
Bij de compositie gaat het erom hoe de foto is opgebouwd. Hierbij draait het om alles wat je 
kunt zien binnen het kader. Wat is het onderwerp en welke andere onderwerpen spelen een 
rol? Hoe zijn de elementen geordend binnen het kader? Wat gebeurt er met de restruimte? 
De functie van compositie is om ideeën zichtbaar te maken. Het lastige van een goede 
compositie is dat het niet alleen gaat om het volgen van de regels. In veel sterke composities 
wijken bepaalde onderdelen af van de theorie en worden deze op andere plaatsen hersteld. 
Compositie draait om de juiste balans tussen de elementen. Een balans die zich niet laat 
vangen in theorie. De kunstenaar Henk Helmantel omschrijft dit als volgt. “Je kunt het zien, 
maar meer nog is het een geheim”. 
 
Uitdrukken 
Een vraag die je jezelf als fotograaf moet stellen is:  wat wil ik uitdrukken met mijn beelden? 
Wil je pure schoonheid creëren of wil je de kijker ontroeren. Wanneer je iemand ontroert, 
raak je hem. ‘Kippenvel, tranen in mijn ogen’, zijn uitdrukkingen die je vaak hoort bij een 
aangrijpende film, muziekstuk of kunstwerk. Het raakt je bijna letterlijk. De kijker wordt 
meegesleept in de beleving van de fotograaf. 
Ontroeren gaat verder dan schoonheidsbeleving. Schoonheid draait om behagen en behagen 
is afstandelijker dan geraakt worden. Bij behagen gaat het om balans en harmonie. Hoe 
harmonieuzer de foto, hoe meer hij behaagt. Als een compositie in balans is, ervaren we de 
foto als harmonieus. We kunnen de kijker dus behagen door balans aan te brengen of 
prikkelen door onbalans te creëren.  
 
Compositievormen 
De compositievorm bepaalt voor een groot gedeelte de harmonie en dynamiek in de foto.  
 

 

Centraal (aandacht) 

In een centrale compositie staat het 

hoofdonderwerp in het midden. Dit 

wordt vaak afgeraden omdat het beeld 

hierdoor erg statisch wordt. Toch kun je 

ook overwegen het hoofdonderwerp in 

het midden zetten. Denk bijvoorbeeld 

aan een portret. 

 

 

 

 

Compositie

-regels zijn 

om van te 

leren, toe 

te passen 

en van af 

te wijken! 

“Wat is 
eigenlijk 
schoonheid? 
Het mooiste 
mooi?” 
Theo Coolsma 



Cursus Eigen stijl © Diana Bokje  12 

 

Symmetrisch (harmonie) 

Compositievorm waarbij twee kanten 

van de foto worden gespiegeld om een 

beeldas. Meestal is dit een verticale as, 

maar dat hoeft niet. 

 
 
 

 

 

Decentraal (evenwicht) 

Asymmetrische compositie waarbij het 

hoofdonderwerp buiten het centrum 

staat. Een klein onderwerp aan de 

andere kant van het kader kan 

tegenwicht bieden en de foto weer in 

balans brengen.  

 

Overall (gelijkheid) 

Alle elementen in het kader zijn even 

belangrijk. Er is geen sprake van 

hiërarchie tussen de verschillende 

locaties in het beeld. Hierdoor ontstaat 

een gelijkmatige, patroonachtige 

verdeling over het vlak die eindeloos 

buiten het kader lijkt door te lopen. 

 

Geometrisch (structuur) 

Meetkundige compositie opgebouwd 

volgens bepaalde meetkundige regels. 

De lijnen vormen een in het oog 

springend meetkundig systeem. De 

lijnen kunnen een omtrek vormen van 

een meetkundig figuur zoals een 

driehoek, vierkant of een ovaal. 



Cursus Eigen stijl © Diana Bokje  13 

 

Driehoek (verbinding) 

Wanneer de elementen gerangschikt 

zijn in al dan niet zichtbare 

driehoeksvorm spreken we van een 

piramidale of driehoekscompositie.  

 

Diagonaal (dynamiek) 

Tweedeling van het vlak door middel 

van een diagonale beeldas. De lijn 

verdeelt de compositie in twee helften 

of is zelf het aandachtspunt. 

 

Abstract (expressie) 

Bij een abstracte compositie is het 

onderwerp vaak van ondergeschikt 

belang. Het draait om onderliggende 

elementen zoals vormen, kleuren, 

ritmes of contrasten. 
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Lijnwerking 
Lijnwerking ontstaat door echte en denkbeeldige lijnen waarmee die de blik van de kijker 
door het beeld leiden. Op deze manier kun je waarneming manipuleren. Horizontale en 
verticale lijnen zijn statisch. Diagonale lijnen zijn heel dynamisch en werken daardoor het 
sterkst. Ook kronkelige lijnen en curves zorgen voor dynamiek. Door een dynamische 
compositie ontstaat spanning. 
 
Denkbeeldige lijnen kunnen ontstaan door:  

 

Contrast  

Grote contrastverschillen. 

 

Schaduwverloop 

De blik wordt van donker naar licht 

getrokken. 
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Lichtbundels 

leiden de aandacht van de lichtbron 

naar het verlichte gebied. 

 

Perspectief 

Een sterk perspectief trekt de blik 

van de kijker naar het verdwijnpunt. 

 

Direct licht of diffuus licht  

Wij zijn gewend dat het verder weg 

lichter is, bijvoorbeeld door de 

horizon. Daardoor ervaren wij foto’s 

die achterin lichter worden als foto’s 

met meer diepte. Tegenlicht kan dit 

gevoel versterken. 
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Scherp versus onscherp 

Door een sterk scherpteverschil kun 

je ook lijnen creëren. De blik gaat 

eerst naar het scherpste element. 

Een onderwerp met scherpe 

contouren lijkt dichterbij dan een 

onscherp onderwerp. 

 

Blikrichting 

De kijker volgt automatisch de blik 

van personen die in beeld staan. 

 

Verwijzingen 

Een element zoals een arm of pijl die 

een bepaalde kant op wijst. 
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Herhaling en Ritme 

 
 
Door de herhaling van vormen ontstaat ritme. Hiermee wordt de blik van de kijker door het 
beeld geleid. Hersenen vullen de herhaling automatisch aan. 
 

Patroon 

 
 
Een patroon is ook gebaseerd op herhaling. Het patroon wordt gevormd door een massa 
gelijksoortige objecten die het hele vlak vullen en buiten het kader door lijken te lopen. 
Hierdoor blijft je oog dwalen door het vlak. Je hebt statische patronen waarbij het hele kader 
ordelijk is gevuld, maar ook onregelmatige patronen waarbij de elementen kriskras over de 
foto zijn verspreid. Je kunt een statisch patroon onderbreken met één afwijkend object om 
spanning te creëren.  
 

“Repetition 
is a form of 
change” 
David 
Bowie 
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Perspectief 

 
 
Een foto is twee dimensionaal, maar kan wel diepte suggereren. Er zijn verschillende 
manieren om dit te doen:  
Warme kleuren tegen koele achtergrond.  
Warme kleuren zoals rood lijken naar voren te komen en koele tinten zoals blauw wijken 
optisch naar achteren. 
Iets op de voorgrond plaatsen. 
Een element voorin beeld lijkt groter dan een object achterin beeld. 
Kikker of vogelperspectief.  
Een ongewoon standpunt creëert diepte en geeft een dynamisch karakter aan het beeld. Bij 
kikkerperspectief fotografeer je het onderwerp van onderaf. Bij vogelperspectief juist van 
bovenaf. 
 

Ordening 
Door de elementen in het kader te ordenen ontstaat samenhang. Naast het hoofdmotief 
bestaat een compositie vaak uit één of meerdere nevenelementen. De overgebleven delen in 
het kader noemen we de restvorm. Door middel van ordening kun je een rangorde 
aanbrengen in de belangrijkheid van elementen. Zoals we hebben gezien bij perspectief lijkt 
een element voorin beeld lijkt groter dan een object achterin beeld. Het voorste element 
trekt dus meer aandacht en is belangrijker in het totale beeld. 
 
Ordening bepaalt hoe we de foto ervaren:  

• evenwichtig, harmonieus of chaotisch  

• statisch of dynamisch  

• eenvoudig of complex 
 
Een manier om ordening aan te brengen is door het beeld visueel in vlakken op te delen. 
Michael Freeman onderscheidt in zijn boek ‘Concept en analyse’ een aantal manieren om 
vlakken te scheiden: 
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Luchtperspectief 

Luchtperspectief is afhankelijk van 

atmosfeer en licht en wordt versterkt 

door een grote brandpuntafstand. Mist 

en nevel kunnen aparte vlakken 

creëren door tonale verschillen te 

versterken en details te onderdrukken. 

  

 

Tonaal contrast 

De klassieke methode is een 

schaduwrijke voorgrond en lichtere 

achtergrond. Dit contrast tussen 

donker en licht voldoet aan de manier 

waarop we scenes bekijken. Dichtbij 

beginnen en vervolgens verder kijken. 

Een silhouet op de voorgrond is de 

ultieme versie van tonaal contrast. 

 

Kleur 

Onderscheid in kleur of kleurtinten.  

 

Focus 

Selectieve focus met een kleine 

scherptediepte leidt ook tot twee 

aparte vlakken. Nadeel is dat er geen 

eventwichtige verdeling ontstaan 

omdat het scherpe vlak veel meer 

aandacht trekt. 
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Gulden snede 
De gulden snede is een natuurlijke harmonieuze indeling van het kader. In de renaissance 
noemde men deze compositievorm het ‘Oog van God’. Deze benaming heeft de term te 
danken aan het feit dat blijkt dat veel elementen in de natuur zoals zonnebloemen, maar ook 
verschillende verhoudingen in het menselijke gezicht de gulden snede benaderen. Veel 
composities van beroemde kunstwerken voldoen aan de gulden snede. Maar, benadrukt 
Theo Coolsma in het boek ‘Kadreren’: “Er zijn veel meer meesterwerken en natuurlijke 
vormen zonder dan met de gulden snede. De gulden snede kun je toepassen, maar is niet 
zaligmakend. Iedere positie in het beeld kan iets uit kan drukken.” De reden waarom de 
gulden snede goed werkt, is omdat het zorgt voor een licht dynamische compositie. Hierdoor 
ontstaat een perfect evenwicht tussen balans en onbalans. De compositie behaagt en 
prikkelt ter gelijker tijd net genoeg om de aandacht vast te houden. 
 

  
Gulden snede    Regel van derden 

 

Regel van derden 
De regel van derden en de gulden sneden worden vaak in een adem genoemd. Ze zijn echter 
niet gelijk. Bij de regel van derden verdeel je het vlak zowel horizontaal als verticaal in drie 
gelijke delen. Ook hier draait het om het snijpunt van de lijnen. Je ziet dat de aap zich op de 
ideale positie bevind wanneer we naar de regel van derden kijken. Bij de gulden snede zit hij 
net naast het snijpunt. 
 

De Diagonaalmethode 
Een andere manier om het kader in te delen is de diagonaalmethode. Edwin Westhoff 
ontdekte deze methode in 2006 toen hij onderzocht hoe kunstenaars details gevoelsmatig 
componeren. Het blijkt dat kunstenaars en fotografen aandachtspunten op hun gevoel 
binnen een compositie plaatsen. In tegenstelling tot de regel van derden of gulden snede die 
vanuit esthetisch oogpunt worden bepaald. Westhoff ontdekte dat je kunt zien welke details 
de aandacht van de kunstenaar hadden door diagonale lijnen te trekken vanuit de hoeken 
van een beeld. Wanneer de details in een foto zich precies op deze lijnen bevinden, trekken 
ze de aandacht. Om te zien waar de diagonalen uitkomen, trek je vanuit alle hoeken een lijn 
van precies 45 graden naar de andere kant van het beeld. 
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Wanneer de foto een verhouding van 

2:3 heeft, kun je binnen deze 

rechthoek twee overlappende 

vierkanten tekenen.  

 

 

Je kunt op elke positie op de 

diagonalen een detail plaatsen. 

 

 
 

Aandachtspunten 
Sommige objecten trekken meer aandacht dan anderen. Deze aandachtrekkers hebben meer 
visueel gewicht. Dit heeft te maken met de manier waarop we kijken. Onze hersenen zijn zo 
ingericht dat sommige dingen onze aandacht trekken. 
 
Fysieke aandachttrekkers 
Wanneer we naar een portret kijken trekken de ogen en mond direct onze aandacht. Ook 
handen zijn echte blikvangers. Dit heeft te maken met de manier waarop we in het dagelijks 
leven naar andere personen kijken. Een andere fysieke aandachtstrekker is tekst. Wanneer er 
letters in beeld staan is onze eerste reactie om te lezen wat er staat. 
 
Emotionele aandachttrekkers 
Seks, aandoenlijke beelden en geweld zijn onderwerpen waar we in ons dagelijks leven direct 
door getriggerd worden. Geen wonder dus dat deze items ook in een foto onmiddellijk onze 
aandacht opeisen. Emotionele aandachttrekkers zijn afhankelijk van persoonlijke interesses 
en beleving. 
 

