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Voor Gismo,
die me dag in, dag uit met zijn
ondoorgrondelijke ogen aanstaart
en zich afvraagt wat ik toch aan het doen ben…
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INTRODUCTIE
Het zit niet bepaald in mijn genen om altijd maar te streven naar meer, beter en
mooier. Hoewel de subtitel van dit boekje dat wel doet vermoeden.
Volgens mij is dat een eigenschap waar een mens, ik althans, niet gelukkig van
wordt. Aan diegenen die dachten een Tsjakkaboek, de sleutel naar succes en geld in
handen te hebben moet ik helaas vragen om dit boekje maar weer weg te leggen.
Breng het terug, stuur het op, ik zal de kosten retourneren.
Geen boek over ongekende successen dus. Er is één terrein waar ik je graag mee naar
toe neem en je wil inspireren tot meer, beter en mooier. De wondere wereld van de
fotografie. En dan nog niet eens meer, beter en mooier wat betreft apparatuur. Ik
ben er van overtuigd dat je met creativiteit en een compact camera in de hand
ontzettend ver kan komen. En niemand heeft me nog het tegendeel kunnen
bewijzen. Nee, ik bedoel op het gebied van foto‟s, het resultaat. Beter kunnen
kijken, mooiere platen maken en meer plezier krijgen in het maken van die
juweeltjes waar een fotograaf naar op zoek is. En je vindt ze soms op de hoek van de
straat!
Je camera is maar een stuk gereedschap. Een timmerman gebruikt dezelfde hamer
om zowel een grove veilingkist als een verfijnde pronkkast in elkaar te zetten. Dus
laat je niet weerhouden door je gereedschap, maar ga aan de slag en laat je
inspireren.
Kortom, geen uitgebreide technische verhandelingen over camera‟s, objectieven,
filters, statieven, sluitertijden, diafragma‟s, instellingen en andere narigheid. Daar
zijn boeken genoeg over geschreven. Dit boekje is bedoeld als een eenvoudig
inspiratieboek. Ik hoop dat je na het bekijken niet kan wachten om aan de slag te
gaan!
Groeten,Mark
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HOOFDSTUK 1

Over lijntjes en zo…
Hoe blader jij door de vakantiefoto‟s van je vrienden? Waarschijnlijk
werp je een korte blik op het kiekje en schuif je hem vlug aan de kant,
vrezend voor de volgende poging tot het maken van een mooie foto.

Een goede foto kan een toevalstreffer zijn, een uit honderden, misschien
duizenden, maar je kunt wel degelijk bewust aansturen op meer aandacht
van je kijkerspubliek.
Het moment dat de mensen om je heen langer dan een
vakantiekiekjesmoment naar jouw foto‟s kijken, al is het maar één
seconde langer, heb je een overwinning behaald.
Hoe? Tips en trics helpen daarbij. Soms zijn het gewoon trucjes waarvan
we in het algemeen weten hoe onze hersenen daarop reageren.
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Invoerende en uitvoerende lijnen, zichtlijnen
Het eerste hoofdstuk in dit E-book gaat letterlijk over het langer bezig houden
van de kijker om naar je foto te kijken. Gewoon, omdat hij of zij meer tijd
nodig heeft om alles te ontdekken.
Niet omdat je foto „ramvol‟ staat met beeldelementen, maar omdat jij, als
fotograaf, nagedacht hebt hoe je de kijker alles laat zien wat je wilt laten
zien. En bovendien in welke volgorde.
Een van de dingen die ik op de Kunstacademie heb geleerd is om heel bewust
naar afbeeldingen, foto‟s, schilderijen en van mijn part zelfs architectuur te
kijken. Bewust in de zin van weten wat je ogen en hersenen doen zodra je een
beeld onder ogen krijgt.
Niemand ontkomt aan het vaste patroon dat je hersenen volgen bij het zien van
een foto. Je zoekt naar houvast, naar licht en, of je wilt of niet, je volgt
zichtbare en onzichtbare lijnen in een foto.
Zo kun je in de fotografie spreken van invoerende en uitvoerende lijnen, of een
ingang en uitgang, zoals sommige fotografen dat noemen. Een lijn die je als
kijker direct oppakt en gaat volgen. Waar voert hij heen? Wat kom ik
„onderweg‟ allemaal tegen?
Als fotograaf deze lijnen weten te vinden en weten te gebruiken is een machtig
middel om de aandacht van de kijker vast te houden.
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Canon 450D
28mm, 1/400 @ f/5.6, ISO 400
Duotoon via Lightroom

Nice, Frankrijk

diagonaal
zichtlijn
Bovenstaande foto uit Nice heeft een paar heel duidelijke lijnen die je al
zigzaggend naar het strand brengen. Bovendien heb ik mijn standpunt zo
gekozen dat de balustrade diagonalen vormt die repeterend terug komen.
De ingang van de foto vind je rechts onder. Daarna volg je de weg verder naar
beneden. Door het gemiddelde tot kleine diafragmagetal ontstaat ook een spel
tussen scherp en onscherp. Het kind brengt de menselijke maat in de foto,
maar over dat soort onderwerpen later meer.
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Canon EOS 7D
100mm, 1/500 @ f/5.6, ISO 100

Eibiswal, Oostenrijk
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De zogenaamde S-curve (zie ook blz. 8) is een klassieker als het gaat om lijnen
die je door een foto heen voeren. In het waterlandschap op het eiland
Tiengemeten kom je dat nog eens tegen.

