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Van de redactie 

Voor u, op uw beeldscherm, vindt u de laatste aflevering van de NVBG -

nieuwsbrief voor de zomerstop. Het is een bewogen halfjaar geweest en 

ik hoop van harte dat we na de zomervakantie op min of meer normale 

wijze ons leven kunnen vervolgen. Het niet doorgaan van geplande 

festivals is daarbij wel een flinke tegenvaller. De evenementenkalender is 

erop aangepast. 

 

In dit nummer vindt u enige commentaren van lezers, te weten Jan 

Tuinman en Cuno Wegman. Zeker de moeite van het lezen waard en 

wellicht ook aanleiding voor andere lezers eens in de pen te klimmen.  

 

Verder een artikel over verhalende fotografie en iets over fotograferen 

van het gezinsleven. In ieder zichzelf respecterend fototijdschrift zijn 

artikelen te vinden over fotograferen in dit coronatijdperk. Daar doen wij 

dus ook aan mee, al is het met een verwijzing naar een website.  

 

Verder nog een artikel over creatief gebruik van het diafragma, met 

wellicht dingen die we allemaal wel weten, maar die hier toch handig bij 

elkaar zijn beschreven. 

 

Karin Bijsterveld heeft een spontane bijdrage geleverd, getiteld ‘Listen to 

Europe’. Dat was oorspronkelijk in de Engelse taal, maar is door haar 

vertaald in het Nederlands. 

 

Ik wens u allen, ondanks de hinderlijke coronamaatregelen, een zo prettig 

mogelijke vakantie en zie u graag bij de volgende uitgave, die op 

woensdag 2 september zal verschijnen.  

 

Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 21 augustus worden aangeleverd op het 

volgende adres: nvbgnieuws@nvbg.nl 

Arthur Palache, 

hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Vorig jaar was ik omstreeks deze 

tijd druk bezig met het pakken van 

mijn koffers voor een trip van een 

aantal weken naar de overkant van 

het Kanaal, naar Schotland, Wales 

en Devon. Nu ben ik bezig het daar 

geschoten materiaal te verwerken 

tot een avondvullende presentatie. 

Dus bestaat mijn vakantie dit jaar 

waarschijnlijk uit het herbeleven van 2019. Nu had ik niet veel gepland 

staan voor dit jaar, maar het Jahrestreffen van AV-Dialog in het Zuid-

Duitse Höpfen am See in juni is (onder voorbehoud) verplaatst naar de 

eerste week van oktober. En of het El Mundo Abenteuer und Reise 

Festival op 23 en 24 oktober in Judenburg (Oostenrijk) doorgaat is ook 

nog de vraag. 

 

Niet alleen de buitenlandse festivals worden geraakt door het 

Coronavirus. Zolang er geen vaccin is zal men waarschijnlijk nog 

maanden vastzitten aan de anderhalve meter afstand verordening. Dat 

houdt in dat een zaalcapaciteit beperkt wordt tot 30 à 40%. Veel 

bezoekers van onze regionale festivals zullen dan teleurgesteld worden.  

De organisatie van het AV-Festival van het Westen (op 26 september) 

heeft in verband hiermee besloten dit jaar geen festival te organiseren. 

Een moeilijke keuze, maar op 26 september een festival organiseren voor 

een zeer beperkt publiek zou te veel AV-liefhebbers teleurstellen. Ook is 

er is geen vooruitzicht dat de omstandigheden op de uiterste datum, dat 

dit festival dit jaar nog georganiseerd kan worden (begin november), 

beter zouden zijn. 

Ook de organisatie van het Voorjaarsfestival, dat niet is doorgegaan op 

14 maart in Oosterhout (bij Nijmegen) heeft de moeilijke beslissing 

genomen om het festival dit jaar niet meer te houden.  

mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
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28 november is nog ver weg, maar de ook organisatie van het AV -Festival 

van het Noorden heeft, door alle onzekerheden, het festival dit jaar 

afgelast. 

 

En zo gaat het seizoen 2019-2020 als een nachtkaars uit voor de NVBG. 

Te hopen is dat we het na seizoen 2020-2021 de waakvlam kunnen 

openen en daarna de thermostaat steeds wat hoger kunnen zetten om 

weer op volle kracht te eindigen. Een belangrijke rol hierbij kunnen de 

regionale afdelingen en AV-groepen spelen. Doordat die in vaak kleinere 

groepen opereren kunnen zij eerder activiteiten gaan ontplooien. Een 

overzicht van de regionale afdelingen en AV-groepen vind u op onze 

website https://nvbg.nl/regios/.  

 

De zomer gaat beginnen en het NVBGnieuws gaat er een paar maanden 

tussenuit. Mochten er mededelingen te doen die niet kunnen wachten tot 

de editie van 2 september, dan houden wij u via een NVBG -Nieuwsflits op 

de hoogte. 