Kader 
Soms gaat een foto niet alleen over wat er zich binnen het kader afspeelt, maar verwijst de 
compositie ook naar de wereld buiten de foto. Dit noemen we een open kader. Denk 
bijvoorbeeld aan een foto van een demonstratie waarbij een schijnbaar oneindige 
mensenmassa op een plein bijeen is. De fotograaf roept de suggestie op dat de stroom 
mensen ook buiten beeld doorloopt.  
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In een foto met een gesloten kader gaat het alleen om wat je echt ziet in beeld. De foto 
vormt een afgesloten geheel. 
 

 
 
Je kunt ook gebruik maken van een kader in een kader om extra diepte te suggereren of 
meer aandacht voor je onderwerp te genereren.  
 

Kadreren 
Met negatieve ruimte bedoelen we de ruimte rond het onderwerp of tussen de elementen 
in. Ruimte rond het onderwerp laat de compositie ademen. Je creëert een rustpunt 
waardoor het onderwerp beter tot zijn recht kan komen. Je kunt deze ruimte benutten om 
betekenis aan je beeld te geven. In het boek ‘Kaderen’ laat Theo Coolsma aan de hand van 
een paar simpele punten in het kader zien hoe wij bepaalde punten in het kader ervaren en 
daar betekenis aan geven. 
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Zoals we hebben gezien bij de centrale compositievorm, creëer je rust door het onderwerp 
midden in het beeld te plaatsen. De tomaat lijkt het prima naar zijn zin te hebben op die 
positie in beeld.  
 

 
Hoe verder het onderwerp uit het midden raakt, hoe groter de weerstand om naar het 
midden te gaan. De tomaat lijkt te twijfelen wil hij naar het midden, of zal hij vluchten naar 
buiten het kader. Hierbij speelt de uitdrukking van de tomaat een grote rol. 

 
De tomaat in bovenstaande afbeelding staat op dezelfde plek als de vorige tomaat. Toch lijkt 
hij veel meer geneigd te kiezen om naar het midden te gaan dan de bovenste tomaat die 
lonkt naar iets buiten beeld. 
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Deze tomaat lijkt wel op de vlucht. Hij weet niet hoe snel hij het beeld uit moet komen. “Net 
als het midden heerst er ook buiten het kader een toestand van rust”, schrijft Theo Coolsma. 
“Er is immers niets meer buiten beeld. Het is gemakkelijker om te vluchten buiten beeld dan 
de afstand naar het midden te overbruggen.” 
 

 
Hoe meer je het onderwerp in de hoek drukt, hoe groter de afstand naar het midden.  
 
 

 
 
Behalve vluchten, kun je ook terughoudendheid of vrees uitdrukken door je onderwerp in de 
hoek te manoeuvreren. Deze tomaat lijkt niet zozeer te willen vluchten, maar zich 
terughoudend op te stellen. 
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Hier is de tomaat onderweg naar boven. Door de grote ruimte onder hem lijkt hij eerder nog 
verder te stijgen dan dat hij terug zal keren naar het rustige midden. 
 

 
Deze tomaat is diep weggezakt en lijkt het niet meer te redden naar boven. Nog een zielige 
blik naar de kijker en dan lijkt hij ontegenzeggelijk uit beeld te verdwijnen. 
 
Zoals je kunt zien in bovenstaande beelden kun je de positie binnen het kader dus benutten 
om de uitdrukking van je onderwerp te versterken. Hierbij staat het centrum van het beeld 
voor rust. In alle overige punten lijkt het onderwerp iets te willen. Theo Coolsma maakt hier 
een onderscheidt tussen inhoud en intentie. “Inhoud en intentie vormen samen het idee 
achter het beeld. De inhoud is alles wat je concreet ziet in het kader en aanwijsbaar is. De 
positie is niet aanwijsbaar. Het is één van de dingen die de betekenis zichtbaar maakt. De 
positie is weliswaar aanwijsbaar, de werking ervan niet. Het is te vergelijken met de inhoud 
van woorden.” Net als bij een zin kun je met de intonatie/de toon een andere betekenis 
geven. Hoeveel ruzies eindigen (of beginnen) niet met de zin: “Het gaat niet om wat je zegt, 
het gaat om de toon waarop!”? 
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Negatieve ruimte 
Met negatieve ruimte bedoelen we de ruimte rond het onderwerp of tussen de elementen 
in. Ruimte rond het onderwerp laat de compositie ademen. Je creëert een rustpunt 
waardoor het onderwerp beter tot zijn recht kan komen. Zoals je hebt gelezen in het stuk 
over Kadreren kun je deze ruimte benutten om betekenis aan je beeld te geven. 
 
Bestemming en verwachting 
Theo Coolsma vergelijkt in zijn boek filmen met fotograferen. Bij films maakt men gebruik 
van de ruimte om het verhaal te benadrukken. Vaak zien we aan het eind van een film met 
goede afloop de hoofdpersoon weglopen de wijde wereld in. De persoon heeft zijn doel 
bereikt en loopt zijn bestemming tegemoet. De ruimte die voor hem ligt kan nog worden 
ingevuld en roept verwachting op. In fotografie werkt dat op dezelfde manier. Een goed 
voorbeeld is de wereldberoemde foto ‘A Walk to Paradise Garden’ van W. Eugene Smith. De 
foto is de afsluitende foto van de tentoonstelling ‘The family of Man’. Een expositie uit de 
jaren vijftig waarin de eenheid tussen mensen werd getoond. De tentoonstelling telt 508 
foto’s van 273 fotografen uit 68 verschillende landen en is nog steeds te zien in de stad 
Luxemburg.  
 

 
W. Eugene Smith, A Walk to Paradise Garden  
In de foto zien we twee kinderen die van de duisternis naar het licht lopen. De foto werd een 
symbool van de menselijke beleving.  
 
Afstand 
De ruimte tussen het onderwerp tot iets anders kun je gebruiken om afstand tussen twee 
mensen weer te geven. 
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De ruimte tussen de twee personen in bovenstaande foto schept letterlijk afstand tussen de 
twee personen. Wie goed kijkt, ontdekt in de achtergrond een innig verstrengeld stelletje op 
de achterste bank. Het contrast tussen de onderwerpen versterkt het gevoel van afstand.  
 
Terughoudendheid en vrees 

 
 
De schaduw van de man in deze foto wil de afstand tussen hem en het kind overbruggen. Het 
kind wijkt iets naar achteren waardoor het terughoudendheid uitdrukt. Hiermee krijgt de 
foto zelfs een wat beangstigende lading. Hoe verder het onderwerp uit het centrum staat, 
hoe meer terughoudendheid dit oproept.  
 
Belangrijk of niet? 
Je kunt de restruimte ook gebruiken om iemand belangrijk of juist minder belangrijk te 

maken in beeld. Wanneer je iemand van onderaf en beeldvullend fotografeert, maak je hem 

belangrijker. Je kijkt als het ware tegen hem op. Wanneer je veel restruimte boven iemand 

hebt, druk je hem als het ware naar beneden. De man in de rechterfoto lijkt nog meer 

onderuitgezakt te zitten vanwege het grote lege vlak dat op zijn schouders drukt.  
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Formaat 
Ook het formaat van een foto kan betekenis toevoegen aan het beeld.  
 

 
 
Hoe breder een beeld is, hoe meer ruimte hij dus bevat, hoe meer betekenis de afstand 
krijgt.  
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Hoogte lijkt veel hoger in een staande foto.  
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Beeldelementen 
 
Wanneer je naar de wereld om je heen kijkt, gebeurt er van alles tegelijk. Als fotograaf wil je 
deze chaos vangen in een rechthoekig kader. Met de foto die hiermee ontstaat, wil je ook 
nog communiceren. Als fotograaf moet je de juiste balans zien te vinden tussen chaos en 
orde om je boodschap over te brengen. Beeldelementen kun je zien als de hulpmiddelen 
waarover je  beschikt om orde in de chaos te scheppen. 
Wanneer een foto compleet in balans is, levert dit al snel een saai beeld op. We missen de 
link naar de werkelijkheid. Wanneer je een stukje chaos toelaat, levert dit een dynamischer 
en realistischer beeld op. Alles draait om balans en contrast. Waar balans de basis vormt 
voor de compositie, is het contrast tussen de beeldelementen de basis voor zeggingskracht. 
De mate van balans is voor iedere fotograaf verschillend. De vraag die hieraan ten grondslag 
ligt is of je wilt behagen of prikkelen. 
 
Beeldelementen kun je verdelen in drie groepen. De compositie-elementen die we in de 
vorige les hebben behandeld zijn: lijnwerking, herhaling en ritme, patroon en perspectief. De 
overige beeldelementen staan centraal in deze les. Dit zijn: Licht, toon, kleur, textuur, 
techniek, tijd en manipulatie. Daarnaast kijken we naar de betekeniselementen verhaal, 
symboliek en context. Alle beeldelementen samen vormen het gereedschap voor de 
fotograaf waarmee hij zijn visie op de werkelijkheid kan verbeelden. Met behulp van de 
beeldelementen creëer je beeldkracht.  
 
 

Licht, toon en kleur 
Licht, toon en kleur bepalen de sfeer in een foto. Met de belichting bepaal je de toon en 
kleurintensiteit in een foto. Een element valt op doordat het in toon of kleur contrasteert 
met andere elementen in het beeld. 
 

Licht 
Voor een fotograaf is er niets zo belangrijk als licht. Wie het licht beheerst, heeft controle 
over de sfeer die de foto uitstraalt. Beeld je een stelletje in aan een tafel van een 
wegrestaurant onder de neonbuizen en een stelletje in een romantische eetcafé met kaarsen 
op tafel. Het verschil tussen een foto gemaakt onder het koele licht van een Tl-buis of bij 
warm kaarslicht geeft een heel andere lading aan een foto. Zo ziet een stad in het zachte 
ochtendlicht er heel anders uit dan midden op de dag in het harde zonlicht.  
 

Daglicht 
Het voordeel van daglicht is dat het er standaard is. Je hoeft geen extra flitsers of lampen 
mee te sjouwen om hier gebruik van te kunnen maken. Nadeel is dat het deels 
onvoorspelbaar is. De weersomstandigheden hebben grote invloed op het licht. Ook de stand 
van de zon maakt een groot verschil. Tegenwoordig kun je door middel van apps van tevoren 
kunt bepalen waar en hoe hoog de zon staat ten opzichte van je onderwerp. Voor het weer 
ben je afhankelijk van de weersvoorspellingen en die zijn nu eenmaal niet zo accuraat. Bij 
architectuurfotografie is het heel belangrijk dat het licht zich precies op de juiste plek 
bevindt. Bij landschapsfotografie ben je flexibeler in je standpunt waardoor je bijna altijd wel 
een goed standpunt kunt vinden. Hier zijn echter de weersomstandigheden van grote invloed 
op het beeld. Bij felle zon midden op de dag ontstaan er harde schaduwen en is er kans op 
dichtgelopen en overbelichte vlakken. Wanneer de zon lager staat in de ochtend of de avond 
worden de schaduwen langer en het licht warmer en zachter. Dit licht beschouwen wij als 
mooi licht. Een zonnige dag wordt vaak beschouwd als goed fotoweer. Wanneer wolken de 

Tip 

De app Sun 
Surveyor 
voorspelt de 
positie van de 
zon en de 
maan. M.b.v. 
de kaart kun je 
precies zien 
waar de zon of 
maan zich op 
een bepaalt 
tijdstip op een 
bepaalde 
locatie 
bevindt.  
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zon bedekken is het licht vlakker, maar komen de kleuren vaak goed tot zijn recht. Het zachte 
licht dat hierdoor ontstaat, heeft een grote detailweergave. De wolken werken als een 
diffusor voor het zonlicht. Heiigheid en lichte bewolking creëren goede lichtomstandigheden 
voor portretfotografie.  
 

Gouden uurtje 
Het gouden uurtje is voor de vroege vogels. Vlak nadat de zon boven de horizon uitkomt, 
werpt hij zijn gouden stralen over het landschap. Het warme licht golft over het landschap en 
werpt lange schaduwen. Hierdoor ontstaan mooie contrasten. Het licht verandert zo snel dat 
het landschap voor je ogen lijkt te transformeren. Als fotograaf heb je het gevoel dat je een 
uniek moment beleeft en probeert te vangen. Bij mist ontstaat er atmosferisch perspectief. 
 

Het blauwe uurtje 
 

 
 
Vlak na zonsondergang verandert de kleur van de hemel heel snel. De lucht verandert in een 
kort tijdsbestek van lichtblauw naar zwart. In de tussenperiode kleurt de lucht helder blauw. 
Dit blauw leent zich uitstekend voor architectuur en straatfotografie. De lichten worden 
ontstoken en steken heldergeel af tegen de blauwe lucht. Ook bij sneeuw en ijsvlaktes in het 
landschap ontstaan er prachtige beelden tijdens het blauwe uurtje, dat overigens vaak maar 
15 minuten duurt.  
 

