
FOTOBESPREKEN
Mathy Heijmans



VRIJ WERK
Non-professionals



• Fotograferen wat je wil 

• Plezier en voldoening 

• Inspireren en leren



DOEL



VERGROTEN 
FOTOGRAFISCH INZICHT



4 PIJLERS:

• Beschrijven (opsomming, vaststelling van de ingrediënten) 

• Analyseren (beschrijving samenhang en ordening beeldelementen, systematisch ontleden) 

• Interpreteren (het aangeven van betekenisvolle relaties tussen aspecten van de foto) 

• Waarderen (wat vind jij nu van de foto?)



PIJLER 1

BESCHRIJVEN



Beschrijven

• Wat zie ik op de foto?  

• Goed kijken en onder woorden brengen van 
datgene wat er op de foto staat afgebeeld.  

• Objectief  beschrijven, dus minimaal  interpreteren. 

• Zorg dat alle toeschouwers hetzelfde gezien hebben. 

• Wat is er aan de hand?



PIJLER 2

ANALYSE



Analyse

• Compositie, lijnen, kadrering, herhaling, ritme, 
ruimte, perspectief  en tijd 

• Verdeling van licht en donker, toon 

• Kleurgebruik 

• Materiaal, presentatie 

• Techniek, manipulatie



Analyse: Compositie

• Centraal 

• Decentraal 

• Overall 

• Symmetrisch



Analyse: Lijnwerking

• Het arrangement van de foto 

• Hoe wordt het blik van de kijker gestuurd? 

• Echte lijnen, denkbeeldige lijnen? 

• Opgaande of  neergaande lijnen?



Analyse: Kadrering

• Open of  gesloten kader



Analyse: Herhaling en Ritmiek

• Beeldrijm 

• Beeldritme 

• In het platte vlak of  in de compositie



Analyse: Ruimte en Perspectief

• Voorgrond 

• Invoerende lijnen 

• Sferische omstandigheden 

• Scherp- onscherp 

• Overlappingen 

• Convergerende lijnen 

• Standpunt (gelijk-, vogel- en kikkerperspectief)



Analyse: Tijd

• Het moment van afdrukken 

• Bewegingen, gebaren, uitdrukkingen 

• Te vroeg, op tijd, te laat… 

• Gevoelswaarde nu, of  straks?



Analyse: Licht en toon

• Verdeling van het licht en donker (aandacht) 

• Sfeer 

• Richting 

• Toon (contrast, gradatie, dekking)



Analyse: Kleurgebuik

• Gebruikte kleuren 

• Kleurcombinaties 

• Harmonie of  schril contrast 

• Monochromie



Analyse: Materiaal en presentatie

• Afmetingen 

• Textuur glans, mat, halfmat, parel, barriet, aquarel 

• Inhoud en doel bepaald materiaalkeuze 

• Met rand, randloos, solo of  in drie- of  vierluik 



Analyse: Techniek en Manipulatie

• Detaillering 

• Scherptediepte en onscherpte 

• Gebruik van het licht 

• Brandpuntsafstand 

• Beweging 

• Manipulatie



PIJLER 3

INTERPRETEREN



Interpreteren: duiding

• Het geven van een betekenisvolle relatie tussen alle 
aspecten van de foto 

• Interpretatie is subjectief, waarbij alle aspecten van 
de foto in samenhang zijn geïnterpreteerd. 

• Wat communiceert de foto? 

• Waar gaat de foto over?



Interpreteren: 3 invalshoeken

WAT IS: 

• Invalshoek: het Onderwerp, Genre of  Thema 

• Invalshoek: de Boodschap, de Bedoeling 

• Invalshoek: de Betekenis van de foto



Interpreteren: vragen stellen

• Waarom staat het onderwerp zo in beeld? 

• Wat zeggen de beeldelementen, wat is hun functie? 

• Wat is mogelijk de boodschap of  bedoeling? 

• Wat is het onderwerp, het genre of  het thema? 

• Wat is de relatie met andere 

• Fotografen, 

• Stromingen, 

• Wereldse zaken?



Invalshoek: boodschap & bedoeling

Wat wil de fotograaf ? 

• Informeren over vakantie, gebouw, documentair 

• Uiten van plezier, expressie, esthetiek 

• Kwaliteitsfoto, vakmanschap, technische perfectie 

• Iets gedaan krijgen, overtuigen, bewijs, reclame 

• Aandacht trekken, mode, de foto moet knallen 

• Verduidelijken, (politieke) boodschap, maatschappij kritisch 



Interpreteren: betekenis verdiept

• Tekens (verwijzende functie) 

• Symbolen (algemeen bekende meer eenduidige tekens) 

• Connotatie (relatief, bijbetekenis, studium: /cultureel/politiek/ of  punctum: /emotie/) 

• Meerduidigheid (duiding ontleend aan context van presentatie)



Interpreteren: betekenis

Studium: 

• Rationele benadering van de foto uit culturele of  
politieke invalshoek 

Punctum: 

• Een aanwijsbaar detail in een foto dat de 
beschouwer emotioneel raakt



Interpreteren: verhaal & symboliek

• Verhaal met directe relatie met bestaande wereld 

• Herkenbare visuele werkelijkheid 

• Als symboolwaarde door kijker wordt begrepen



Interpreteren: Functie van beeldelementen

Analyse van beeldelementen laat zien welke keuze door 
fotograaf  gemaakt zijn ten behoeve van: 

• Beeldopbouw 

• Compositie 

• Camerastandpunt 

• Sfeer 

• Esthetiek 

• Drama 

• Neutrale weergave 



Interpreteren reacties: welke waarom?

• Bewondering 

• Afkeer 

• Irritatie 

• Medelijden 

• Angst 

• Interesse 

• Herkenning 

• Bevreemding 

• Vertedering 

• Onbegrip 

• Iets anders



PIJLER 4

WAARDEREN



Waarderen: welk perspectief ?

• Persoonlijk 

• In relatie tot andere foto’s 

• In relatie tot de opdracht (als die er was) 

• In relatie tot je opvatting (inhoud, esthetiek, etc.)



Waarderen: wat vind jij er van!

• Sterke en zwakke punten 

• Zeggingskracht 

• Verbeeldingskracht 

• Kwaliteit 

• Kan het beter of  sterker?



Waarderen: welk doel?

• Wat staat er op? 

• Hoe staat het er op? 

• Waar gaat het over



Waarderen: welke invalshoek?

• Fotografie als realisme (sec) 

• Fotografie als expressionisme (ultieme expressie fotograaf) 

• Fotografie als instrumentalisme (als effectief  middel) 

• Fotografie als formalisme (kunst)



Woorden tekort?

lieflijk grillig typisch gezaghebbend alternatief 
inspirerend vertederend briljant tintelend fundamenteel 
tergend diepzinnig vaag gedateerd abrupt zuiver 
psychologisch elementair algemeen plezierig finaal fijn 
ethisch bourgondisch flatterend authentiek 
belangwekkend fout spookachtig origineel symbolisch 
afschuwelijk associatief fantastisch bewerkt statig 
optimistisch frustrerend arbeidsintensief complex gek 
retrospectief revolutionair onweerstaanbaar 
hypnotiseren
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