Canon EOS 450D
110mm, s1/640 @ f8, ISO 100

Eiland Tiengemeten, Zuid-Holland

S-Curve
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HOOFDSTUK 2

Verdeel en heers!
Een goede vlakverdeling in je foto‟s is belangrijk.
Maar wat is een goede verdeling? Moeten alle
beeldelementen gelijkmatig verdeeld worden
binnen het kader van de foto? En wat als ik maar
één beeldelement heb? Hoort dat dan precies in
het midden?
Al zolang de mens bezig is met kunst, worstelt hij
met dit soort vragen. In de wiskunde werd ooit de
basis gelegd voor de Gulden Snede. Een berekening
via een ingewikkelde formule voor de vlakverdeling
van 1:1.618.
Pas in de 19e eeuw ontworstelde de Gulden Snede
zich aan de wiskundige bollebozen en werd deze
verdeling bijvoorbeeld voorzichtig in architectuur
en schilderijen toegepast. Sindsdien is zij niet
meer weg te denken uit de wereld van de kunst.
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De Gulden Snede
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Al het goede komt in drieën
Hoe lijkt je dat? Een foto maken waarin de beeldelementen in een verhouding
van 1:1618 staan.
Waarschijnlijk vind je het niks. De verhouding van 1 : 1.618 is nu eenmaal een
soort van lastig. Zeker in de fotografie wanneer je met je camera in je handen
een plaat wilt maken. Er is echter hoop, want wanneer je die rare getallen wat
vereenvoudigt zou je uit kunnen komen op „De regel van derden‟.

De regel van derden

De regel van derden is een eenvoudige, maar daarmee zeker niet minder
effectieve manier om de beeldelementen die je vast wilt leggen, te plaatsen
binnen het kader van je foto. Misschien heb je er al eerder van gehoord, maar
hoe zat het ook al weer?
Verdeel het frame van je foto denkbeeldig in drie stroken horizontaal en drie
stroken verticaal. De wat moderne camera‟s houden er zelfs al rekening mee
door de zoeker uit te rusten met een dun raster dat deze verdeling precies
weergeeft.
Nu is het de „kunst‟ om de belangrijke beeldelementen die je wilt fotograferen
op een van deze rasterlijnen te krijgen. Dat wijkt dus af van wat veel
vakantiefotografen doen: Daar waar het om gaat in de foto precies in het
midden plaatsen…

Ooit afgevraagd waarom bij zoveel landschapsfoto‟s de horizon op een derde
van onder of een derde vanaf de bovenkant van de foto ligt? Nou, daarom. We
vinden dat met z‟n allen gewoon erg prettig.

Mark Isarin | Fotografie

13

Canon EOS 7D
200mm, 1/250 @ f/5.6, ISO 100

De regel van derden toegepast op onze goudvis. Stel je eens voor hoe het beeld
zou hebben uitgepakt wanneer deze dame in het midden van het frame was
gezet. De ruimte rechts geeft lucht (raar om te zeggen bij een vis) en ook een
zekere onbalans die zelfs in zo‟n eenvoudig plaatje een spanning teweeg
brengt.
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Canon EOS 7D
500mm, 1/250 @ f/6.3, ISO100

Biesbos, Dordrecht
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In deze tegenlichtopname op het strand nabij
Ouddorp heb ik gebruik gemaakt van een verticale
variant van de regel van derden. Het hoofd en het
schepnet liggen ongeveer op een derde van de
boven- en onderkant van het kader. Het lijfje op
een derde van rechts. Je ziet het: Letterlijk in alle
situaties kun je die regel van derden toepassen.

Canon EOS 7D
200mm, 1/400 @ f/5.6, ISO 250

Ouddorp, Goerree-Overflakkee,
Zuid-Holland
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HOOFDSTUK 3

Last van slechte ogen?
Een fotograaf hoort, als het even kan, alles
haarscherp te zien. Gestoken scherp, zoals dat zo
plastisch heet.
En toch, de onscherpte in een foto is net zo
belangrijk, soms zelfs belangrijker dan de scherpe
delen.
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Een wazig onderwerp?
Nee, geen wazig hoofdstuk, maar wel onscherpe delen in je foto. Deze kunnen
namelijk juist een heel belangrijk element vormen om de kijker langer vast te
houden.
Onze hersenen zoeken als eerste naar het scherpe gedeelte van de foto. Dé
reden waarom portretfotografen altijd, tot vervelens toe zullen blijven
hameren op scherpe ogen van het model. Wat je met de rest doet is aan jou,
maar wanneer de ogen van een model niet scherp zijn krijg je als kijker op zijn
minst een onprettig gevoel. Op zijn minst, zeg ik, want eigenlijk is zo‟n foto in
de meeste gevallen een fiasco. En dat zal je me niet gauw horen zeggen!
Door het gebruik van een klein diafragmagetal, creëer je een korte
scherptediepte. Door het diafragmagetal groter in te stellen zie je over een
groter wordende afstand steeds meer scherp. Officieel moet ik zeggen, min of
meer scherp, want hoe je je camera ook instelt, er zal maar één punt écht in
focus zijn.
Goed, onscherpte is dus net zo belangrijk als de scherpe delen in je foto.
Waarom dan? Omdat, zoals ik al aangaf, de kijker eerst op zoek gaat naar de
scherpe delen van je plaat. Die scherpe delen worden gebruikt als vertrekpunt
om de onscherpe gebieden te verkennen en om vervolgens weer naar terug te
keren voor het broodnodige houvast.
Zo blijven je ogen heen en weer gaan door de foto heen.
Door slim gebruik te maken van de scherptediepte, te spelen met je diafragma
dus, kun je zelfs door scherpte en onscherpte zichtlijnen in je foto creëren.
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Canon EOS 7D
167mm, 1/80 @ f/7, ISO100