Tegenlicht 
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Bij tegenlicht ontstaat er een hoog contrast. Hierdoor gaan details verloren, maar ontstaan 
verrassende grafische en vaak sfeervolle beelden. Door het hoge contrast ontstaat er ook 
vaak overstraling. Dit zorgt voor een sfeervol realistisch beeld. Het grootste contrast bereik je 
door de zon in beeld te zetten met een zwart-silhouet op de voorgrond. Wil je het licht iets 
temperen kun je de zon net buiten beeld houden (gebruik dan wel een zonnekap of je hand 
om het felle licht tegen te houden). Een bijzonder effect ontstaat wanneer je reflecties 
fotografeert in het tegenlicht. Denk bijvoorbeeld aan plassen of rivieren waar de zon in 
reflecteert. Het water licht goud op tegen de donkere omgeving.  
 

Strijklicht 
Licht van de zijkant dat over de oppervlakken strijkt noemen we strijklicht. Doordat dit licht 
de duidelijkste schaduwen geeft, maakt het oppervlaktestructuren zichtbaar. Wanneer de 
zon een rechte hoek met de camera maakt, is het contrast het hoogst. 
 

Maanlicht 
De huidige camera’s lenen zich uitstekend voor het werken bij maanlicht. Lange sluitertijden 
en hoge ISO vormen geen belemmering meer. Er zijn zelfs al camera’s waarbij je op je Lcd-
scherm de foto live opgebouwd ziet worden. Je kunt dus net zo lang belichten tot het voor 
jou ideale beeld is ontstaan. Bij zeer lange belichtingstijden, zie je zelfs hoe de aarde draait, 
en ontstaat het startrail effect waarbij je het draaien van de aarde in de baan van de sterren 
kunt zien.  
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Een andere effect van een zeer lange sluitertijd is dat de kleuren gaan verschuiven. Wanneer 
je een avondfoto zo lang belicht dat het dag lijkt, ontstaat er een vreemd kleureffect.  
 

Kunstlicht 
 

 
 
Met de huidige digitale camera’s is het steeds gemakkelijker om bij kunstlicht te 
fotograferen. Er is nog nauwelijks ruis bij hoge ISO waarden en de automatische witbalans 
rekent af met de wisselende kleurtemperaturen van verschillende lampen. Het enige waar je 
als fotograaf op moet letten is dat je niet alle sfeer eruit filtert. Iedereen weet dat foto’s bij 
kaarslicht en gloeilampen geler zijn dan foto’s die bij daglicht zijn genomen. Wanneer je dit 
volledig neutraliseert, haal je ook een deel van de sfeer weg en dat is nu net niet de 
bedoeling. De foto’s verliezen daarmee ook hun geloofwaardigheid.  
Het voordeel van studio- en flitslicht is dat je het volledig naar je hand kunt zetten. Je bent de 
meester van het licht en kunt de sfeer van de foto zo maken als je wilt. Waar je wel goed 
voor moet opletten bij studiofotografie is de geloofwaardigheid van je foto. Probeer het 
model op zijn gemak te stellen en let op dat er geen verkrampte houding ontstaat. Veel van 
de zeggingskracht van een modelfoto zit in de houding en uitdrukking van het model. 
Wanneer je een beeld gaat regisseren schuilt daar het gevaar. Bestudeer van tevoren goed 
hoe mensen zich bewegen en wat natuurlijke houdingen zijn. 
 

Strobist 
Het werken met verschillende lichtbronnen is niet nieuw. Het bestaat al zolang als de 
schilderkunst, ook Rembrandt maakte gebruikt van verschillende lichtbronnen. Er zijn genoeg 
schilderijen uit die tijd waar geen natuurlijk licht is gebruikt. Ook de schilders van stillevens 
creëerden zelf hun licht. Strobistfotografen lichten met meerdere kleine flitsers verschillende 
partijen in het beeld uit en schilderen zo met licht. Er zijn twee manieren waarop je je flitsers 
kunt inzetten. Je kunt flitsen met fel tegenlicht en daarbij zorgen dat je achtergrond lichter 
wordt en je kunt flitsen om je achtergrond donkerder te maken. Dat laatste is iets dat veel 
Strobistfotografen doen. Hiermee creëer je een heel dramatisch effect met veel donkere 
wolken in de lucht. Je kunt het licht zo sturen dat je exact de sfeer krijgt die je wilt hebben.  
 
Het goed kunnen werken met licht vraagt veel ook veel technische vaardigheden. Het boek 
'Licht & belichting in digitale fotografie' van Michael Freeman geeft een goed inzicht in de 
verschillende technieken. 
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Toon 
De toon is heel bepalend voor het gevoel dat de foto overbrengt. Het kan de foto maken of 
breken. De schaduwen en hooglichten bepalen de sfeer. Het meest informatieve deel van de 
foto bevindt zich in de middentonen. De toon bepaalt onder andere welke elementen in de 
foto de aandacht trekken. Een zachte foto bevat een breed scala aan toonverschillen. Bij een 
harde foto zijn de gradaties teruggebracht tot alleen donker en licht. 
Toon is een gereedschap dat goed zichtbaar is bij zwart-wit foto’s. Denk maar aan de rauwe 
zwarten van Ed van der Elsken. Contrastrijke zwart-wit foto’s ogen helder en grafisch. Toch is 
toon ook bij kleurenfoto’s een belangrijke sfeermaker. Kleurenfoto’s met weinig contrast 
ogen vaak verwassen of overbelicht. Dat toon de sfeer zet, kun je horen in de manier waarop 
we over toon spreken. Wat denk je van het subtiele spel van grijstonen, dramatische 
toonvoering, harde schaduwen, zachte lichten of liefrijke kleurcontrasten? 
 

 
 

Clair-obscur 
Een bijzondere toepassing van toon is clair-obscur. De term is afgeleid van het Italiaanse 
Chiaroscuro wat letterlijk licht-donker betekent. Het gaat om een extreem gebruik van licht 
en donker en is ontstaan in de schilderkunst tijdens de Renaissance. Onderwerpen werden 
benadrukt door ze in een lichtvlak te plaatsen en te omhullen door een donkere omgeving. 
Schilders gebruikte het grote verschil tussen licht en donker ook om perspectief te creëren. 
Clair-obscur werkt goed in een monochroom beeld met weinig verschillende kleuren en 
subtiele kleurtinten.  

 

Kleur 
Kleur staat niet op zich zelf. Kleuren bekijk je in relatie tot de andere kleuren in het beeld. 
Kleur wordt voornamelijk bepaald door verzadiging, de intensiteit van een tint. Hoe 
intenser/zuiverder de kleur hoe groter het kleureffect. De minimale waarde van verzadiging 
levert gemiddeld grijs op. Of een tint licht of donker is, wordt bepaald door de helderheid. 
Kleuren contrasteren met elkaar door hun tint, de mate van lichtheid, ruimtelijke werking, 
maar ook door gevoelswaarde. De harmonie tussen kleuren heeft een grote invloed op de 
sfeer van de foto. 
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kleurencirkel 
 
Primaire kleuren: rood, geel en blauw 
Secundaire kleuren: groen, paars en oranje 
Spectraalkleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw en paars 
Nietkleuren:  zwart, wit en grijs 
 
Polychroom:  veelkleurig 
Monochroom: verschillende tonen van één kleur 
Kleurfamilie: bepaalde kleuren die homogeniteit vertonen 
 

Kleurcontrast 
Wanneer je twee verschillende kleuren naast elkaar zet, ontstaat er kleurcontrast. Het 
contrast is het grootst bij de primaire kleuren. 
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Complementaire harmonie 
 

 
 

Complementaire harmonie ontstaat door twee tegenovergestelde kleuren in de kleurencirkel 
te gebruiken. Complementaire kleuren versterken elkaar.  
 

Harmonie door gelijkheid 
 

 
 
Balans die ontstaat door tinten uit hetzelfde gedeelte van de kleurencirkel te gebruiken. 
Bijvoorbeeld de warme kleuren geel, oranje en rood of de koele kleuren groen, violet en 
blauw. 
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Licht-donkercontrast 
 

 
 
Verschil in de lichtheid van de kleuren. Geel is het lichtst en paars het donkerst. 
 

Koud-warmcontrast  
 

 
 
Ruimtelijke werking van de kleur. Warme kleuren zoals rood en oranje komen op je af. Koude 
kleuren zoals blauwtinten wijken naar achteren. 
 

Gevoelswaarde kleur 
Kleuren roepen een bepaalde stemming op. Bij expressief kleurgebruik maak je gebruik van 
de emotionele betekenis van kleur om de essentie van het afgebeelde te benadrukken. 
Grauwe kleuren: droevig 
Geel: opgewekt 
Paars: statig 
Blauw: terughoudend 
 

Symboolwaarde kleuren 
De symbolische waarden van kleur zijn cultuur en periode gebonden. 
Blauw: water, liefde, rouw 
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Groen: hoop 
Rood: vuur, liefde en macht 
Geel: haat en nijd 
Wit: reinheid en onschuld 
Zwart: kwaad en droefheid 
 

Simultaan contrast  
Kleuren roepen graag hun complementaire op. Hierdoor lijkt grijs op rood groenachtig en 
rood op geel paarsachtig. 
 

Kleureigenschappen 
Nog even alle kleureigenschappen op een rij: 
 
Rood 
Primaire kleur 
Sterkste kleur 
Komt naar voren 
Vuur, liefde en macht, passie, agressie, gevaar, energiek en aards 
 
Geel 
Primaire kleur 
Helderste kleur  
Fel, scherp en indringend 
Geel licht tegen donkere achtergrond lijkt licht uit te stralen 
Vrolijk, zon 
Soms ook haat en nijd 
 
Blauw 
Primaire kleur 
Koele kleur 
Wijkt terug, terughoudendheid 
Lucht, water, koel, luchtigheid,  
Soms ook liefde, rouw 
 
Groen 
Secundaire kleur 
Belangrijkste kleur in de natuur 
Groei, vooruitgang, hoop 
Soms ook ziekte of rotting 
 
Paars 
Secundaire kleur 
Donkerste kleur 
Ongrijpbaar 
Rijkdom, weelde en mysterie 
Statig, religieus, spiritueel en koninklijk 
 
Oranje 
Secundaire kleur 
Combinatie rood en geel 
Associatie vuur en middagzon 
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Warm, sterk, stralend, krachtig 
Feestelijkheid, hitte en droogte 
Nederland 
 

Textuur 

 
 
Eén van de belangrijkste zintuiglijke waarnemingen is de tastzin. Onze eerste kennismaking 
met de wereld gebeurt via dit zintuig. Wanneer je als fotograaf de textuur van een 
onderwerp kun je bij de kijker een tastervaring oproepen. Bij het weergeven van textuur 
hebben we het over de stofuitdrukking. Denk bijvoorbeeld aan de structuur van sneeuw, een 
rots of een fluwelen doek. Wanneer je naar de foto kijkt, kun je het materiaal bijna voelen.  
 

 
 
Met textuur geef je verstilling weer. Denk bijvoorbeeld aan roest, bemoste paden en 
vervallen muren. Hiermee roep je een melancholieke sfeer op. Door in een macrofoto de 
textuur van een bloemblad weer te geven of in een luchtfoto de structuur van de stad roep je 
vervreemding op. Door met de schaal te spelen suggereer je je dat het onderwerp een 
voelbare structuur heeft die in werkelijkheid niet bestaat. 
 

Ruw-zachtcontrast 
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Er is sprake van ruw-zachtcontrast wanneer twee texturen met tegenovergestelde tactiele 
eigenschappen tegenover elkaar worden gezet. De zachte huid van een naakt lichaam op een 
rotspartij, zachte sneeuw op een harde strakke marmeren ondergrond. Ook andere 
structuren kunnen met elkaar contrasteren zoals droog en nat of een organische structuur 
ten opzichte van een kunstmatige structuur. 

 

Techniek 
Wanneer je een onderwerp wilt fotograferen, gebruik je de fotografische technieken om tot 
een beeld te komen. De brandpuntafstand van je lens, de sluitertijd, korrel, focus en 
diafragma zijn technische beeldelementen die bepalend zijn voor de balans in je foto. 
Wanneer je oog op een onderwerp valt, gaan je hersenen razendsnel aan de slag om te 
bepalen welke techniek je nodig hebt om je onderwerp vast te leggen. Hierbij maken je 
hersenen gebruik van een mentale beeldbank waarin alle beelden die je ooit hebt gezien van 
een soortelijke situatie zijn opgeslagen en gecategoriseerd (denk aan de verschillende 
scenemodes die je op je camera kunt instellen). Op basis van deze mentale beeldbank ben je 
in staat om snel beslissingen te nemen. Vaak ben je je niet eens bewust van alle keuzes die je 
maakt. In het schema over het fotografische proces van R.L. Gregory kun je goed zien hoe dit 
werkt.  