 

Met mijn mede bestuursleden wens ik u een prettige zomer toe. Het is 

mijn wens dat u erop uit kunt om even de sleur de breken. Maar doe het 

op gepaste afstand. 

 

 

 

Ed Diersmann,  

Voorzitter NVBG  

(voorzitter@nvbg.nl). 

Geachte redactie, 

 

Wellicht een beetje laat, maar door de komst van de nieuwsbrief van mei, 

kwam bij mij de herinnering terug dat ik nog wilde reageren op een artikel 

in de april-editie. 

Het betreft het artikel over 

fotografie met lange sluitertijden. 

Daarin wordt als fout nummer 2 

genoemd: het niet gebruiken van de 

mirror-up-mogelijkheid. Ik ben dit 

‘vereiste’  vaker tegengekomen in 

beschrijvingen voor dit type 

fotografie, en wil toch melden dat ik 

het daar structureel niet mee eens 

ben. Zeker, het opklappen van de spiegel levert trilling op. En is daarmee 

een potentiële bron van onscherpte. Maar bij een opname van seconden 

tot minuten of zelfs nog langer, is de invloed van die trilling op het 

eindresultaat verwaarloosbaar.  

 

Het effect van de spiegeltrilling is bij een "gewone" foto met een sluitertijd 

van 1/100 seconde vele malen sterker. En dan heb ik het niet nog niet 

over een snelle (actie-)foto met een sluitertijd van 1/1000 seconde: daar 

is het eigenlijk een zekerheid dat de trilling langer duurt dan de opname 

zelf... 

 

Misschien lokt dit een uitwisseling van inzichten en ideeën uit tussen 

fotografen onderling. En wellicht wordt dan ook bij andere  ‘fundamentele’ 

uitgangspunten opnieuw naar de oorsprong en houdbaarheid gekeken. 

 

Hartelijke groet, 

Cuno Wegman 

Lezersreactie 

https://nvbg.nl/regios/
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Het is een lastige tijd waarin we nu leven, veel activiteiten zijn stop gezet. 

Fotoclubs en av-activiteiten zijn tot nader order gestopt. Wat ga je nu 

doen als fotograaf en av-maker? Het geeft je in ieder geval de 

mogelijkheid om eens wat zaken op orde te stellen. Zo ben ik bezig met 

het opschonen van mijn harde schijven. In de loop der jaren zijn er heel 

wat foto’s op de harde schijven komen te  staan. Ik heb vier harde 

schijven: één voor de foto ’s, één voor de av-producties, één voor video 

bestanden en één voor de muziek, alle met voldoende capaciteit. Dan nog 

een back-up schijf waar alles op gekopieerd staat. Wat betreft de foto ’s 

wordt het eens tijd om na te gaan of ik alles nog wel wil bewaren. Omdat 

alles goed gerubriceerd is zijn foto ’s goed terug te vinden. 

Stuk voor stuk ben ik bezig de categorieën door te lopen en dan kom je 

vaak dubbele foto’s tegen en ook foto’s waarvan je nu denkt, waarom heb 

ik deze bewaard? En zo schoont het aardig op.  

 

Een andere vraag die ik mij stelde, wat doe ik eigenlijk met al die foto ’s? 

Zo heb ik in de loop der jaren onder andere een categorie “Bomen”, 

verzameld, waar ik eigenlijk (nog) niets mee gedaan heb. Als av-maker 

gaat er dan toch iets kriebelen, hier kan of moet ik toch wat mee doen!  

Belangrijk is dan, welk stuk muziek ga ik gebruiken? YouTube is dan een 

uitstekend kanaal om eens te gaan zoeken. Je tikt in de zoek balk: Bomen 

of Trees en je vindt van allerlei soorten muziek, al of niet voorzien van 

een videoclip. En als je dan iets gevonden hebt dan begint het echt te 

kriebelen om er een serie van te maken. 

 

Dus (tijdelijk) gestopt met het opschonen van de schijf en aan de slag 

gegaan met het samenstellen van de serie. 

Het muziekstuk dat mij aansprak en ook gecomponeerd op het thema 

“Bomen”, was het muziekstuk van Enya met als titel “The memory of 

Trees”.  Het stuk is wat aan de lange kant, maar bevat wat herhalingen, 

deze kun je er tussen uit knippen en naadloos weer aan elkaar plakken.  

Sommige vinden dat je niet in een muziekstuk van een ander mag 

rommelen. Maar op het Nationale festival wordt er regelmatig gepromoot 

om wat meer met muziekmontage te doen, en dan ontkom je er niet aan 

om in andermans muziek te knippen en plakken.  