Thorn, Limburg

Het ging mij om de mooie, oude auto in een verstild Limburgs dorp. Door nu
een standpunt te kiezen, waarbij ik deels een blik op de auto en deels een blik
in de straat kon werpen en door een hele korte scherptediepte te kiezen, blijft
alle aandacht op de auto, maar neem je als toeschouwer toch stiekem een
uitstapje in de straat.
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Om vervolgens op je schreden terug te keren, omdat je in een wazig gebied
bent beland. Hetzelfde gebeurt met deze vervaarlijk uitziende Franse katjes.
Canon EOS 450D
200mm, 1/100 @ f/5.6, ISO 800

Zuid-Frankrijk
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Canon EOS 450D
10mm, 1/100 @ f/7.1, ISO 100
Drenthe

Oh ja, wanneer je landschapsfoto‟s wilt maken,
zorg dan voor een groot diafragma om een zo
groot mogelijke scherptediepte te bereiken. Een
groot diafragma wil zeggen: Een groot
diafragmagetal
en
daarmee
een
kleine
lensopening. Verwarrend hè, die techniek, maar
fotografen willen nou eenmaal een beetje
interessant doen. Anders kan iedereen mooie
foto‟s maken. Misschien helpt het volgende
ezelsbruggetje. Wanneer je ouder wordt (groter
getal) moet je gaan knijpen met je ogen
(kleinere opening) om de krant nog te kunnen
lezen, oftewel meer scherptediepte!
Leg bij landschapsfotografie bovendien de focus
op ongeveer een derde van je vandaan in het
landschap. Dat komt het meest natuurlijk over.
Hé, zowaar de regel van derden in
driedimensionale zin!

Scherpte in het landschap
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HOOFDSTUK 4

Eén momentje graag…
Tja, had ik het maar geweten, dan had ik mijn
instellingen van de camera op tijd op orde gehad
en was ik op tijd klaar om juist die ene foto te
maken, maar ja…
Is er maar één moment waarop je het beste
resultaat voor een foto kunt bereiken? Geeft een
foto, een seconde eerder of later gemaakt, per
definitie een minder resultaat?
Wanneer is het licht op zijn best? Nu, of moet ik
nog een paar minuten wachten? Op welk ogenblik
maak ik het meest treffende portret?
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Is er maar één moment voor dé foto ?
Nee, ik geloof daar niets van. Natuurlijk, soms mis je hét moment. En in een
groot aantal gevallen moet je weten wat er komen gaat en klaar staan. Neem
bijvoorbeeld een trouwerij. Ietwat sneu wanneer je het wisselen van de ringen
mist, of erger nog: De kus… Nu kan ik me voorstellen dat het pas getrouwde
setje die kus nog wel eens over wil doen, maar toch. Soms moet je er zijn,
klaar staan en voorspellen wat er komt.
Toch is er in mijn ogen maar zelden één moment om een foto te maken. Dat
een foto die ik nu maak anders wordt dan die van over twee seconden, dat is
waar. Het gaat er vooral om wát je wilt fotograferen, welk gevoel of welke
boodschap je wilt overbrengen.
Als het gaat om buitenopnames loont het altijd de moeite om van te voren te
weten waar je terecht komt. Oftewel, bereid je goed voor. Soms kom je op een
plek waarbij de zon precies van de verkeerde kant komt. Zo zal je aan de
oostkust van Engeland ‟s avonds tevergeefs voor een spetterende
zonsondergang op komen draven. Niet alleen omdat het veel regent in de UK,
maar vooral omdat je de zon dan in de rug hebt…
Ik maak voor dit soort situaties gebruik van Google maps en een app genaamd
„The Photographers Ephemeris‟. Met name de laatste geeft van iedere plek op
aarde inzicht waar en hoe laat de zon op komt en onder gaat. Bovendien kun je
met deze app zien hoe de zon (of maan) door het landschap draait, wanneer de
schemering intreedt en hoe lang de schaduwen op een bepaald tijdstip zijn.
Alleen om mee te spelen al een geweldig stukje software…
Voor veel situaties in de fotografie moet je van spelletjes houden. Met name
één spelletje dat „The waiting game‟ heet. Oftewel, soms moet je gewoon
geduld hebben en
wachten op ander licht, andere actie of andere
onderwerpen.
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Zomaar een poortje in Zuid-Frankrijk. Zoals er zo
veel te vinden zijn. Door geduldig te wachten tot
er wat mensen door de poort liepen kreeg ik een
veel interessantere foto. De menselijke maat,
actie, kortom een mini-verhaal gevangen in één
plaatje. Als kijker wil je weten wie die mensen
zijn, wat ze doen, waar ze naar toegaan.