Cursus Eigen stijl © Diana Bokje  41 

 
 

Tijd 
Fotografie en film zijn de enige media waarin je tijd kunt bewaren. Wanneer je een foto 
maakt, bevries je als het ware de tijd en neem je een stukje met je mee. Dit stukje kan een 
fractie van een seconde zijn of een periode van een paar uur wanneer je bijvoorbeeld de 
beweging van sterren wilt weergeven. 
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Tijdsbeeld 
 

 
 
Aan de hand van kleding, auto’s en kapsels kunnen we herleiden wanneer een foto is 
gemaakt. Zo kun je een tijdsbeeld vastleggen. Wanneer je ieder jaar eenzelfde gebeurtenis 
vastlegt, creëer je een tijdsdocument. Maak bijvoorbeeld ieder jaar een portret van je zoon 
of dochter op zijn verjaardag. Aan de hand van oude foto’s komen we veel te weten over 
vroeger. Foto’s vormen herinneringen. Foto’s confronteren ons met de onverbiddelijk 
vervliegende tijd. Een foto van een geliefde kan steun bieden wanneer geliefden tijdelijk niet 
bij elkaar zijn, verdriet en woede oproepen bij een scheiding of melancholie wanneer het een 
overleden persoon betreft. Wie meer wil weten over de melancholieke en surrealistische 
waarde van fotografie raad ik het boek ‘Over fotografie’ Van Susan Sontag aan. 
 

Het beslissende moment 
 

 
 
Een andere manier om met tijd om te gaan in fotografie is het beslissende moment. 
Fotograaf Henri Cartier Bresson definieerde dit moment als volgt: “Bij beweging is er een 
moment waarop de bewegende elementen in balans zijn. De fotograaf moet dit moment 
grijpen om het evenwicht te bevriezen”. Het draait hierbij dus om het cruciale moment van 
beweging. Ook het moment voor de beweging draagt een bepaalde zeggingskracht in zich. 
Wanneer de tijd even stil lijkt te staan vlak voor de beweging in volle omvang losbarst. Er 
gebeurt niets, maar het passieve moment is de aanzet tot de beweging. Dit noemen we de 
Initiaal-fase. 
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Beweging 
Bij het beslissende moment gaat het om het bevriezen van een gebeurtenis. Door een lange 
sluitertijd te gebruiken, kun je beweging weergeven. Bewegende elementen vervagen met 
een lange sluitertijd waardoor wij beweging ervaren. Je kunt deze beweging op verschillende 
manieren weergeven: 
- Onderwerp scherp, bewegende elementen vaag 
- Achtergrond scherp, onderwerp vaag 
- Onderwerp scherp, achtergrond vaag (meetrekken) 
- Centrum scherp, omgeving vaag (in- en uitzoomen tijdens opnamen) 
 
Met behulp van een stroboscoopflitser kun je een beweging gefaseerd weergeven. Je ziet de 
beweging zich in stukjes in één beeld voltrekken.  
Een derde manier om het verstrijken van tijd weer te geven en beweging te suggereren is om 
meerdere opnames van een onderwerp met steeds een net iets ander standpunt of moment 
over elkaar heen te leggen.  

 

Manipulatie 
Bij manipulatie denken we vaak aan de bewerking van foto’s achteraf in de computer. Een 
fotograaf geeft zijn visie op de werkelijkheid weer. Dat houdt in dat een foto nooit objectief 
is en er altijd een bepaalde mate van manipulatie aan te pas komt. Bij geënsceneerde 
fotografie vindt de manipulatie al plaats voor de opname. De fotograaf creëert zijn eigen 
werkelijkheid. Ook tijdens de opname vindt er manipulatie plaats. Denk aan het standpunt 
van de fotograaf en de gekozen brandpuntafstand. Een foto van een demonstratie op een 
groot plein oogt heel anders wanneer de fotograaf midden tussen de demonstranten staat 
en ze beeldvullend weergeeft of wanneer de fotograaf vanaf de rand van het plein met een 
groothoeklens en een lege voorgrond een groepje demonstranten vastlegt. Beiden maken 
een foto van de werkelijkheid, maar allebei vertellen ze een eigen verhaal. Manipulatie 
achteraf kan zowel met de computer als analoog. Fotomontages zijn al bijna zo oud als de 
fotografie zelf. Het geeft de fotograaf de vrijheid zijn eigen wereld te scheppen of zijn visie op 
de wereld te geven. Fotograaf Ruud van Empel begon zijn carrière met het maken van 
collages op papier. Nu doet hij hetzelfde, maar dan digitaal waardoor zijn montages steeds 
geavanceerder zijn geworden.  
 

Contrast 
Bauhaus docent Johannes van Iten zag contrast als basis voor de compositie. Met behulp van 
de beeldelementen kun je dit contrast aanbrengen. Bij weinig contrast ontstaat er een 
harmonieus beeld. Fotografen die de optimale balans in een foto nastreven, proberen de 
kijker te behagen. Het beeld straalt rust uit, alles klopt. Nu is de vraag of dat ook is wat de 
kijker zoekt in een foto. Michael Freeman zegt: “Het publiek wil iets opnieuw zien door de 
ogen van de fotograaf en voelt zich bedrogen als de fotograaf het alleen tracht te behagen. 
Te duidelijk zijn is in de fotografie een grotere zonde dan te vaag zijn. We houden ervan om 
te ontdekken en worden graag gestimuleerd. Onze geest vindt het leuk om verbanden te 
vinden en dingen op te merken die niet meteen duidelijk zijn. Kalenderplaten worden door 
een groot publiek gewaardeerd, maar hangen niet in musea omdat ze geen intellectuele 
uitdaging vormen.” Ik denk dat de mate waarin je de kijker wilt behagen of prikkelen 
afhankelijk moet zijn van het doel wat je in je fotografie nastreeft. Een foto op een 
vakantiefolder moet zoveel mogelijk behagen. Witte stranden, wuivende palmbomen en een 
helderblauwe zee. Hoe cliché wil je het hebben? Toch zijn dit de foto’s die mensen 
overtuigen een zonvakantie te boeken. Wanneer je naar een museum gaat, wil je verrast 
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worden. Je hoeft de foto’s niet in één keer te begrijpen, als kijker mag je best even aan het 
denken gezet worden. Voor een documentair fotograaf ligt het weer anders. Hij heeft een 
boodschap die hij wil overbrengen. Om te communiceren moet hij voldoende prikkelen om 
de aandacht van de kijker te trekken, maar zijn foto’s moeten ook duidelijk zijn anders brengt 
hij zijn boodschap niet over. We kunnen de kijker dus behagen door balans aan te brengen 
en prikkelen door onbalans te creëren. Door elementen tegen elkaar af te zetten ontstaat 
onbalans.  
 

Contrast in beeldelementen 
Contrast in helderheid 
Contrast in kleur 
Contrast in textuur 
Contrast in onderwerp  
Scherp   versus onscherp 
Beweging    stilstand 
 

Contrast in compositie 
Repetitief   Gevarieerd 
Chaotisch   Geordend 
Statisch   Dynamisch 
 

Contrast gevoelswaarde  
Schaduwrijk     Zonnig 
IJl     Stoffelijk 
Licht    Zwaar 
Slecht   Goed 
Eenvoudig    Complex 
Plezierig    Onaangenaam 
Intiem   Afstandelijk 
Actief   Passief 
Nuttig   Nutteloos 
Druk   Kalm 
Gelukkig   Bedroefd 
Ontspannen   Gespannen 
Serieus   Grappig 
Gewelddadig   Vriendelijk 
Emotioneel   Rationeel 
 

Contrast in benadering 
Voor de hand liggend Verrassend 
Informatief   Niet informatief 
Duidelijk    Subtiel 
Oppervlakkig  Met diepgang 
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Doel van de fotograaf 
 
Iedere fotograaf heeft een bepaald doel. Waarom fotografeert hij? Op basis hiervan kun je 
fotografen indelen in de vier groepen: 
 

 
 
  

Kunstenaar 
De kunstenaar wil zich uiten. Hij bekijkt de wereld vanuit zijn eigen belevingswereld. Hiervoor 
graaft hij diep in zijn gevoelens en innerlijk. Fotografie is voor hem een middel voor 
expressie. De fotograaf staat voorop. Het gaat niet om het weergeven van de werkelijkheid, 
maar om uitdrukking te geven aan zijn persoonlijke gevoelens en de manier waarop hij de 
werkelijkheid ervaart.  
 

Technicus 
De technicus streeft naar vakmanschap en technische perfectie. Zijn ultieme doel is het 
maken van een kwaliteitsfoto. Hiervoor zet hij alle benodigde technieken en esthetische 
vaardigheden in. Inhoud is niet belangrijk, maar de vorm. Hij streeft naar een zo mooi 
mogelijke weergave van zijn onderwerp.  
 

Onderzoeker 
Bij de onderzoeker kun je denken aan de documentair fotograaf en de journalist. Zij 
onderzoeken wat er in de wereld gebeurt en willen andere mensen daarover informeren. Om 

DOEL

Filosoof

Verduidelijken

Instrumentalisme

WERELD

Onderzoeker

Informeren

Realisme

VORM

Technicus

Kwaliteitsfoto maken

Formalisme

IK

Kunstenaar

Zich uiten

Expressionisme
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hun informatie zo goed mogelijk over te brengen, geven ze een realistisch beeld van wat ze 
hebben gezien. Ook vakantiefoto’s behoren tot deze categorie. De foto moet de ultieme 
weergave van de wereld zijn. 
 

Filosoof 
De filosoof heeft een duidelijk standpunt, een opvatting over een bepaald onderwerp of 
thema. Zijn doel is het overbrengen van een (politieke) boodschap of bedoeling. De filosoof is 
maatschappijkritisch. Doormiddel van zijn foto’s wil hij iets verduidelijken aan het publiek. 
Fotografie is hiervoor zijn instrument. 
 

Motivaties om te fotograferen 
We hebben net gezien dat verschillende typen fotograaf verschillende motivaties hebben om 
te fotograferen: 
- Informeren 
- Zich uiten 
- Maken van een kwaliteitsfoto 
- Verduidelijken 
Daarnaast zijn er nog twee redenen om foto’s te maken. Deze komen vooral voort uit een 
professioneel doel. 
 

Aandacht trekken 
Het belangrijkste doel van een reclame- of modefotograaf is aandacht trekken. De foto moet 
duidelijk te lezen zijn. Geen tweede laag, maar een visuele aandachtstrekker die opvalt 
tussen alle andere reclame-uitingen. 
 

Iets gedaan willen krijgen 
Propaganda en reclamefotografen willen de kijker overtuigen van iets. Het aanlokkelijke van 
een product of idee. Dit geldt ook voor ‘goede doelen’ fotografie. Het doel hiervan is de 
kijker te bewegen geld over te maken voor het goede doel. 
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Verhaal 

 
 
Meestal maakt een fotograaf een foto om een verhaal te vertellen. Daarom is het verhaal het 
belangrijkste beeldelement. Alle andere beeldelementen staan in dienst van het verhaal. Het 
zijn gereedschappen die het verhaal vorm en betekenis geven. Het verhaal heeft een directe 
relatie met de bestaande wereld omdat je altijd een foto maakt van iets uit de werkelijkheid. 
Daarom zoeken mensen een herkenbare visuele werkelijkheid in de foto.  
 

Onderwerp 
Datgene wat is afgebeeld in een foto. In een foto met een rijtjeshuis in een Vinexwijk is het 
huis het onderwerp. Het onderwerp verwijst naar het onderwerp in zijn ruimte en tijd. 
 

Thema 
Het thema is datgene waar de foto werkelijk over gaat. In het geval van het bovengenoemde 
rijtjeshuis kan dit bijvoorbeeld zijn: het leven in een Vinexwijk, verschillende type 
woonwijken of verstedelijking. Het thema wordt pas duidelijk wanneer je meer foto’s van 
een fotograaf ziet zoals in een serie. Als fotograaf kun je van tevoren een thema bedenken, 
maar je kunt ook achteraf ontdekken wat je thema is wanneer je naar de foto’s kijkt die je in 
een bepaalde periode hebt gemaakt. 
 

Genre 
Het genre is de overstijgende categorie waaronder de foto’s vallen.  
Genres: 
- Portret 
- Documentair 
- Natuur 
- Architectuur 
- Straatfotografie 
- Stilleven 
- Fantasiebeeld 
- Abstract 
Er zijn geen afgesproken vaststaande genres. Zo wordt natuur ook vaak onderverdeeld in 
landschap, fauna en macro en portret in portret, zelfportret en groepsportret. 
Het genre van de Vinexwijkfoto kan zowel stad als documentair zijn, afhankelijk van het 
thema. 
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Stappenplan fotoanalyse 
 

Stap 1: Wat zie je? 
Om de handtekening van een fotograaf te kunnen ontdekken moeten we een aantal foto’s 
analyseren. De eerste stap daarbij is beschrijven van wat je ziet: 

• Geef een korte omschrijving wat je ziet 
 
Vul de lijst aan met onderstaande gegevens (als je die weet) 

• Wie is de fotograaf? 