Misschien een nieuw discussiepunt?  

 

De serie is inmiddels klaar, maar ik ben er nog niet helemaal zeker van of 

het wel is wat ik wil, ik moet er nog eens goed naar kijken. Aan tijd zal het 

niet ontbreken. 

 

En zo breng ik een groot deel van de corona tijd door, hopende dat na de 

zomer de activiteiten weer door kunnen gaan.  

 

Jan Tuinman 

 

Wat doe je in deze 

lastige corona tijd 
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Het coronavirus heeft tot gevolg dat evenementen gecanceld zijn of 

uitgesteld worden. Voor 2021 staan nog de volgende evenementen op de 

lijst, maar ze worden onder volstrekt voorbehoud genoemd:  

In concreto betekent het dat er dit jaar geen festivals meer worden 

georganiseerd. Hieronder en op de volgende bladzijde ziet u nog een 

korte toelichting, waaruit blijkt op welke gronden deze vervelende 

besluiten zijn genomen. 

 

Beste Av-liefhebbers, 
 

Wij hebben helaas moeten besluiten om het Festival van het Noorden dit 

jaar niet te organiseren. 

Buitengewoon jammer, maar het is niet haalbaar om een festival te 

organiseren voor een beperkt aantal bezoekers (30). En meer mogen er 

zeker niet in de zaal met de 1½ meter regel. 

 

Binnenkort prikken we een datum 

voor het volgend jaar. 

 

Met vriendelijke groet, Ben de Hond 

Evenement Plaats Datum 

AV-festival van het Westen Moerkapelle Uitgesteld tot 02-10-2021 

Festival van het Noorden Steenwijk Wordt later bekend gemaakt 

AV-studiedag Rijen 16-01-2021 

Voorjaarsfestival Nijmegen Uitgesteld tot 13-03-2021 

Landelijke NVBG-dag Barneveld nnb 

Landelijke Dag Audiovisueel Maartensdijk 20-03-2021 

Nationaal AV-festival Barneveld nnb 

Beste Fotografen en AV-liefhebbers, 

 

Ten eerste hoop ik dat u in deze moeilijke tijden 

veilig en gezond blijft. Als organisatie van het 

Festival van het Westen hebben we veel nagedacht 

over de huidige situatie. 

 

Tot onze spijt moeten we meedelen dat het AV-festival van Het Westen 

op zaterdag 26 september niet kan worden gehouden. De laatste 

richtlijnen van het RIVM bieden te weinig ruimte om het festival op een 

haalbare manier te laten plaatsvinden. Ook heeft bij deze beslissing het 

volgende een rol gespeeld: 

 

• De meesten van U en wij vallen in de zogenoemde "risicogroep". In 

deze groep leeft nog enige terughoudendheid om op grote 

bijeenkomsten af te komen. 

• Door de 1,5 meter opstelling kan maar een beperkt aantal bezoekers 

toegelaten worden. Dit is organisatorisch al een dilemma, maar ook 

financieel niet haalbaar. 

 

Voor ons is het festival, los van het competitie-element, evenzeer een 

sociaal evenement. De ontmoeting met gelijkgestemden en de 

uitwisseling van ervaringen is zeker zo belangrijk.  

 

We slaan dus een jaar over en hebben zaterdag 2 oktober 2021 als 

nieuwe datum voor het 7e AV-festival van Het Westen. 

 

Hartelijke groet, 

Namens de festivalorganisatie, 

Marcel Batist 
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Ik struin nog wel eens het internet af en kom soms opmerkelijke dingen 

tegen. Het thema corona is daarbij in deze tijd onvermijdelijk.  

Een Engelse site over fotografie geeft tips om de corona-tijd door te 

komen. Het leuke is, dat als je Chrome als brouwser gebruikt, je de tekst 

geheel automatisch in het Nederlands kunt laten verschijnen. Klik met de 

rechtermuisknop op een ‘leeg deel’ van de site en er verschijnt een 

venstertje: 

Hierin kun je kiezen voor Vertalen in het Nederlands en dat gebeurt dan. 

Zelfs in dezelfde opmaak als de Engelse tekst. Ik vond op de site  

Digital-Photography-school.com een aardig idee waarin vastleggen van 

het gezinsleven centraal staat. Dat zou dus ook wel eens een idee voor 

een audiovisual kunnen zijn. 

Het artikel begint als volgt:  

 

Het documenteren van het gezinsleven en het vastleggen van 

familiemomenten is wat velen van ons inspireerde om een camera op te 

Je moet toch wat... 

pakken. Maar toen we een camera pakten, ontdekten we hoe moeilijk het 

is om die momenten vast te leggen. 

 

De schrijver heeft een vijftiental tips verzameld om deze klus te klaren.  