Canon EOS 450D
28mm, 1/160 @ f/3.5, ISO100
Entrevaux, Frankrijk

Ingrediënten die je in je foto kunt stoppen door te
wachten op het juiste moment.
Ik ken een verhaal van een fotograaf die twee
weken op een gletsjer heeft gebivakkeerd,
regelmatig in een soort cocon aan een ijswand
hangend, om maar te wachten op de perfecte
straal zonlicht die door het ijs gereflecteerd zou
worden.
Het is hem gelukt. Hij is thuis gekomen met een
foto…
Hoe dan ook, maak altijd veel foto‟s van je
onderwerp. Kijk goed wat er om je heen gebeurt.
Beslis wat je over wilt brengen met je foto‟s en
probeer van alles uit. Misschien kom je er wel
achter dat het moment dat je in je hoofd had veel
minder goed uitpakt dan de foto die je een paar
seconden later maakt vanuit een ander standpunt.
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Canon EOS 7D
500mm, 1/100 @ f/6.3, ISO 160
Markt, Dordrecht

Ik stond er, zij kwam langs. Zij blikte en ik knipte. Een kort moment, niet
langer dan 2 seconden, toen was ze voorbij, en ik ging door. Een cadeautje…
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HOOFDSTUK 5

Bekijk het zwart-wit
Gek eigenlijk, we hebben er decennia over gedaan
om het fenomeen „kleurenfoto‟uit te vinden. Nu de
techniek ontzettend ver is gevorderd in het
weergeven van kleuren en kleurnuances, blijven
we toch nog steeds gehecht aan die ouderwetse
zwart-wit weergave van de wereld om ons heen.
Wat is dat toch?
Tja, soms worden foto‟s sterker wanneer je ze in
zwart-wit afdrukt. Zwart-wit of duo-toon. Vaak zit
dat in het feit dat je in een zwart-wit foto niet
wordt afgeleid door kleuren, maar je vooral kunt
concentreren op het, wat ik meestal „het grafische
karakter‟ noem van een afbeelding.

Ik zeg dus: bekijk het ook eens zwart-wit, maar
doe het niet met je camera!
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Waarom in zwart-wit als het ook in kleur kan?
Niet direct een tip waar je wat aan hebt wanneer je in het veld loopt. Mijn
mening is namelijk dat je niet direct on-camera in zwart-wit moet schieten.
Blijf gewoon in kleur schieten, maar leer jezelf aan om de beelden die je ziet
in je hoofd te vertalen naar zwart-wit. Wanneer je jezelf daarin oefent lukt het
na verloop van tijd zelfs om beelden zo te vinden en te schieten dat ze in
zwart-wit alleen maar sterker worden. Je leert inschatten hoe de kleuren rood
en groen reageren bij het omzetten naar zwart-wit. Je leert kleurtonen te
vertalen naar grijstinten.
Waarom ik volhoud dat je beter in het postproces je foto‟s om kunt zetten naar
zwart-wit? Omdat je daar naar alle waarschijnlijkheid machtig veel meer
mogelijkheden hebt om die kleurtonen om te zetten naar grijstinten. Sowieso
ben ik er een voorstander van om je camera zo weinig mogelijk zelf uit te laten
zoeken. Ik weet het, ik ben een beetje eigenwijs, maar ik doe het liever
allemaal zelf.
In de betere fotobewerkingssoftware zoals Lightroom en Photoshop, kun je het
digitale fotobestand omzetten naar zwart-wit met behoud van alle
kleurkanalen. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld het rood in de originele
kleurenfoto kunt opschroeven of afzwakken, wat enorme gevolgen heeft voor
het uiterlijk van je zwart-wit afbeelding. Veel rood wordt heel donker vertaald
in zwart-wit. Laat bomen en gras oplichten uit je landschap door met de groene
en de gele kleurkanalen te spelen. Maak je „blauwe‟ luchten indrukwekkend
donker door aan het blauwe kanaal te schuiven.
En vind je zwart-wit zo zwart-wit? Probeer dan ook eens de hooglichten te
vervangen door een lichte kleurzweem en de donkere tinten door een iets
donkerdere kleurtoon. Het zogenaamde duo-toon effect.
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<< Canon EOS 7D
45mm, 1/40 @f/5.6, ISO 100
Parijs

Canon EOS 7D
100mm, 1/100 @ f/5.6, ISO 100
Parijs

Beide foto‟sa zijn van een
minimale duo-toon van geel en
paars voorzien.
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HOOFDSTUK 6