• Wat is de titel? 

• Wanneer is de foto gemaakt? 

• Formaat (staand, liggend…) 
 

Stap 2: Hoe is de foto gemaakt? 
De volgende stap is kijken welke vorm de fotograaf heeft toegepast. De belangrijkste 
elementen hiervoor zijn: compositie, licht, standpunt en moment. 
 

Compositie - symmetrische opbouw: rust, harmonie, aandacht 
- asymmetrische vorm: dynamisch, beweging 
- rust en dynamiek, stilstand en beweging bepalen voor 

een groot gedeelte de expressie van het beeld. 

Open of gesloten 
kader 

Speelt het verhaal zich af binnen het kader of is het een 
deel van een groter verhaal dat zich deels buiten het 
kader afspeelt? 

Ordening Vertelt iets over de mate van belang en verhouding tussen 
de verschillende onderwerpen. 

Lijnen en vormen - scherpe hoeken: spanning 
- ronde vormen: zacht en vloeiend 
- vierkant: statisch krachtig, => rationaliteit en orde 
- driehoek: beweging en dynamiek => emotie en 

verandering 

Lijnperspectief Ruimtelijk gevoel => uitdrukking van fysieke en geestelijke 
ruimte en grootsheid. 

Objectief - groothoek: wijds en ruimtelijk effect. 
- telelens: samengedrongen ruimte 
- standaard: gevoel van werkelijkheid 

Standpunt - bepaalt de proporties, verhouding tussen de 
elementen 

- toont de invalshoek, visie en betrokkenheid van de 
fotograaf 

- ooghoogte: neutraal standpunt suggereert 
objectiviteit, de kijker kijkt door de foto heen naar de 
werkelijkheid zonder tussenkomst fotograaf. 

- dichtbij: korte afstand tot onderwerp, subjectief  
- hoog standpunt: abstraheren ordening, planning 

Kleur - kleur of zwart/wit 
- koud-warmcontrast 
- licht-donkercontrast 
- vrolijk of somber 
- kleurrijk of monochroom 
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- verzadigd of onverzadigd 
- complementair contrast of harmonie 
- symbolische waarde 
- gevoelswaarde  

Licht - benadrukt de vorm 
- veroorzaakt contrast 
- schept sfeer 
- bepaalt de toon 
- contrastrijk: kracht en dynamiek 
- diffuus: zacht en teder, romantiek en idylle 
- theaterlicht, gericht licht: dramatisch 
- tegenlicht: silhouet 
- flitslicht: hard, registrerend  
- frontaal flitslicht: snapshot, je kijkt naar het 

onderwerp en negeert esthetiek. Ongepolijst en 
eerlijk 

- haarlicht: aureool, hemels effect (Hollywood) helden 
- studiolicht veel kanten: glamour, heldere wereld, 

magisch aura 
- Rembrandt licht: goddelijk licht 

Lichtrichting - sfeer scheppen: bedreiging, onthulling, mysterie, 
dynamiek, spanning, koelte, intimiteit 

- van onderaf: spookachtig 
- zijlicht: plasticiteit 
- van voren: plat, tweedimensionaal 
- van alle kanten (diffuus): gelijkmatig, neutraal, visuele 

gelijkwaardigheid  
- gericht licht: groot contrast, diepte scheppen, leidt de 

aandacht van de kijker 

Schaduw - diepte suggereren 
- creëert extra vormen 

Moment - beslissende moment: belangrijk bij vastleggen 
gebeurtenis. Fotograaf legt geschiedenis en zijn visie 
op de gebeurtenis vast. 

- verstilling: bewaren verstilde situatie, tijdloosheid 
- beweging: dynamisch, verandering, snelheid 

 

Stap 3: Waar gaat het over? 
Wat is het onderwerp? 
Wat zou het thema kunnen zijn? 
Tot welk genre behoort de foto? 
 

Stap 4: waarom is het gemaakt? 
Wat is het doel van de fotograaf? 

• Zich uiten 

• Maken van een kwaliteitsfoto 

• Verduidelijken 

• Informeren 

• Aandacht trekken 

• Iets gedaan willen krijgen 
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Persoonlijke drijfveren 
Ten slotte kun je nog kijken naar de persoonlijke drijfveren van de fotograaf. Waarom moest 
juist hij deze foto maken? Dit kun je niet aflezen uit de foto zelf, maar wel herleiden uit een 
begeleidende tekst zoals bij een expositie of een interview met de fotograaf. 
 

Betekenis  
Iets waar je bij het analyseren van foto’s rekening moet houden is dat iedereen een foto leest 
vanuit eigen ervaring, kennis, gevoeligheden en fotografisch referentiekader. Volgens Roland 
Barthes heeft een beeld altijd een betekenis op twee niveaus.  
 

Denotatie  
Het herkennen wat wordt afgebeeld. Dit is objectief, het gaat om het beschrijven van de 
foto. Het gaat om een objectieve waarneming. 
 

Connotatie 
Bij connotatie gaat het erom dat je begrijpt welke ideeën en waarden er worden 
gepresenteerd en wat de betekenis ervan is. De betekenis die je aan het beeld geeft is 
gebaseerd op cultuur, de sociale groep waartoe je behoort en persoonlijke ervaringen. 
Omdat het is gebaseerd op je persoonlijke referentiekader kan dit per persoon verschillen. 
Het gaat om gevoelswaarden en is dus subjectief. 
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Eigen stijl 
In het stappenplan fotoanalyse heb je kunnen zien hoe je het doel en thema van de fotograaf 
kunt ontdekken en hoe hij dit in beeld brengt. Dit ‘Hoe’ vormt zijn fotografische 
handtekening, zijn eigen stijl. Deze eigen stijl wordt gevormd door dat waarin de fotograaf 
afwijkt van anderen. Datgene waaraan je zijn foto’s kunt herkennen. Met deze handtekening 
geeft de fotograaf zijn visie weer.  
 

Ontdek je eigen stijl 
Door te reflecteren op je eigen werk kun je jouw eigen stijl ontdekken.  
 

Stap 1, doel 
Schrijf voor je zelf op waarom je fotografeert.  

• Wat is het doel waarom je fotografeert? 

• Hebben je foto’s een functie? 

• Spelen persoonlijke drijfveren een rol? 
 

Stap 2, thema 
1. Ga terug in je archief en kijk welke onderwerpen vaker voorkomen.  
2. Schrijf deze onderwerpen op een lijst 
3. Welke onderwerpen op deze lijst hebben een samenhang? Groepeer deze 

onderwerpen. 
4. Kijk of per groep een trefwoord kunt bedenken. 
5. In welk genre vallen deze thema’s? 
6. Kijk of je in de trefwoorden ook een bepaalde achterliggende gedachte kunt 

ontdekken. Dit is het thema of zijn de thema’s die jou als fotograaf bezighouden. 
 

Stap 3, het doel 2 
Nu je weet wat jouw thema (‘s) is bekijk je het doel dat je in stap 1 hebt opgeschreven dan 
nog eens met een kritische blik. Stel jezelf de volgende vragen: 

• Kijk ik nu anders aan tegen mijn doel? 

• Heb ik verborgen persoonlijke drijfveren ontdekt? 

• Zou ik willen dat mijn fotografie een ander doel of andere functie had? 
 

Stap 4, het hoe 
1. Selecteer een aantal foto’s uit de groep foto’s van het thema dat jou het meeste 

raakt 
2. Print deze foto’s op 20 x 30 formaat 

Leg de foto’s naast elkaar en kijk aan de hand van het formulier fotoanalyse hoe jij de 
beeldelementen inzet. Doe dit voor elke foto apart en schrijf dit op. 
 

Compositie  
 

Kader   open 
 gesloten 
 kader in kader 

Ordening  
 

Lijnen en vormen  
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Lijnperspectief  
 

Objectief  standaard 
 groothoek 
 tele 

Standpunt  
 

Kleur  zwart-wit 
 kleur 

Kleurcontrast   
 

Symbolische/gevoelswaarde  
 

Licht  
 

Lichtrichting  
 

Schaduw  
 

Moment  beslissend moment 
 verstilling 
 beweging 

  

3. Leg de lijsten naast elkaar en schrijf de overeenkomende beeldelementen op. 
4. Herhaal stap 2 eventueel voor de andere thema’s. 

 
Je hebt nu inzicht welke beeldelementen jij gebruikt om je verhaal te vertellen, in welke 
genre jou fotografie valt en welke onderliggende thema’s of thema er in jouw werk zit. 
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Eigen stijl versterken 
 
Belangrijk bij een eigen stijl is dat je het dicht bij jezelf moet houden. Bij het ontdekken van je 
eigen stijl heb je gemerkt dat je veel dingen onbewust toepast en dat er meer 
overeenkomsten in je werk zitten dan je in eerste instantie misschien had gedacht. Deze 
kennis kun je gebruiken om je handtekening nog krachtiger te maken.  
 

Stappenplan eigen stijl versterken 
 

Stap 1, versterken 
1. Welke beeldelementen heb je bij het ontdekken van je eigen stijl opgeschreven? 
2. Bekijk voor elke foto apart per beeldelement hoe je het hebt ingezet. Wat had je 

kunnen doen om het beeld nog meer zeggingskracht te geven? 
3. Schrijf je bevindingen op en probeer de volgende keer als je gaat fotograferen te 

focussen op die punten. Neem niet alle beeldelementen te gelijk, maar onderzoek 
per beeldelement wat er gebeurt wanneer je deze anders gebruikt. Speel met je 
camera, je onderwerp en je standpunt, probeer alles uit, ook dat waarvan je van te 
voren denkt dat het niet werkt. Spelen is de manier om dingen te ontdekken. 

4. Leg je gemaakte foto’s naast elkaar en kijk welke foto’s je het meeste aanspreken. 
Heb je iets nieuws ontdekt? Welke manier genereert de meeste zeggingskracht? 

5. Herhaal deze stap voor alle beeldelementen.  
 

Stap 2, ontdekken 
1. Welke beeldelementen toonden geen overeenkomst bij het onderzoek naar je 

eigen stijl? 
2.  Op welke manier had je bij de onderzochte foto’s gebruik kunnen maken van 

deze beeldelementen om meer zeggingskracht te genereren? 
3. Zoek een onderwerp binnen je thema en fotografeer dit waarbij je je focust op 

het ‘vergeten’ beeldelement. Net als bij het versterken is het tijd om te spelen. 

Neem niet alle beeldelementen te gelijk, maar onderzoek per beeldelement wat 

er gebeurt wanneer je deze anders gebruikt. Speel met je camera, je onderwerp 

en je standpunt, probeer alles uit, ook dat waarvan je van te voren denkt dat het 

niet werkt.  

4. Analyseer de gemaakte foto’s grondig. Heb je iets nieuws ontdekt? Is dit een 

beeldelement waar je meer mee kan? Voeg hem dan toe aan je lijstje.  

5. Herhaal deze stap voor alle beeldelementen.  

Door steeds opnieuw te reflecteren op je werk, je bewust te zijn van je doel en ruimte te 
houden om te spelen kun je je fotografie naar een hoger plan brengen. Reflecteren kun je op 
veel verschillende manieren. Hierin kun je zo ver gaan als je zelf wilt. Je kunt nog een stap 
verder gaan door jouw werk te vergelijken met: 

• andere fotografen met hetzelfde thema 

• andere fotografen binnen jouw genre 

• fotografische stromingen. Welke fotografische stromingen zijn er met welke 
stromingen vertoont jouw werk overeenkomsten? 
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Ideecreativiteit 
 
De uitdaging voor iedere fotograaf is het kiezen van zijn onderwerp. Ton Hendriks schrijft in 
zijn boek Beeldspraak “Vanuit zijn persoonlijke bezieling kan een fotograaf zijn beelden laten 
spreken. Daarom is het onderwerp op zichzelf nog niet voldoende om een fotowerk 
emotioneel en inhoudelijk gewicht te geven. Een eigenzinnige, persoonlijke behandeling 
vanuit een specifieke invalshoek is net zo belangrijk.” 
Dat is mooi gezegd, maar hoe kom je aan een onderwerp en waar vind je die eigenzinnige en 
eigen invalshoek? Hendriks noemt als uitgangspunt identificatie en herkenning, 
verwondering en nieuwsgierigheid. De fotograaf herkent zijn eigen ideeën, interesses of zijn 
situatie en emoties in een onderwerp en identificeert zich hiermee. De werkwijze van 
fotografen is heel verschillend. De één zoekt zijn onderwerp via een methodische 
onderzoekende weg terwijl de ander zich liever laat leiden door intuïtie en gevoel. Ook een 
combinatie komt vaak voor. De fotograaf laat zich eerst leiden door zijn intuïtie en heeft een 
vaag idee wat hij wil maken. Vervolgens maakt hij het onderwerp concreet door onderzoek 
en analyse.  
Alles valt of staat dus met een goed idee. Het vinden van ideeën is een creatief proces. Veel 
mensen beschouwen creativiteit als iets wat je hebt of niet hebt, maar dat is een misvatting. 
Iedereen is creatief. Het probleem bij de meeste mensen is zij hun creativiteit weinig 
gebruiken en het daarom is weggezakt. 98% van onze handelingen zijn routine en slechts 2% 
is creatief. Edward de Bono, de goeroe van het helder denken, onderscheidt artistieke 
creativiteit van ideecreativiteit. Ideecreativiteit gaat een stap verder dan artistieke 
creativiteit. Het helpt met denken en staat voor verandering, vernieuwing en waarde. 
Ideecreativiteit schept nieuwe mogelijkheden. 
 