Ze helpen je om je momenten creatiever vast te leggen, lichtuitdagingen 

te overwinnen en eenvoudigere camera-instellingen te gebruiken. 

Het leuke is dat deze tips werken met iedere camera, of je nu een DSLR 

gebruikt of alleen je telefoon om foto's te maken. 

 

Het is de moeite waard om er eens rond te kijken. Het bedoelde artikel is 

HIER te vinden. 

http://www.digital-photography-school.com
https://digital-photography-school.com/15-tips-for-documenting-home-life/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=May-0720
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In fotografie wordt verhalen vertellen meestal 

een foto-essay of fotoverhaal genoemd en het 

is een vrij algemene praktijk. Als u tijdschriften 

als National Geographic leest, heeft u zeker al 

vele geweldige voorbeelden van verhalen 

vertellende foto’s gezien. 

 

Simpel gezegd, het is een manier voor een fotograaf om een verhaal te 

vertellen met een serie foto's of soms zelfs een enkele foto. Bij een serie 

foto's worden afbeeldingen op een specifieke manier geordend met als 

doel de emoties en het intellect van de kijker te beïnvloeden.  

 

De volgende zes basisprincipes van verhalen vertellen door middel van  

fotografie kunnen erg handig zijn, vooral als u nog niet bekend bent met 

het concept van verhalen vertellen in fotografie en u wilt leren hoe u met 

foto's verhalen vertelt: 

 

1. Zorgvuldige planning 

Planning is een van de belangrijkste onderdelen van visuele verhalen. U 

moet van tevoren plannen hoe u het verhaal dat u in gedachten hebt, 

gaat visualiseren . Het planningsproces moet het selecteren van het 

onderwerp, het onderzoeken van het onderwerp en het plannen van uw 

opnamen omvatten - ze moeten zeer divers en visueel aantrekkelijk zijn. 

Overweeg ook enkele symbolen in uw afbeeldingen te gebruiken om uw 

boodschap duidelijker over te brengen. 

 

Vaak kunt u tijdens een opname de foto's mogelijk niet in de exact door u 

geplande volgorde vastleggen. Dat is natuurlijk geen enkel probleem, als 

AV-makers zijn we gewend dat in de nabewerking te doen.  

 

Daarnaast is het praktisch om uw shoot vooruit te plannen. Als u het 

gebied dat u fotografeert zorgvuldig verkent vóór de eigenlijke sessie, 

weet u wat voor soort verlichting beschikbaar is (en eventueel wat mee te 

nemen) en wat voor weerpatronen u kunt verwachten.   

 

Als het gaat om verhalen vertellen in reis- of documentaire fotografie , 

kan het best handig zijn om een iets te leren over de lokale cultuur, 

gebeurtenissen en gedragspatronen van de onderwerpen die u gaat 

Story telling photography 



8 

fotograferen. Ga er nooit van uit dat alles soepel zal verlopen en dat 

iedereen zich zal gedragen zoals u dat verwacht! Wees voorbereid om 

problemen aan te pakken die zich op enig moment kunnen voordoen.  

 

2. Single shot versus fotoserie 

Kan een fotograaf betere verhalen vertellen met een enkele afbeelding of 

met een reeks afbeeldingen? Hoewel het niet eenvoudig is om deze vraag 

te beantwoorden, omdat het afhangt van het onderwerp van het vertellen 

van verhalen, is het nog steeds belangrijk om te onthouden dat een enkel 

beeld slechts een 'halve waarheid' is, omdat het onmogelijk is om alles in 

één foto te vertellen. Een enkele afbeelding is misschien erg krachtig, 

maar het is slechts een deel van het grotere geheel. Als AV-makers zijn 

we natuurlijk gewend om met meerdere beelden te werken, anders wordt 

het geen audiovisual. 

 

Een serie foto's stelt een kijker in staat om elke afbeelding onafhankelijk 

te verwerken en de maker kan meerdere afbeeldingen verbinden tot een 

samenhangende verhaallijn. De eerste en laatste beelden in een serie 

zijn het belangrijkst omdat ze sterk genoeg moeten zijn om de 

onverdeelde aandacht van een kijker te trekken.  

 

Naast het kiezen of u verhalen wilt vertellen met een enkele of meerdere 

afbeeldingen, moet u ook beslissen wat voor soort verhaal u wilt 

vertellen. u hebt twee opties: open of gesloten verhalen .  

Open verhalen zijn best interessant omdat ze veel vrijheid geven aan 

zowel de fotograaf als het publiek. Dit betekent dat de emoties en 

ervaringen uit het verleden van de kijker van invloed zijn op de manier 

waarop uw verhaal wordt gezien en geïnterpreteerd. Aan de andere kant 

laat een gesloten verhaal niet veel ruimte over voor open interpretaties. 