Ik doe maar wat…
Soms hoor ik mensen zeggen (en ik hoorde daar
ooit ook bij) “Ik doe maar wat.”
En dat is niet best.
Tenminste als je echt zomaar wat aanrommelt.
Echter, wanneer je bedoelt dat je van alles
uitprobeert, ben je goed bezig.
Het leren toepassen van de regeltjes is belangrijk,
het leren van de cameratechniek ook. Laat je
alleen niet dwarszitten door diezelfde regeltjes en
techniek. Probeer uit, kijk wat er gebeurt wanneer
je iets anders doet dan verwacht. Doe dingen
tegen beter weten in. Kortom, maak foto‟s, maak
heel veel foto‟s.
Beter leren fotograferen is namelijk op een
bepaald punt ook gewoon keihard werken. Uren
maken, duizenden beelden maken, die je
waarschijnlijk nooit aan iemand durft te laten
zien.
Fotograferen is hard werken én experimenteren.
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Canon EOS 450D
10mm, 1/2 @ f/9, ISO 200

Biesbos, Dordrecht
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Experimenteer en wees creatief!
Een van de dingen die je jezelf tijdens dat harde werken steeds af zou kunnen
vragen is: “Wat als ik….” Wanneer je die vraag continu stelt, zoek je andere
standpunten, zoek je andere camera-instellingen, zoek je andere onderwerpen
en kom je vroeg of laat tot verrassende en fantastische resultaten.
Wat als ik de camera nou eens niet scherp stel?
Wat als ik de camera nou gewoon eens beweeg bij het indrukken van de
ontspanknop?
Wat als ik nou eens een lange sluitertijd kies?
Wat als ik nu eens mijn flitser gebruik in combinatie met een hele lange
sluitertijd?
Wat als ik nu eens in- of uitzoom tijdens het indrukken van de ontspanknop?
Wat als ik de lens nu eens omgedraaid op mijn camera zet?
Wat als ik bewust een verkeerde witbalans kies?
Wat als ik in de stromende regen ga fotograferen?
Wat als ik de camera op de grond leg bij het fotograferen?
Wat als ik nu eens met een groothoeklens dicht op iemands gezicht fotografeer?
Ik ben ervan overtuigd dat de meest creatieve resultaten voortkomen uit
misschien wel de meest creatieve vraag die iemand kan stellen: “Wat als ik nu
eens…?”
Ga erop uit, struikel, val, misluk, sla blunders en kom thuis met iets geweldigs!
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HOOFDSTUK 7

Hokjesgeest?
Aan iedere foto zit een randje. Daar is geen
ontkomen aan. Een foto is begrensd. Is het een
handicap waar je mee moet leven of kun je er
gebruik van maken? Die begrenzing is er fysiek in
ieder geval, maar kun je zelfs met een foto in de
hand verder kijken dan het kader? Een paar
verkenningen in het land van kaderen, croppen en
knippen.
Kaderen, een lastig onderwerp. Niet in de laatste
plaats omdat het deels ook een kwestie van smaak
is.
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Waarom? Wat ? En dan pas Hoe?
Eigenlijk gaat dit hoofdstuk over twee zaken die je niet van elkaar los kunt
zien. Het eerste deel gaat over kaderen, het tweede stelt de vraag: Wat moet
er binnen het frame van mijn foto voorkomen en wat niet?
Het kaderen van een foto is lastig. Moet alles wat je wilt laten zien ook echt in
zijn geheel op de foto staan? Iedereen kent van die vakantiefoto‟s waarbij de
voeten van ome Joop op gruwelijke wijze, net boven de enkels zijn afgekapt.
De manier waarop je je beelden kadert kan in sommige gevallen een foto
maken of breken. Een portret waarbij het hoofd is aangesneden kan prachtig
zijn, maar iets te veel of iets te weinig aangesneden kan de suggestie wekken
dat de fotograaf er met zijn eigen hoofd niet helemaal bij was.
De eerste keuze maak je al zodra je een foto maakt. Houd je de camera
horizontaal of verticaal? Veel fotografen doen dit min of meer intuïtief. Zodra
je tijdens een heerlijk weekendje in Parijs dan eindelijk bij de Eiffeltoren bent
gearriveerd, valt het namelijk ook gewoon niet mee om dat hele ding binnen je
fotokader te krijgen zolang je de camera horizontaal houdt.
Wat doe je met een landschap? De camera altijd horizontaal? Je zou het ook
eens andersom kunnen proberen. Kaderen heeft alles te maken met wat je wilt
laten zien aan de toeschouwer. Misschien ken je veel meer waarde toe aan een
mooie lucht in een landschap. Probeer dan ook zoveel mogelijk van die lucht te
laten zien. Dat kan door de horizon laag in beeld te leggen, of door je camera
een kwartslag te draaien.
Wil je de weidsheid van een landschap benadrukken? Waarom dan vast blijven
zitten aan het fotoformaat dat standaard uit je camera rolt? Probeer eens een
panoramaeffect te bereiken door de boven- en onderkant van je foto af te
snijden.
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Canon EOS 7D
45mm, 1/320 @ f/4.5, ISO 100

Wolwevershaven, Dordrecht
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Kaderen heeft alles te maken met compositie, maar heeft ook alles te maken
met wat je wilt laten zien. Welke sfeer en boodschap je wilt overbrengen. Ik
denk dat je een hele grote stap zet in het maken van betere foto‟s zodra je
bewust over het kader gaat nadenken, wanneer je bewust gaat beslissen wat je
wel en wat je niet laat zien, wanneer je in gaat zien dat het kader van een foto
niet zo maar de buitenste rand van het fotopapier is.