Stimuleren 
Creativiteit heeft zeker ook met aanleg te maken, maar net als met veel dingen, kun je hier 
beter in worden door te trainen. Door training, structurering en systematische technieken 
toe te passen, kan iedereen creatief zijn. Een belangrijke voorwaarde voor creativiteit is dat 
je niet oordeelt. Geniet van het proces en benader je ideeën met een open mind. Vragen als 
Wat als? Waarom niet? En ik zou willen dat… kunnen je hierbij helpen. Net als bij elke 
training is oefening en het genieten en waarderen van wat je doet essentieel. Dit positieve 
gevoel uit zich in meer zelfvertrouwen wat zal leiden tot positieve reacties waardoor je 
zelfvertrouwen nog gesterkt wordt. Het boek 'Creativiteit géén kunst' van Lia Nijman en 
Jenny de Bode is daarvoor een goed startpunt. Het is een denk-, durf en doeboek voor het 
ontwikkelen van je creativiteit.  
 

Humor 

 
We moeten lachen om verrassende combinaties van woorden, betekenissen of situaties. De 
kracht van humor berust gedeeltelijk op diverse vooroordelen en vooropgezette meningen. 
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Wanneer we het perspectief veranderen door dingen om te keren, te vervormen of te 
overdrijven, schieten we in de lach. Humor volgt een asymmetrisch denkpatroon dat ook het 
model is voor creativiteit. Plotseling kijk je anders tegen iets aan en achteraf lijkt het logisch. 
Door voor een creativiteitssessie te lachen, open je de deuren in je geest waardoor je 
inspiratie binnen kunt laten.  
 

Blokkades 
Om je creativiteit te stimuleren, moeten er eerst een paar blokkades worden geruimd. De 
mens is een gewoontedier. We leven vaak volgens vaste patronen en gewoontes. Lopen we 
tegen een probleem op dan zijn we als snel tevreden als we één antwoord hebben gevonden. 
De oorzaak hiervan ligt bij het onderwijs. Op school leren we dat er één goed antwoord is op 
elke vraag. Dat is natuurlijk niet waar, er zijn vaak meerdere antwoorden mogelijk, alleen is 
dit niet altijd het antwoord dat de leraar wil horen.  
 

Waarom niet? 

 
© De Meisjes van Mooi 
 
Kleine kinderen kunnen je horendol maken met hun ‘Waarom vraag’. Waarom…en ook 
waarom niet? Kijk eens wat er gebeurt als je de wereld door hun ogen bekijkt. Probeer die 
verwondering weer eens op te roepen door je wat vaker af te vragen waarom? En vooral 
waarom niet? Je zult zien dat er een wereld van mogelijkheden voor je open gaat.  
 

De schaamte voorbij 
Veel mensen zijn bang om zich bloot te geven. Ze zijn bang dat anderen hun ideeën raar of 
stom vinden en schamen zich om hun creatieve uitspattingen te delen. Eén van de oorzaken 
hiervan is dat veel mensen zich direct fixeren op de tekortkomingen in de geopperde ideeën. 
“Ja, leuk plan, maar…….”. Vaak vinden we plannen van anderen minder goed dan onze eigen 
ideeën. Veel constructiever is de zin “Ja leuk plan, en……”. Door open te staan voor de 
vondsten van anderen kom je samen veel verder. Bovendien stimuleert het ook je eigen 
creativiteit. Een goed idee ontstaat vaak uit het samenvoegen van meerdere bestaande 
concepten. 
 

Alles is al gedaan 
Een ander iets wat ik van veel fotografen hoor is: ‘Alles is al gedaan’. Wanneer ik vroeger 
deze stelling dropte, riep mijn vader steevast: “Ja, maar niet door jou”. Iedereen bekijkt de 
wereld op zijn eigen manier en gebruikt zijn eigen stijl om zijn visie op een onderwerp te 
geven. Daardoor kun je altijd een unieke foto maken. Ook al is het onderwerp nog zo vaak 
gefotografeerd. 
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Bedreiging 

 
De laatste blokkade die we omver moeten gooien is onze diepgewortelde angst voor 
verandering. Een verandering in onze vertrouwde omgeving of situatie zien we snel als een 
bedreiging. Terwijl nieuwe omstandigheden ook veel nieuwe mogelijkheden creëren. Stap uit 
je comfortzone en geef jezelf hierbij alle ruimte om te dromen. Stel jezelf vragen als “Ik zou 
willen dat…..” en “wat als…”. Dit is een mooi startpunt om te kijken welke dromen je waar 
kunt maken. 
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Het denkproces 
Brainstromexpert J. Geoffrey Rawlinson verdeelt in zijn boek ‘Creatief denken en 
brainstormen’ het denkproces vijf hoofdfases. Wanneer je al deze fases doorloopt, haal je de 
beste resultaten uit je creatieve sessie. Het thema voor de Martien Coppensprijs 2016 was: 
“Hedendaagse rituelen”. Stel dat je mee wilt doen aan deze wedstrijd. Hoe pak je dit thema 
aan? 
 

Voorbereiding 
Om een probleem aan te pakken, moet je eerst in kaart brengen wat het probleem precies 
inhoudt. Doe onderzoek en verzamel hierbij zoveel mogelijk feiten. Stel je vragen als: 

• Wat zijn rituelen? 

• Hoe ontstaan rituelen? 

• Welke verschillende rituelen zijn er? 

• Wanneer is een ritueel hedendaags? 

• Hoe gaan verschillende culturen om met rituelen? 
De volgende fase bestaat uit het herformuleren van het probleem. Door het probleem vanuit 
verschillende gezichtspunten te benaderen, haal je de blokkades weg die ontstaan door de 
vraag “Wat ga ik fotograferen?”. Door een vraag te stellen die begint met het woord ‘Hoe’ 
open je je gedachte voor andere mogelijkheden. Kruip onder de huid van je probleem, bekijk 
het van onderaf en van bovenaf, op metaniveau en op microniveau, benader het frontaal en 
besluip het onverwacht.  
Vragen die helpen bij de voorbereiding zijn: 

• Wil je iets totaalomvattends?  
Wil je iets laten zien dat kenmerkend is voor alle hedendaagse rituelen of kies je 
er één uit? 

• Wil je voorbeelden geven? 
Door een aantal voorbeelden te bedenken, maak je je gedachten een beetje los. 
Bijvoorbeeld: 
geloofsbeleving, feestdagen, volkstuintjes, mindfulness, koopzondag, 
verjaardagen….. 

• Hoe wil je het verbeelden?  
Welke benaderingswijze kies je? Denk hierbij aan het doel waarom je dit 
onderwerp wilt fotograferen. Wil je: 

o informeren 
o verduidelijken 
o je uiten 
o een kwaliteitsfoto maken 
o de aandacht trekken 
o iets gedaan krijgen 

• Wat is de essentie en hoe kun je dit weergeven? 
Essentieel in dit thema is hedendaags. Kijk dus goed om je heen in je omgeving, 
tv en op social media. Welke dingen/gewoontes neem je regelmatig waar? 

• Wat is je eigen mening en wil je deze laten zien? 
Wat vind je van de door jouw waargenomen rituelen? Is het een verrijking of 
verarming van de samenleving? En wil je deze mening wel of niet delen? Je kunt 
er voor kiezen om zo objectief mogelijk te fotograferen en de keuze aan de 
kijker over te laten. Bij een subjectieve benadering laat je zien wat jij er van 
vindt. 
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Inspanning 
Nu je de probleemstelling op verschillende manieren in kaart hebt gebracht, komt het harde 
werken. Nu moeten er verschillende oplossingen op tafel komen. Je voelt dat je vlak bij de 
oplossing bent, maar het wil net niet tevoorschijn komen. Je kent het wel: “Het ligt op het 
puntje van mijn tong…” Neem de tijd en rust om langzaam te denken. Er zijn veel 
verschillende methodes om tot ideeën te komen. Een aantal hiervan vind je in het hoofdstuk 
methodes.  
 

Incubatie 

 
Tijd om te broeden. Laat het even los. Ga even wandelen, muziek luisteren, doe wat yoga 
oefeningen, bekijk een aantal grappige filmpjes op internet of slaap er een nachtje over.  
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Inzicht 
Tijd voor de beloning. De vierde fase van het denkproces bestaat uit het inzicht. Het AHA! 
moment. AHA! Staat voor het inzicht dat we krijgen wanneer we een ontdekking doen. Naast 
de ontdekking onderscheidt de filosoof Arthur Koestler nog twee creativiteitsgebieden die 
een bepaalde reactie bij de beschouwer oproepen en inzicht geven. 
 
 
 
 
 
De onderste regel geeft de reactie van de beschouwer weer. Het AH als reactie op kunst is 
een zachte reactie die zelfs ontroering teweeg kan brengen. Een stille emotie die je vaak voor 
jezelf houdt. Kunst geeft inzicht omdat het stimuleert om anders te kijken en te ontdekken.  
Het HAHA als reactie op humor is een veel explosievere reactie. De ontlading van een goed 
opgebouwde spanning die hardop wordt gedeeld.  
Je zult meer ontdekkingen doen wanneer je: 

• Openstaat voor het onverwachte 

• Nieuwsgierig bent 

• Je voelsprieten uitzet 
 

Evaluatie 

 
www.10steps2.com 
 
De evaluatie kan een lastig proces zijn wat veel ijver en volharding vraagt. Zeker wanneer er 
tijdens bijvoorbeeld een brainstromsessie veel ideeën zijn ontstaan. Hoe haal je uit 100 
ideeën de goede oplossing? Daar draait het om tijdens deze laatste stap. Het identificeren 
van de enkele goede ideeën en het uitvoeren daarvan. Wanneer je een lijst met ideeën hebt 
gemaakt, is het verstandig om een of een paar dagen te wachten met de evaluatie. Ten 
eerste omdat beetje afstand extra ideeën kan opleveren. Ten tweede omdat het bedenken 
van ideeën een creatieve fase is waarin je gedachten de vrije loop laat waardoor ze wijd 
uitwaaieren en je verschillende zijpaden bewandelt. Evaluatie is daarentegen een analytisch 

Kunst 

AH 

Ontdekken 

AHA! 

Humor 

HAHA 
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en convergerend proces waarbij je de ideeën clustert en vertaalt naar de realiteit. Er zijn veel 
methodes om tot een uiteindelijke selectie te komen. Eén daarvan is een aantal negatieve 
maatstaven aan te leggen waarmee je één voor één de lijst bekijkt. Voorbeelden hiervan zijn 
voldoet het aan het thema/onderwerp, haalbaarheid, tijdsduur van de uitvoering, risico’s en  
prijs. Aan de hand hiervan ga je ideeën elimineren. De ideeën die je overhoudt, bekijk je 
vervolgens vanuit een positief standpunt zoals verrassing en vernieuwing.  
Je kunt je ideeën toetsen aan verschillende waarden. Edward de Bono ontwikkelde hiervoor 
zes waarden insignes: 

• Gouden insigne: menselijke waarden 
Dingen die mensen direct raken, zowel in positieve als in negatieve zin. 

• Zilveren insigne: organisatiewaarde 
Op welke manier zijn de waarden bevorderlijk voor het doel en de missie van de 
organisatie? 

• Stalen insigne: kwaliteitswaarde 
Hoe goed doet iets wat het geacht wordt te doen? 

• Glazen insigne: Innovatie en creativiteit 
Wat is er nieuw? 

• Houten insigne: ecologische waarden 
Welke gevolgen heeft de actie voor de omgeving (dus niet alleen de natuur)? 

• Koperen insigne: waarnemingswaarden 
Hoe zal iets woorden gezien? 

 
Hoewel evaluatie een rationeel proces is, moet je je gevoel niet uitschakelen. Intuïtie is een 
belangrijke raadgever. Op de website creatiefdenken.com vind je in het menu 
brainstormtechnieken, convergeren nog veel meer methodes.  
 