Het moet op een vrij eenvoudige manier worden georganiseerd en 

verteld, zodat iedereen tot dezelfde conclusie komt.  

 

3. Sterke emoties 

Het maakt niet uit hoe briljant uw verhalenfoto's zijn in termen van 

technische eigenschappen, ze moeten ook een sterke emotionele impact 

hebben op uw kijkers. 

 

Niet alle afbeeldingen behoeven een menselijke figuur of menselijke 

interactie te bevatten om emotioneel sterk te zijn. Ze kunnen zelfs alles 

bevatten, van een landschap tot abstracte beelden - het enige dat telt, is 

dat ze sterke emoties in het hart van de kijker kunnen oproepen.  

 

Naast het oproepen van sterke emoties, moeten verhalen vertellende 

beelden zorgvuldig worden gelaagd met betekenis. Dit is meestal het 

moeilijkste proces bij het vertellen van verhalen, omdat we hiermee niet 

zomaar willekeurige mooie afbeeldingen kunnen maken. Deze opzettelijke 

betekenislagen zouden de belangrijkste criteria moeten zijn bij het 

selecteren en ordenen van de afbeeldingen voor het verhaal.  

 

Denk goed na over kleuren wanneer u bepaalde emoties in uw 

verhalenfoto's wilt creëren. Het kleurenschema en zelfs de witbalans die 

u kiest, kunnen geweldige hulpmiddelen zijn om bepaalde emoties over te 

brengen. Als u de kleurentheorie kent, kunt u nogal gewaagde en 

gedenkwaardige afbeeldingen maken! 

 

Door te experimenteren met warme en koele kleuren kun u snel de sfeer 

in u afbeeldingen veranderen. Als u bijvoorbeeld focust op het spectrum 

van rood, zal dat het gevoel van vreugde, intimiteit, passie of plezier 
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vergroten. Aan de andere kant zullen koude blauwachtige kleuren het 

gevoel van kalmte of misschien ongelukkigheid en isolatie overbrengen.  

4. Streven naar afwisseling in uw verhalen  

Iedereen houdt van afwisseling! Omdat u zeker niet wilt dat uw kijkers 

zich vervelen en uw verhaalvaardigheden als zwak overkomen, moet u 

hun verbeeldingskracht uitdagen door ze verschillende shots aan te 

bieden. Gewoon focussen op één soort foto zal niet een heel verhaal 

vertellen - u moet op details letten en flexibel worden als het gaat om u 

stijl van fotograferen en esthetische voorkeuren.  

 

5. Origineel zijn 

Originaliteit lijkt misschien een overschat concept, maar het is heel 

belangrijk, vooral bij verhalenfotografie. Het is moeilijk om een origineel 

scenario te bedenken dat u kijkers echt kan vermaken. Het is een 

uitdaging om iets unieks te creëren met miljarden afbeeldingen die 

tegenwoordig overal te zien zijn. Het is echter een mooie gewoonte om 

naar originaliteit te streven en waar mogelijk op te vallen.  

 

6. Verhalende structuren 

Verhalen moeten een begin, een midden en een einde hebben en 

hetzelfde principe geldt ook voor visuele verhalen. Als u net begint met 

een reeks afbeeldingen, kun u het vertellen van verhalen oefenen door te 

proberen een chronologische verhaalstructuur te vormen. Net als bij een 

film, moet uw foto-essay een openingsshot hebben, shotfoto's, 

interactieve en sequentiële shots en een slotshot bevatten.  

 

Als u iets experimenteels wilt maken, hoeft u zich niet aan deze regels te 

houden, maar u moet toch een soort minimale verhalende structuur 

hebben om u kijkers te begeleiden. Het idee van verhalen vertellen wordt 

nog interessanter als er illustraties zijn en dit is precies de reden waarom 

iedereen foto-essays en audiovisuals leuk vindt. De illustraties maken de 

verhalen op de een of andere manier levendiger en gedenkwaardiger en 

daarom is het zeker de moeite waard om u te verdiepen in verhalen te 

vertellen met foto's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto op blz. 7 is gemaakt door Peter Kemp en met speciale 

toestemming hier geplaatst. Peter Kemp is bekend om zijn story telling 

pictures. Het is dan ook de moeite waard om zijn werk te bekijken op de 

website www.peterkemp.nl  

http://www.peterkemp.nl
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Hoe audioliefhebbers een 

Internationaal geluid lieten horen 

 

We horen Beethoven’s Ode an die Freude in een versie voor speeldoos, 

klokken en synthesizer. Dan een medley van 21 volksliederen van 

Europese landen in een dromerig arrangement. Na een paar minuten 

transformeert de medley tot muziek met een dwingend ritme van slagwerk 

en trompetten. Het Beethoven thema keert een paar seconden terug, nu 

in militaire stijl, gevolgd door het geluid van een geigerteller—een geluid 

dat zowel zacht als onheilspellend klinkt. De opname eindigt met het 

speeldoosje, geleidelijk wegstervend en vermengd met harmonieuze 

strijkersklanken. 