WAAROM?

Het hele proces van kijken en beslissen wat er van jou als creatieveling binnen
het kader van de foto mag verschijnen, is samen te vatten in drie stappen.
Eigenlijk zou je jezelf constant drie vragen moeten stellen:

WAT?

WAAROM wil ik dit of dat vastleggen? Ja, waarom? En blijf dan niet hangen in
uitspraken als “Dat vind ik wel mooi…”, of misschien nog erger: “Dat spreekt
me wel aan…”

HOE?

Nee, probeer heel serieus voor jezelf vast te stellen waarom je aan dat andere
voorbij liep, en juist hier stil bent blijven staan. Is het een kwestie van kleur,
contrast, humor, licht, of een onverwachte samenkomst van beeldelementen?
Wanneer je daar achter bent, en alleen dan pas, kun je verder met de tweede
vraag:
WAT wil ik dan precies in beeld brengen? Zodra je weet waaróm je iets wilt
fotograferen, kun je gaan beslissen wát er dan in beeld moet komen en,
belangrijker nog, wat niet. Welke elementen laat je toe binnen het fotokader?
Wat zijn de dingen die het antwoord van de eerste vraag versterken, en welke
dingen horen daar niet bij en doen daar afbreuk aan? Pas als je dat hebt
vastgesteld kun je gaan nadenken over de derde vraag:
HOE ga ik het dan vastleggen? Welk standpunt kies ik? Welke lens gebruik ik? Is
dit het juiste tijdstip, of kom ik later terug? Welke camera-instellingen heb ik
nodig om uit te drukken wat ik voel?
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Canon EOS 450D
18mm, 1/800 @ f/4, ISO 100

Dordrecht, oud en nieuw in
confrontatie met elkaar
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HOOFDSTUK 8

Zoek meer diepgang!
Tja, dit is geen oproep tot diepzinnige gesprekken.
Ik ben een plaatjesmaker en geen praatjesmaker,
hoewel sommige mensen in mijn omgeving over
dat laatste misschien een andere mening hebben.
Waar ik in dit hoofdstuk op uit ben is om heel
bewust perspectief en diepte te creëren in foto‟s.
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Neem de tijd om je onderwerp te verkennen.
Perspectief en diepte in je foto zorgen er voor dat je de kijker langer
vasthoudt. Hij of zij wil namelijk niks missen van wat er dichtbij en veraf
allemaal is te zien.
Tijdens een van de workshops die ik geef, passeer ik met de cursisten vaak een
hekje. “Gefeliciteerd!” zal je misschien zeggen, maar…
Dat hekje kan de aanleiding zijn tot een foto met ontzettend veel diepte en
perspectief. Niet zelden blijven de fotografen in spe bij het hek staan, al
zoekend naar een manier om er iets interessants mee te doen. Wanneer ik ze
vervolgens naar de grond regisseer ontstaan soms de mooiste resultaten.
In dit hoofdstuk komen eigenlijk een aantal van de voorgaande hoofdstukken
samen. Door diagonalen en zichtlijnen creëer je diepte. Ook door scherpte en
onscherpte kun je een enorme dieptewerking introduceren. Zelfs door slim
gebruik te maken van het kader kun je suggereren dat er buiten datzelfde
kader nog veel meer is.
Je kunt prachtige effecten bereiken door op een beeldelement in je foto af te
stappen en het groot weer te geven binnen je kader. De vervreemdende
verhoudingen die dat oplevert kunnen heel sterk werken.
Ik probeer de cursisten altijd zo te laten kijken dat we geen landschap of
gebruiksvoorwerpen zien, maar dat we kijken naar vlakken, lijnen, kleuren en
structuren. Wanneer je dan gaat bewegen met je camera, door de knieën gaat,
om het onderwerp heen loopt of wat dan ook, dan zie je die vlakken en lijnen
ten opzichte van elkaar veranderen. De horizon zakt, een hek lijkt reusachtig,
de bloemen lijken boven de horizon uit te torenen, en ga zo maar door.
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Wees altijd bedacht op standpunten, lijnen en verhoudingen die diepte en
perspectief kunnen versterken.
Canon EOS 7D
20mm, 1/500 @ f/5.6, ISO 100

Natuurgebied
Merwelanden, Dordrecht
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Canon EOS 7D
10mm, 1/125, @ f/11, ISO 100
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HOOFDSTUK 9

Zeg, vertel nog eens …
Heb je wel eens een foto gezien waarbij je dacht,
“Wat gebeurt daar eigenlijk?”
Zo‟n foto die je even aan het denken zet, of in
twijfel brengt?
Wil je dat mensen echt de tijd nemen om naar je
fotowerk te kijken? Vertel dan een verhaal. Een
verhaal met plaatjes. Soms is één beeld genoeg om
minuten lang te fantaseren.
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Sterke verhalen
Tijdens lessen die ik wel eens aan jonge kinderen
geef, is het vertellen van een verhaal met foto‟s
een altijd welkom, terugkerend onderwerp.
Verzin een verhaal en zoek er foto‟s bij. Of, beter
nog, zoek een foto en verzin er een verhaal bij. In
alle gevallen dat kinderen zo‟n opdracht krijgen
ontstaan de meest fantastische resultaten. Hele
levensverhalen,
schrijnende
thuissituaties,
sprookjesachtige fantasieën, of de dagelijkse
actualiteiten worden verwoord in enkele beelden.