Gemoedstoestand 

 
 
Soms komen ideeën als vanzelf opborrelen terwijl op een ander moment geen enkel idee 
naar boven komt. Dit heeft veel te maken met je gemoedstoestand. Wanneer je ontvankelijk, 
ontspannen, naar binnen gekeerd, passief en speels bent ben je het meest ontvankelijk voor 
nieuwe ideeën. Om deze staat te bereiken kun je voor je begint een ontspanningsoefening 
doen. Op ontspanningsoefeningen.com vind je verschillende oefeningen. Ook zijn er 
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verschillende apps die je helpen te ontspannen zoals VGZ Mindfulness coach en Meditatie en 
ontspanning van Sandra Diependaal. De bekende Amerikaanse landschapsfotograaf Minor 
White deed altijd eerst een zen meditatie voor hij ging fotograferen. 

 

Methodes om ideeën te genereren 

Mindmappen 

 
Mindmap ideecreativiteit 
 
Mindmappen is een visuele manier om je gedachten en informatie te structureren en 
organiseren. Een mindmap is een soort kaart die de gedachte van de maker visualiseert. Je 
begint vanuit een centraal thema. Vervolgens neem je een aantal minuten de tijd om 
associaties die je bij dit thema hebt op te roepen. Schrijf rondom het thema één 
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sleutelwoord per associatie op. Verbind deze sleutelwoorden met je thema. Vervolgens kun 
je op dezelfde manier subniveaus en subsleutelwoorden toevoegen aan de hoofdtakken.  
Doordat je steeds een nieuw subniveau toevoegt, bereik je meer diepgang dan wanneer je 
één lange lijst met ideeën maakt. Een subniveau dwingt je verder door te denken. In plaats 
van sleutelwoorden kun je ook afbeeldingen gebruiken. Ook kun je een pictogram toevoegen 
aan je sleutelwoord. Door de hoofdgroepen verschillende kleuren te geven, kun je de 
verschillende takken extra onderscheiden. Gebruik maar één sleutelwoord per tak en let 
erop dat subtakken altijd met elkaar verbonden zijn.  
 

Moodboard 

 
 
Een moodboard is een visualisatie van een concept, idee, gedachte of gevoel. Het helpt je om 
je idee uit te werken en tastbaar te maken en je idee of doel te visualiseren. Een moodboard 
helpt je keuzes maken en inzicht krijgen in de stappen die nodig zijn om je idee uit te voeren. 
Begin met verzamelen. Hiervoor kun je van alles gebruiken dat jou inspireert zoals foto’s, 
afbeeldingen, artikelen, interviews, quotes en gedichten. Een moodboard hoeft niet heel 
netjes te zijn 
 
Het handigste is om een foamboard gebruiken voor je moodboard omdat je hier materiaal op 
kunt prikken en achteraf kunt verschuiven. A3 formaat is groot genoeg. Prik je ideeën op het 
moodboard en laat het even rusten. Verzamel in deze periode gewoon door. Doordat je je 
basis moodboard al klaar hebt is je focus meer gericht op je thema en zul je nog meer 
geschikt materiaal ontdekken. Voeg de nieuwe elementen toe aan je moodboard en ga aan 
de slag met je project. Pinterest is een soort moodboard op social media. Dit platform is heel 
handig voor langer termijn projecten en vage ideeën. 
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Brainwriting en brainstormen 

 
Bij Brainstormen en Brainwriting gaat het erom in korte tijd zoveel mogelijk ideeën te 
verzinnen. Het verschil is dat brainstormen een groepsproces is, en dat je brainwriting ook 
alleen kunt doen. Maak een lijst met alle ideeën die je kunt verzinnen. Alles mag, hoe 
onzinnig een idee in eerste instantie ook lijkt. Sterker nog dwaze ideeën hebben een 
positieve invloed op de sessie omdat humor en een goede sfeer creativiteit stimuleren. Door 
te freewheelen geef je jezelf de gelegenheid om te dromen en om het probleem heen te 
draaien. Bij het freewheelen laat je je belemmeringen en remmingen los. Tijdens het 
brainstormen, mag je niet oordelen, dit belemmert het creatieve proces. Als je niks meer 
kunt verzinnen, ga je kijken hoe je bestaande ideeën kunt combineren of kunt voortbouwen 
op bestaande ideeën.  
Richtlijnen voor brainstormen: 

• Oordeel opschorten 

• Freewheelen 

• Massa (veelheid aan ideeën) 

• Kruisbevruchting (ontwikkelen van bestaande ideeën) 

 

Checklist 
Bij de checklist methode ga je uit van een vaste lijst met vragen om ideeën te stimuleren. De 
bekendste is de algemene checklist van Alex F. Osborn. Hierop vind je de volgende vragen: 

• Welke andere toepassingen kan ik bedenken? 

• Welke wijzigingen zou ik kunnen aanbrengen? 

• Wat gebeurt er als ik het vergroot? 

• Wat gebeurt er als ik het verklein? 

• Wat gebeurt er als ik het combineer met iets anders? 

• Wat gebeurt er als ik de betekenis omdraai? 

• Wat gebeurt er als ik het omkeer? 

• Wat gebeurt er als ik het anders rangschik? 

• Wat gebeurt er als ik het van de andere kant bekijk? 
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Wie wel eens naar het Tv-programma de Lama’s heeft gekeken zal veel van deze vragen 
bekend voorkomen. Het levert vaak verrassende ideeën op. 
 

Associatie stimulatie 

 
© Sarah Illenberger 
 
Bij associatie stimulatie maak je gebruik van hulpmiddelen of woorden om op een andere 
manier naar je onderwerp te kijken. Je kunt op verschillende manieren de associatie met je 
onderwerp stimuleren: 

• Maak een lijstje met gerelateerde woorden 
o Wat zijn de overeenkomsten met je onderwerp? 

• Welke andere betekenissen heeft je sleutelwoord/onderwerp? 

• Kies een willekeurig woord dat niets met je onderwerp te maken heeft en probeer 
door associatie nieuwe ideeën over het onderwerp te genereren. 

• Opsommen eigenschappen 
Stel jezelf de volgende vragen: 

o wie? 
o wat? 
o hoe? 
o waar? 
o wanneer? 
o waarom? 

Hulpmiddelen 
Ook hulpmiddelen als sfeer, licht en geluid kunnen helpen om associaties op te roepen.  
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Lateraal denken 

 
Lateraal denken is een manier van denken die is ontwikkelt door Edward de Bono. Het is 
gericht op het bedenken van nieuwe ideeën. Bij lateraal denken blijf je niet in je vaste 
patroon, maar stap je over op een ander patroon. Het gaat erom zo te denken dat je van stap 
A niet per se bij B uitkomt, maar dat je het een zijpad tussen A en C verkent. De Bono 
ontwikkelde hiervoor diverse instrumenten. 
 

Versperren 
Wanneer we een vaste voor de hand liggende route volgen, zijn we niet geneigd om zijpaden 
in te slaan. Je gaat pas een andere weg zoeken als de bekende weg geblokkeerd is. Daarom 
blokkeer je bij lateraal denken tijdelijk het voor de hand liggende pad. Hiermee creëer je de 
prikkel om alternatieven te zoeken. 
 

Focus 
Je kunt pas doelbewust ideeën genereren als je je focus hebt gedefinieerd. Waarom wil je 
nieuwe ideeën? Wanneer je een concreet probleem hebt dat moet worden opgelost, is je 
focus het doel. Je kunt ook een gebied als focus nemen. Hierbij baken je een gebied af 
waarvoor je nieuwe ideeën zoekt. Je gaat dus niet uit van het doel. Begin de zoektocht met ik 
wil enkele nieuwe ideeën voor straatfotografie of ik wil enkele nieuwe ideeën op het gebied 
van stillevens. De focus en wil om een idee te zoeken zijn voldoende om nieuwe ideeën te 
vinden. 
 

Concepten 
Om creatief te kunnen denken is het belangrijk het concept achter je probleem te 
doorgronden. Wanneer je weet welk concept wordt gehanteerd, kun je zoeken naar andere 
manieren om dit concept te gebruiken. Er zijn verschillende concepten: 

• Operationele of functionele concepten: hoe wordt het gedaan? 

• Waardeconcepten: waarom is dit van waarde? 

• Doelconcepten: waarom doen we dit? 

• Beschrijvende concepten: beschrijft zaken die iets gemeen lijken te hebben  
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Concepten extraheren 
Bij het extraheren rafel je het probleem uit elkaar en richt je je op de afzonderlijke 
deelgebieden. Bij het thema ‘nieuwe rituelen’ zou je het concept bijvoorbeeld kunnen 
splitsen in de volgorde van handelingen, de groepscultuur of het doel van het ritueel. 
 

De conceptwaaier 
Bij de conceptwaaier genereer je mogelijkheden door vanuit heel ruime concepten omlaag te 
werken. Je begint met een zo ruim mogelijk concept van te thema, bijvoorbeeld het ontstaan 
van rituelen. Vervolgens bedenk je zoveel mogelijk deelconcepten waarop je het thema kun 
benaderen. Vanuit die deelconcepten werk je toe naar specifieke ideeën. 

 
Provocatie en beweging 
Bij lateraal denken draait het niet om oordelen, maar om te zien waar je heen kunt. Eén van 
de technieken die je hiervoor in kunt zetten is het formuleren van provocaties. Neem iets 
vanzelfsprekends en draai dat om of zeg iets wat helemaal niet kan. Je komt op een gebied 
dat buiten je normale ervaring ligt, waarmee je een nieuw zijpad kunt inslaan. Op die manier 
maak je je geest los om de kans op nieuwe ideeën te vergroten. Er ontstaat beweging, de 
bereidheid om verkennend verder te gaan zonder oordeel of iets goed is of niet. Die 
beweging kun je op verschillende manieren stimuleren: 
- een concept van de provocatie extraheren 
- richt je op het verschil tussen de provocatie en de gebruikelijke situatie 
- zoek de positieve kanten van de provocatie en kijk of je deze kunt gebruiken 
- probeer je voor te stellen wat er gebeurt als je de provocatie toepast. Doorloop het 

proces stap voor stap en kijk of dit nieuwe interessante ideeën oplevert 
- zijn er bijzondere omstandigheden waar de provocatie direct waarde zou hebben? 
Alles kan gebruikt worden als provocatie, maar er zijn ook formele manieren om provocaties 
te bedenken. 
- Opkomen: een opmerking die tijdens een brainstormsessie of discussie naar boven komt 
- Ontsnapping: kies iets wat vanzelfsprekend is in een bepaalde situatie en ontsnap 

daaruit door het te ontkennen of negeren 
- Omkering: zet de normale reactie op zijn kop 
- Vervorming: verander de volgorde waarin je dingen normaal doet of rangschik ze anders 
- Overdrijving: overdrijf één aspect 
- Wensdenken: Stel jezelf de vraag ‘Zou het niet leuk zijn als….. ‘. Vorm deze wens om tot 

een provocatie. Een provocaties moet meer zijn dan een wens. 
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Het is belangrijk in de gaten te houden dat een de provocatie is bedoeld als provocatie en 
niet als idee op zich. Sterke provocaties werken beter dan zwakke provocaties.  
 

Willekeurig woord 
Kies een willekeurig woord uit een woordenboek. Kijk naar de minuten op je klok. Open het 
woordenboek op dat paginanummer, begin bovenaan tot je een zelfstandig naamwoord 
gevonden hebt. Probeer door aan de hand van dit woord te associëren en ideeën over je 
onderwerp te genereren. Het gaat erom een zijpad te openen dat kan leiden naar een nieuw 
idee.  
 

Zes Denkhoeden 
Net als lateraal denken is ook deze methode bedacht door Edward de Bono. De zes 
denkhoeden hebben elk een andere kleur en staan symbool voor één aspect van een 
probleem. Door het probleem steeds met een andere denkhoed de benaderen kun je een 
onderwerp constructief verkennen zonder je last hebt van tegengestelde meningen. Voor- en 
tegenstanders worden in elke fase uitgedaagd om objectief en opbouwend mee te doen. 
 

 
 
 
Helder 

Blauwe denkhoed: 
stuurt de 
organisatie van het 
proces 

Met de blauwe denkhoed kies je de focus en 
bepaal je de volgorde waarin de denkhoeden 
aan bod komen. Aan het eind van de sessie 
gebruik je de blauwe denkhoed om de 
uitkomst, samenvatting en vervolgstappen 
weer te geven. 

 
Blanco 
papier 

Witte denkhoed: 
vergaren van 
informatie 

Welke informatie heb je, welke informatie 
ontbreekt? Welke informatie heb je nodig en 
hoe kom je eraan? 

 
Vuur en 
warmte 

Rode denkhoed: 
gevoelens, emotie 
en Intuïtie 

Nodigt uit om alle gevoelens op tafel te 
brengen. 

 
Groei 

Groene denkhoed: 
creativiteit 

De groene denkhoed geeft ruimte voor 
alternatieven en ideeën. Welke alternatieven 
en mogelijkheden zijn er? Je kunt hierbij 
gebruik maken van de instrumenten voor 
lateraal denken. 

 
Toga 
rechter 

Zwarte denkhoed: 
kritisch denken 

Wat is er mis met het idee? Wat zijn de 
zwakke punten? Waarom werkt iets niet? 
Wat zijn de risico’s? Welke gevaren zijn er? 
 