 

Het is 1986. De Duitse stad Baden-Baden is het decor voor de 35ste 

International Amateur Recording Contest (IARC), georganiseerd door de 

Internationale Federatie voor Geluidsjagers (FICS). Zoals al sinds de 

jaren ’70 gebruikelijk is, heeft de wedstrijd een centraal thema. Dat thema 

is deze keer: “Europa: Droom of realiteit”? Voor het eerst in haar 

geschiedenis heeft de FICS - internationaal in naam, Europees in 

lidmaatschap - haar geluidsjagers uitgenodigd om Europa in geluid te 

vangen. De geluidsjagers zijn op dat moment audio amateurs, liefhebbers 

in de ware zin van het woord, die in hun vrije tijd radiodocumentaires, 

muziekopnamen, hoorspelen, geluidscollages en audiobrieven maken.  

 

De speeldoos-ode geeft uitdrukking aan wat onderzoekers een 

“Olympisch” internationalisme noemen: een verbeelding van Europa als 

een ensemble van naties op zoek naar harmonie (Somsen 2008). De 

wedstrijd zelf belichaamt die Olympische gedachte eveneens: een 

vriendelijke competitie waarin een jury inzendingen vanuit verschillende 

landen beoordeelt op basis van internationale criteria. De zojuist 

beschreven inzending verbeeldt Europa als een ideaal en vreedzaam 

antwoord op de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Een 

andere inzending, een rijmend gedicht met geluidseffecten onder de titel 

Lang Lebe Europa klinkt minstens zo pro-Europees. Het begint met de 

Griekse mythe over het ontstaan van Europa, vertelt het verhaal van de 

reizende Romeinen, schetst de naoorlogse Europese Gemeenschap als 

een subsidiespel, en betreurt dat Europa op de drempel van de Oost -

Europese landen stopt. Heeft Tsjernobyl niet laten zien dat radioactieve 

straling zich niet aan muren en prikkeldraad houdt? Als we willen dat 

onze kinderen “ja” tegen Europa zeggen, dan moeten we voor ons 

toekomstig milieu zorgen, wegwerken wat ons scheidt en van elkaar 

leren: “Alles trennende entfernen und auch von einander lernen”, zo klinkt 

het in het Duits.  

 

Een derde opname laat echter twijfel zien over wat Europa vermag, ook 

al eindigt het op positieve toon. Het is een hoorspel dat een opgewekte 

veeltalige Eurovisie uitzending uit de hoofdsteden van Europa nadoet. 

Alleen loopt die uitzending al snel op een Babylonische spraakverwarring 

uit. Dit gebeurt wanneer een Italiaans presentator de hamvraag van de 

uitzending aankondigt: “Quali prospettive concrete esistono a vostro 

parere per la realizzazione de l ’Europa unita?” 1).  Niemand van de 

presentatoren in de andere landen begrijpt waar de Italiaan precies heen 

wil, en ze beginnen met elkaar ruzie te maken tot plotseling Beethoven ’s 

negende klinkt, en de presentator in Londen met een zucht van 

verlichting “Now I understand!” uitroept.   

 

Gaandeweg lijkt de houding van de geluidsjagers over het Europese 

project inderdaad sceptischer te worden. In 2006 is het IARC-thema 

“Visie op de toekomst”. Dat inspireert een deelnemer - die uiteindelijke 

een prijs binnensleept - een bijdrage in te sturen van een fantasie-

opname van een zitting van het Europese parlement. Op de agenda staat 

Listen to Europe 

1) Welke concrete perspectieven zijn er volgens u voor de verwezenlijking 

van een verenigd Europa? 
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een voorstel voor een nieuw type volksmuziek voor heel Europa. Een 

vertegenwoordiger van Luxemburg heeft een heks-achtige vrouw bezocht 

die nieuwe muziek brouwt door een Frans chanson, een Italiaanse opera, 

een Oostenrijkse “schlager”, een Portugese flamenco en een Zwitserse 

hymne met elkaar te vermengen. Maar de vertegenwoordiger vindt het 

niet om aan te horen. Over een tweede poging van de componiste is hij 

wel enthousiast: het is een etnografische opname van een “stam” die 

schreeuwt, danst en drumt. Het Europese parlement stemt er volledig 

mee in en keurt de nieuwe Europese volksmuziek met een 

overweldigende meerderheid goed. Maar op de achtergrond horen we de 

heks hysterisch lachen… 

 

Literatuur 

 

• Somsen, Geert (2008). A History of Universalism: Conceptions of 

the Internationality of Science from the Enlightenment to the Cold 

War. Minerva, 46(3), 361-379.  