In gedachten
verzonken…

Kinderen zijn daar meesterlijk in.
Als inleiding tot dit soort opdrachten, toon ik vaak
enkele van de foto‟s in dit hoofdstuk. Foto‟s
waarbij je gedachten, wanneer je goed kijkt, alle
kanten op kunnen gaan.
Foto‟s met een verhaal. Als fotograaf moet je
soms juist niet op zoek zijn naar dat Wow!-effect,
maar gewoon vastleggen wat je tegenkomt.
Een moeder met kind. Dat klinkt behoorlijk
klassiek. Behoorlijk saai ook. Totdat je de foto ziet
en je afvraagt in welke situatie zij zich bevinden.
Waar denk jij aan?
Canon EOS 450D
186mm, 1/80 @ f/5.6, ISO 100
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Ruzie op straat?

Sony DSC H1
54mm, 1/160 @ f/3.5, ISO 100

Foto‟s met een verhaal. Er is iets aan vooraf gegaan. Het verhaal is nog niet
klaar. Wat gebeurde er toen ik uiteindelijk doorliep? Hoe is het afgelopen?
Probeer alert te zijn op alledaagse beelden. Dat is moeilijker dan je denkt,
juist door het alledaagse. Probeer beelden los te weken uit hun omgeving en
context, en laat je foto een eigen leven leiden.
Wanneer ik je de ware toedracht van sommige foto‟s in dit hoofdstuk vertel zou
je nog wel eens vreemd op kunnen kijken. Ik doe het dan ook niet! Kijk en
fantaseer.
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Ruzie ,
humor
of…
verdriet?

Canon EOS 450D
200mm, 1/100 @ f/5.6, ISO 100
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Canon EOS 450D

In Frankrijk kwam ik deze meneer tegen.

200mm, 1/125 @ f/5.6, ISO 400

Het was warm, hij had dorst en er was water.
Maar ja, soms zijn we een beetje te gulzig…

De gulzige drinker
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HOOFDSTUK 10

Denk er niet te licht over
Misschien wel het moeilijkste onderwerp, maar wel
mijn stokpaardje: LICHT.
Zonder licht geen foto!
Ja, zonder licht geen foto. Iedereen begrijpt dat.
En toch kan het een eye opener zijn. Tijdens
fotografielessen met kinderen laat ik ze vaak in
een verduisterde ruimte met een zaklantaarn
spelen, terwijl de sluiter van de camera een aantal
seconden open staat.
De reacties zijn verbluffend! De foto‟s ook, af en
toe.
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Canon EOS 450D
54mm, 1/160 @ f/5.6, ISO 100

Alblasserwaard, Zuid-Holland
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Light is more important than the subject
Licht, ochtendlicht, middaglicht, avondlicht, lamplicht, schemerlicht, hard
licht, zacht licht, flitslicht, achterlicht, ieder licht heeft zijn eigen kwaliteit. Er
bestaat volgens mij niet zoiets als verkeerd of lelijk licht. Dat het licht niet
past bij wat je wilt laten zien kan natuurlijk voorkomen. Is het daarom
verkeerd licht? Je kunt ook zeggen dat je het verkeerde onderwerp heb
gekozen bij het licht…
Nu ik er bij nadenk bestaan mijn vroegste herinneringen uit herinneringen aan
licht en de bijbehorende sfeer. Het intieme licht van een enkele kaars in het
donkere huis, wanneer mijn moeder mij op kerstochtend wakker maakte. Het
warme licht van de laatste zonnestralen door de gordijnen, terwijl ik in mijn
bedje lag en mijn vader en moeder zachtjes de dag doornamen op het balkon,
grenzend aan mijn kamer. Het gefilterde licht door de witte strandtent die
mijn broers en ik opzetten in het plantsoen. Het natte licht van een frisse
herfstochtend, terwijl ik vol verwachting met de andere kleuters een
herfsttocht beleefde. Het ongeduldige licht van een heldere lenteochtend,
wanneer ik met diezelfde kleuters met bossen bloemen door de straten liep,
allerlei versjes zingend. Het trage licht van een lome zondagmiddag, met niets
omhanden, maar ook het dreigende groene licht vlak voor een donderend
onweer na een klamme zomerdag, het diffuse schaduwloze licht van een saaie
dag waarop niemand zin had om buiten te spelen.
En nog steeds kan ik blij worden als een klein kind van een enkele zonnestraal
die speelt met de Hortensia‟s in de tuin. De Jacobsladders uit de
indrukwekkende wolkenformaties tussen de buien door. Het overweldigende,
haast oorverdovende zonlicht in mijn studio, de late schemering waarin alles
om me heen een onwerkelijk en sprookjesachtig uiterlijk krijgt, of het vale,
mysterieuze licht op een mistige morgen. Je begrijpt: Ik heb iets met licht.
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Canon EOS 7D
10mm, 1/100 @ f/8, ISO 100
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Ochtendlicht
Avondlicht
Canon EOS 7D
10mm, 1/160 @f/5.6, ISO 100
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Hoewel je zonder licht niet kunt fotograferen, is het tegelijkertijd een van de
moeilijkste opgaven om het licht, zoals je dat beleeft ook weer terug te krijgen
in je foto.
De enige manier om dit voor elkaar te krijgen, of in ieder geval te benaderen,
is om jezelf blindelings om te leren gaan met de tools van je camera.
Ik zeg het niet gauw, maar hier komt toch echt een stuk techniek om de hoek
kijken. Een van de eerste vragen die ik stel aan de cursisten tijdens mijn
workshops is: “Hoe staat je camera ingesteld?” Helaas is het antwoord in 95
procent van de gevallen: “Op de automaat”, oftewel de zogenaamde P-stand.
Daar is in principe niets mis mee, maar wanneer je werkelijk licht wilt
fotograferen zoals je dat beleeft, moet je van de P-stand af en manueel (de Mstand) gaan werken. Tot grote schrik van de cursisten bij aanvang van zo‟n
workshop en tot grote opluchting achteraf. Want je kunt dat echt leren. Niet
zonder slag of stoot. Dat niet, maar je kunt het leren. Ik zei het al eerder in dit
boek, fotograferen is deels ook gewoon hard werken. Duizenden foto‟s maken,
analyseren en leren.
Alleen op die verfoeide M-stand kun je ISO-waarde, diafragma en sluitertijd,
met behulp van het histogram en belichtingscompensatie, zo op elkaar
afstemmen dat je het licht kunt vangen zoals het is.
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Canon EOS 7D
64mm, 1/250 @ f/10, ISO 100