 

Gele denkhoed: 
voordelen en het 
positieve 

Wat zijn de voordelen? Wat zijn de waarden? 
Hoe kan het worden aangepakt? 



Cursus Eigen stijl © Diana Bokje  68 

Zon en 
optimisme 

 
 
 

Andere disciplines 

 
 
Iedereen benadert een thema vanuit zijn eigen standpunt, kennis en ervaring. Het kan 
interessant zijn om het thema te benaderen vanuit het oogpunt van iemand anders. 
Bijvoorbeeld een dichter, schrijver, regisseur, schilder, beeldhouwer, filosoof, reclamemaker 
of politicus. De genoemde disciplines en fotografie zijn enigszins aan elkaar verwant. Er zijn 
verschillende overeenkomsten in de problemen die ze tegenkomen. Het is interessant om te 
kijken hoe zij met deze problemen omgaan. Een regisseur en schrijver zullen veel eerder 
zoeken naar een verhaallijn. Een beeldhouwer kijkt 3D. Een reclamemaker kijkt naar zijn 
doelgroep en hoe hij deze het beste kan bereiken en de boodschap die hij uit wil dragen. De 
filosoof is eerder geneigd naar het grote geheel te kijken zoals de samenleving of menselijk 
gedrag. Door te kijken hoe bijvoorbeeld een schrijver dit thema aanpakt, kun je nieuwe 
ideeën genereren. 
 

Hulp 

 
Als je zelf niet genoeg ideeën kunt genereren, kun je altijd nog hulp van buitenaf zoeken. Met 
een oproep op social media bereik je al snel een grote doelgroep. Ook kun je de hulp van 
experts met verschillende deskundigheid inschakelen. Dit noemen we de Delphi-methode. Bij 
deze methode stel je alle experts de zelfde vraag/vragen die leiden tot hun visie op de kern 
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van je probleem. Vervolgens inventariseer je de antwoorden. Ten slotte bundel of combineer 
je de antwoorden tot een oplossing en uitvoeringsvorm. Eventueel kun je de experts 
tussentijds bij de verschillende stappen nogmaals raadplegen om tot een weloverwogen 
oplossing te komen. 
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Inhoud en tekens 
 

Tekens 
Net als in taal maakt ook beeldtaal gebruik van tekens. Een teken is een zichtbaar iets dat iets 
vertegenwoordigt dat niet aanwezig is. Een object waar naar verwezen wordt. Woorden zijn 
tekens in een zin. Alles wat zichtbaar is in een foto is ook een teken. Tekens geven betekenis 
aan het beeld. Tekens geven ook betekenis aan elkaar. Zoals een zin waarin de combinatie 
van woorden de betekenis van de zin duidelijk maakt. Ook de omgeving waarin de tekens 
zich bevinden, de context, is bepalend voor de betekenis. Een foto van een hamburger heeft 
een andere betekenis op een reclamebord van McDonalds dan bij een krantenartikel over 
Obesitas. De wetenschap die de betekenis en het proces van betekenisgeving bestudeert 
noemen we semiotiek. In de semiotiek wordt onderscheid gemaakt in drie soorten tekens. 
  

Icoon 

 
 
Een icoon lijkt op wat het is. Een afbeelding van vuur is vuur, een hamburger is een 
hamburger. Op verkeersborden staan vaak iconische betekenissen. Al zijn die niet altijd even 
duidelijk zoals het bovenstaande verkeersbord met de aanduiding van een snelweg.  
 

Index 

 
Een index verwijst naar iets anders. Rook verwijst naar vuur, voetsporen verwijzen naar de 
aanwezigheid van mensen. Een index verwijst altijd naar een concrete plaats- en 
tijdgebonden zaak, persoon of gebeurtenis. Iets uit de werkelijkheid. Op het bovenstaande 
verkeersbord verwijst de windvaan naar de windkracht.  
 

Symbool 
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Een symbool is een teken gebaseerd op afspraken, regels of gewoonten. Het rode kruis staat 
overal ter wereld symbool voor medische hulp. Zoals het andere kruis symbool staat  
Het christelijk geloof en verwijst naar de kruisiging van Jezus. Al heeft kruis in sommige 
culturen een andere betekenis. Daar schuilt ook direct het gevaar van het gebruik van 
symbolen. Een symbool is vaak cultuurgebonden en kan in verschillende culturen een andere 
betekenis hebben. Je moet kennis hebben van de culturele codes van een samenleving om 
een symbool te kunnen interpreteren. Symboliek is heel krachtig als de symboolwaarde van 
de foto en de kijker gelijk zijn.  
Symbolen zijn ontstaan omdat veel mensen ongeletterd waren en ze de visuele vormen 
gemakkelijke konden onthouden. Je kunt de betekenis niet zelf ontdekken, maar moet ze 
aanleren.  
Voorbeelden: 
Symbolen: klok, fallus, kruis, appel 
Eigentijdse symbolen: auto, kleding 
Politieke symbolen: roos, vrijheidsteken. 
 
Het schema in het boek ‘Beeldtaal’ van Van den Broek, Koetsenruijter, De Jong en Smit geeft 
de verschillen tussen de tekens goed weer.  
 

Type teken Associatie Betekenis via Proces Voorbeeld 
Iconisch Direct Gelijkenis 

 
Teken en 
object lijken 
op elkaar. 

Herkennen 

 
Indexicaal Indirect Afleiding 

 
Teken en 
object 
verwijzen 
naar elkaar. 

Associëren 

 
Symbolisch Abstractie Afspraak 

 
Verband 
tussen teken 
en object 
bestaat op 
basis van 
afspraken. 

Aanleren 

 
 
 

Vanitas symbolen 
Vanitas symbolen drukken de fragiliteit en vergankelijkheid van het leven uit. Deze symbolen 
werden veel gebruikt in stillevens uit de 17e eeuw. Ze verwijzen naar de onontkoombaarheid 
van de dood. De letterlijke betekenis is leegheid.  
Doodskop: iedereen zal uiteindelijk sterven 
Uitgebrande kaars, uurwerk, zandloper: verstrijken van de tijd 
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Muziekinstrumenten: vluchtigheid van tonen 
Omgevallen beker of kruik: leegte 
Kroon, scepter, juwelen en munten: rijkdom in het leven die je niet mee kunt nemen in de 
dood 
Wapen: wapen biedt geen bescherming tegen de dood 
Bloemen: kortstondig leven en verval 
Wijn, kruik en brood verwijst naar christelijke betekenis 
Rozenkrans verwijst naar de overwinning op de dood door de wederopstanding 
Klimop: het eeuwige leven 
Vogel, vlinder: kringloop van het leven, dood en opstanding 
De citroen is het zinnebeeld van verlossing geworden omdat het werd beschouwd als een 
krachtig middel tegen vergif en in een zonnig en warm klimaat het hele jaar vruchten draagt. 
Wanneer je de betekenis van deze symbolen kent, kijk je op een heel andere manier naar 
een stilleven.  
 
 

Metaforen 
Net als bij een symbool gebruik je ook een metafoor om iets andere uit te drukken dan wat je 
laat zien. Een metafoor is een beeldspraak waarin twee of meer ongelijke betekenissen met 
elkaar worden verenigd in een nieuwe betekenis Het verschil met een symbool is dat er een 
visueel verband ontstaat door gelijkenis. Denk bijvoorbeeld aan een bloem of een 
doorgesneden vis. Vanwege de gelijkenis met het vrouwelijke geslachtsorgaan werden deze 
zeventiende-eeuwse schilderijen vaak gebruikt als metafoor voor erotiek. Ook de serie die 
Erwin Olaf maakte over het Nederlands elftal is een metafoor. Hij portretteerde de 
voetballers als strijders. De titel van de serie luidt dan ook ‘Voetbal is oorlog’. 
 

Denotatie en connotatie 
Roland Barthes ontwikkelde een andere theorie om naar betekenis te kijken. Een beeld heeft 
volgens hem altijd een betekenis op twee niveaus.  
Denotatie: het herkennen wat wordt afgebeeld. .Het gaat om een objectieve waarneming. 
Connotatie: het begrijpen welke ideeën en waarden er worden gepresenteerd en wat de 
betekenis ervan is. Connotatie is subjectief. Het gaat om gevoelswaarden. De betekenis die je 
aan het beeld geeft is gebaseerd op cultuur, de sociale groep waartoe je behoort en op grond 
van persoonlijke ervaringen. De betekenis is gebaseerd op je persoonlijke referentiekader en 
kan dus per persoon verschillen. 
 

Context 
De context wordt gevormd door omgevingsfactoren die van invloed zijn op de manier 
waarop we naar een foto kijken. De context geeft betekenis aan het beeld. Toeschouwers 
hebben de context nodig om een foto te kunnen duiden. Hoe beter een fotograaf zijn foto 
van de juiste context voorziet, hoe beter het beeld communiceert met het publiek. Er zijn 
verschillende factoren die context aan een beeld geven: 
 

Locatie en medium 
Een foto aan een muur van het museum bekijken we met heel andere ogen dan een foto in 
de krant, een reclamefolder of in de fotoclub. Bij een foto in het museum kijk je vooral naar 
de bedoeling en achterliggende gedachte van de fotograaf (die we daar ook vaak kunstenaar 
noemen). Bij een krantenfoto draait het vooral om de informatieve waarde. Waar is de foto 
gemaakt? Wat is er aan de hand? De fotograaf heet nu fotojournalist. Een foto in een 
reclamefolder bekijken we argwanend. Wat wil men van mij? We spreken van een 

De context 
geeft 
betekenis aan 
het beeld 
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reclamefotograaf. Een foto in een fotoclub is een mix waarin alle vormen samenkomen. De 
fotograaf noemen we een vrijetijdsfotograaf. Toch kan een foto van een vrijetijdfotograaf of 
fotojournalist in een museum belanden. Dan kijken we op een andere manier naar de 
oorspronkelijke foto.  
 

Andere foto’s 
Door een foto in een serie te plaatsen, krijgt hij een andere context. De serie vertelt een 
verhaal dat is opgebouwd uit losse beelden die een samenhang vertonen. De totale serie 
vertelt het verhaal, niet de afzonderlijke losse beelden. 
 

Tekst 
Wanneer je in een museum een tentoonstelling bezoekt, begint het met een verhaal over de 
fotograaf, de betreffende expositie en de achterliggende gedachte van de fotograaf. Ook een 
fotoboek begint met een inleiding. Nuttige informatie die de kijker aangeeft waar het werk 
over gaat en in welke context je het moet zien.  
 

Context in de foto 
Een andere soort context is de context die je uit de foto kunt halen. Dit zijn de 
beeldelementen, tekens en symbolen waaruit je de inhoud van de foto kunt lezen. Ook het 
onderwerp zelf kan betekenis aan het beeld geven. Een foto van een beroemdheid wordt 
met andere ogen bekeken dan een foto van het buurmeisje. Ditzelfde geldt voor een foto van 
een belangrijke historische gebeurtenis. 
 

Invloed van buitenaf 
De fotograaf heeft niet altijd invloed op de context. Op een gegeven moment gaat een foto 
een eigen leven leiden en kan hij een andere betekenis krijgen. Zo wordt een foto 
waardevoller als de werkelijkheid niet meer bestaat. Denk maar eens aan een foto van de 
Twin-towers. Na verloop van tijd kan de betekenis van een foto veranderen doordat het een 
tijdsbeeld weergeeft en zo een historische waarde krijgt. Ook de opvatting over bepaalde 
stromingen in de fotografie verandert. Wanneer een fotograaf beroemd wordt en zijn foto’s 
voor grote bedragen worden geveild, geeft dit ook een andere blik op zijn fotografie. Er zijn 
mensen, zoals curatoren en artdirectors, die er hun beroep van gemaakt hebben om context 
te geven aan foto’s van anderen.  

 

Communiceren 
Naast het doel waarom je fotografeert, moet je ook weten voor wie je fotografeert. Wie is je 
doelgroep? Pas wanneer je weet wie je doelgroep is, kun je de beeldtaal optimaal inzetten 
om je boodschap over te brengen. Verschillende culturen kijken anders naar beeld. Symbolen 
bijvoorbeeld, kunnen voor elke cultuur een andere betekenis hebben. Het is dus belangrijk 
dat je de taal van je doelgroep kent en ‘spreekt’. Wanneer je een product wilt verkopen in 
het buitenland doe je ook eerst onderzoek naar de markt, gewoontes en taal van het land 
waarin je wilt verkopen. Zo werkt het ook in de fotografie. Bij een andere cultuur hoef je 
trouwens niet alleen te denken aan andere landen, maar ook aan andere groepsculturen 
zoals ouderen, jongeren, leden van de fotoclub of krantenlezers. Overigens ligt volgens Ton 
Hendriks de verantwoordelijkheid niet alleen bij de fotograaf. In zijn boek ‘Beeldspraak’ stelt 
hij dat de fotograaf weliswaar de plicht tot culturele leesbaarheid heeft, maar dat van de 
kijker kennis van de beeldtaal mag worden verwacht. 
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