 

• http://www.soundhunters.com/theme.html (26 mei, 2020).  

 

• IARC DVD 1986 and CD 2006 (Courtesy Helmut Weber).  

 

Karin Bijsterveld 

 

 

Karin Bijsterveld is de auteur van de reeks 

artikelen die onder de naam ‘Wat doe ik met 

mijn bandrecorder?’ in eerdere NVBG-

nieuwsbrieven zijn verschenen. Dit artikel, 

een column, is door haar spontaan 

toegestuurd en onderstreept nog eens het 

belang van geluid. Geluid dat helaas en 

volkomen onterecht binnen de Nederlandse 

Vereniging voor Beeld en Geluid te weinig 

aandacht krijgt. 

Redactie 
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Creatief diafragma gebruiken voor maximaal effect  

 

Een van de krachtigste bedieningselementen op de camera is de 

diafragma-instelling. Deze instelling is zo krachtig en veelzijdig, dat veel 

fotografen diafragmaprioriteit als hun primaire instelling gebruiken. Deze 

instelling kan effectief gebruikt worden voor creatieve doeleinden 

gebruiken. 

 

Op welke manieren kunt u diafragma gebruiken om creatieve foto's te 

maken? Er zijn verschillende mogelijkheden en er is een scala aan 

verschillende effecten die kunnen worden bereikt.  

 

Bokeh in foto's aanbrengen 

Het eerste waar je vrijwel zeker aan denkt bij creatief diafragma is bokeh. 

Wat is bokeh en hoe wordt het bereikt? 

 

Wat is Bokeh? 

Bokeh is het gebied 

van de foto dat niet 

is scherp gesteld. 

Dat gebied is dus 

wat vager dan het 

eigenlijke onderwerp, 

dat meestal wel 

scherp wordt 

afgebeeld. Het 

bereikte 

vervagingsniveau 

hangt af van een 

aantal factoren. Het 

woord bokeh zelf 

komt van het 

Japanse woord 

'boke', dat zich laat 

vertalen als ‘wazig’. 

 

 

Het diafragma gebruiken om de achtergrond te vervagen is een ideale 

manier om het hoofdonderwerp meer te laten opvallen.  

 

Hoe je een creatief bokeh diafragma maakt  

Je creëert bokeh door een lens met een groot diafragma (klein diafragma -

getal) te gebruiken, en soms met een lens met een lange brandpunts-

afstand. De beste lenzen voor het maken van bokeh zijn lenzen met een 

vast brandpunt, dus geen zoomlenzen. Deze hebben in de regel een 

groter diafragma. Om bokeh-focus te maken op een object op de 

Creatief diafragmagebruik 
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voorgrond en ervoor te zorgen dat er een scheiding is met de 

achtergrond. Bij gebruik van een lagere brandpuntsafstand met een groot 

diafragma kan de afstand tussen voor en achtergrond relatief klein zijn. 

Als je een langere brandpuntsafstand gebruikt met een lens met een 

kleiner diafragma, kun je nog steeds bokeh bereiken zolang de 

achtergrond ver achter je voorgrondobject ligt. Kortom, gebruik het 

grootste diafragma van uw lenzen en zorg ervoor dat u voldoende afstand 

tot de achtergrond houdt, zodat deze wazig is.  

 

• Lichtbron 

Een van de meest aantrekkelijke aspecten zijn de zogenaamde 

'bokehballen'. Als je lichtpunten op de achtergrond hebt, worden dat 

vergrote bollen vanwege het bokeh-effect. Kijk of je tijdens het 

fotograferen onscherpte stadslichten op de achtergrond kunt plaatsen 

of licht dat weerkaatst op bladeren om dit type bokeh te creëren.  

• Vertel het verhaal 

Een manier om een verhaal in een scène subtiel te vertellen, is door de 

achtergrond te vervagen, maar laat genoeg definitie over om te zien 

wat er op de achtergrond gebeurt. Misschien kun je wat eten 

fotograferen , terwijl de chef dat eten op de achtergrond wazig maakt.  

  

 

 

Je kunt bokeh 

gebruiken 

voor 

eenvoudig 

minimalisme 

in een foto. 