Stilleven
Studio opname, bewust
ondebelicht
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Canon EOS 7D
70mm, 1/60 @ f/6.3, ISO 100

Dordrecht

Als je het licht zijn gang laat gaan, hoef je niet eens de gehele fiets in beeld te
brengen om hem toch helemaal te laten zien…
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NAWOORD

Tien hoofdstukken met wat gedachtenspinsels. Tien hoofdstukken met duwtjes
in de, wat ik denk dat de goede richting is. Ik hoop dat je aan de slag gaat met
de eerste negen hoofdstukken van dit E-book. Ik hoop nog meer dat je na het
lezen van het tiende hoofdstuk geconcentreerd naar het licht van alledag om je
heen gaat kijken. Dat je gaat proberen om met het stuk gereedschap dat we
camera noemen dat licht te vangen. Dat kost tijd. Ga er vanuit dat je veel
foto‟s moet maken om beter te worden. Denk niet aan tientallen, ook niet aan
honderden. Reken erop dat de eerste paar duizend foto‟s een leuke oefening
zijn…, maar de eerste foto waarin het je lukt vergeet je een leven lang niet
meer.

Ik hoop bovenal dat dit boekje je inspiratie en energie geeft om je camera op
te pakken en erop uit te trekken. De wereld is een grote speeltuin voor
fotografen. Dat maakt ons kinderen die alle dagen mogen spelen.
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INFORMATIE

Ik zie je graag terug tijdens een van mijn workshops of een van de
verschillende internet cursussen, om te controleren of het allemaal wel klopt
wat ik hier met een stalen gezicht durf te beweren:

Website:

www.makisarin.nl`

Insta:

www.facebook.com/markisarin.nl

LinkedIn:

www.linkedin.com/in/markisarin

Facebook:

www.facebook.com/markisarin.nl

Twitter:

twitter.com/markisarin

Postadres:

Ringdijk 12, 2981EW Ridderkerk

Studio:

Lage Ham 161a, 5102 AB, Dongen

Tel:

0620207162

Mail:

isarinfotografie@gmail.com
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OVER MARK
(sla deze pagina gerust over)
Mark Isarin ( Nederland, Dordrecht, 1964) startte in 2005, na een hectisch leven
als softwareprogrammeur, als zelfstandig fotograaf. Hij volgde een opleiding
aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den-Haag.
„Mijn manier van werken is doordrenkt met passie. Passie voor fotografie,
passie voor de mensen die ik mag fotograferen, passie voor de mensen met wie
ik samenwerk en aan wie ik cursus geef. Op een andere manier zou ik het niet
kunnen en willen doen.‟
„Apparatuur is leuk, visie veel beter!‟
„Ik zie fotografie als een vorm van kunst en niet per definitie als een technisch
beroep.
Ik gebruik mijn camera‟s als een stuk gereedschap om te maken wat ik in mijn
hoofd al zie. Dat betekent dat voor mij visie op fotografie veel belangrijker is
dan apparatuur. Je vraagt aan een beeldhouwer tenslotte ook niet welk merk
beitels en gutsen hij gebruikt. Ik zal je dus nooit (lang) vermoeien met
cijfertjes, instellingen en de specificaties van het fantastische gereedschap
waarmee ik mag werken. Veel belangrijker vind ik dat ik met mijn beelden een
verhaal, jouw verhaal kan vertellen.’
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By the way: Wie is Gismo?
Gismo is het katertje dat we een aantal jaren geleden uit het asiel hebben
gered en sindsdien carrière maakt als studio-kat.
Eigenwijs, ondoorgrondelijk…
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