 

Creatieve bokeh 

Met bokeh kun je nog creatiever worden door er verschillende vormen 

van te maken. Het idee hierachter is het plaatsen van een stuk zwarte 

kaart over de voorkant van je lens. Je moet echter eerst de vorm knippen 

die je wilt maken met je bokeh in het midden van die kaart! Lees deze 

handleiding voor meer informatie over hoe u dit kunt doen . Vergeet niet 

dat je wat lichtbronnen op de achtergrond nodig hebt, dus wat dacht je 

ervan om deze kerst met wat kerstverlichting te experimenteren!  

 

 

 

 

 

Laat die creatieve vonken 

vliegen met verschillende 

vormen bokeh! 

 

 

 

 

Lensbaby 

Lensbaby is een serie lenzen die is 

geproduceerd met het idee om bokeh in je 

foto te gebruiken. Het lijkt een beetje op een 

tilt-shiftlens en creëert uitgerekte bokeh 

terwijl je de positie van de focale sweet spot 

verandert. Deze lens kan leuk zijn om mee 

te spelen, hoewel hij niet de scherpste foto's 

produceert. 

 

The Sweet Spot 

Hoewel dit gebied van diafragmagebruik niet bijzonder creatief is, is het 

de moeite waard om hiervan op de hoogte te zijn. De sweet spot van de 

lens verwijst naar het diafragma dat de grootste scherpte op uw foto 
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produceert. Elke foto heeft een andere sweet spot, maar over het 

algemeen is tussen f8 en f11 het scherpste punt voor je lens. Het kennen 

van de sweet spot van uw lenzen is essentiële kennis voor landschaps -

fotografen. Houd in gedachten dat als je elementen hebt die op de 

voorgrond staan, het nodig kan zijn om gebruik te maken van focus 

stacking om de scherpte over het hele beeld te behouden.  

Landschapsfotografen gebruiken vaak een diafragma f8 voor hun foto's.  

 

Starburst-effect 

Een starburst kan worden geproduceerd als je een enkele gefocuste 

lichtbron hebt. Het effect wordt geproduceerd door je diafragma te sluiten 

tot een getal kleiner dan f16. ieder objectief zal een iets andere starburst 

produceren. Dit hangt af van het type mechanisme dat in de lens wordt 

gebruikt om het diafragma te openen en te sluiten. Het lensdiafragma 

heeft een aantal bladen en afhankelijk van hoeveel ervan, zal je 'ster' een 

verschillend aantal punten hebben. 

 

De zon kan op een ster lijken door hem achter de boom te verbergen.  

 

• Stadslichten fotograferen 

Dit is relatief eenvoudig, omdat je gewoon je diafragma moet sluiten. 

Houd er echter rekening mee dat een klein diafragma betekent dat je 

foto minder scherp is. 

• De zon fotograferen 

Om dit te doen, moet de zon gedeeltelijk worden geblokkeerd. Dit kan 

betekenen dat je de zon achter een paar boombladeren moet 

verbergen, of wachten tot de zon bijna verdwijnt achter een wolk of 

landtong. Onder deze omstandigheden zal de zon de rest van het 

beeld niet zo domineren, en je kunt er een stereffect mee creëren door 

je diafragma te sluiten. 

 

Starburst-filters 

Niet gerelateerd aan creatief diafragma, maar dit is een alternatieve 

manier om starbursts in je foto te maken. Nogmaals, dit zal starbursts 
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creëren vanuit een lichtpunt in je beeld. De lichte pieken zullen echter 

langer zijn en het is maar de vraag of dat nog esthetisch verantwoord is,  

Stadslichten zorgen voor geweldig lichtpunten en deze kunnen worden 

omgezet in een starbursts. 

 

Probeer eens om een van de belangrijkste camera-instellingen te 

gebruiken voor een creatieve foto. Zet de camera op diafragma-

voorkeuze en kijk wat je kunt produceren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: internet 
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Vanaf 12 maart ben ik in 

quarantaine. Ik weet dat zo precies 

omdat dat de datum was waarop 

mijn fotoclub een uitwisselings-

bijeenkomst had met een 

Rotterdamse fotoclub. De dreiging 

van het corona-virus was toen al 

duidelijk aanwezig en de boodschap was: Geen handen geven, afstand 

bewaren en vooral de handen wassen. Vlak daarop gingen we in ‘sociale 

Lock down’ en sinds die tijd ben ik alleen voor de hoogst noodzakelijke 

dingen de deur uit geweest. Zelfs boodschappen doen was lastig, want je 

mag maar met één persoon naar binnen. Ik bleef dus geduldig in de auto 

wachten tot mevrouw mijn vrouw gereed was.  

 

Gelukkig komen er langzaamaan wat versoepelingen. Zo mogen we weer 

naar de kapper. Dat was hard nodig 

ook, want ik zag eruit als een 

vogelverschrikker. Als ik in de spiegel 

keek schrok enorm. Ik herkende mezelf 

niet eens! Toen de kappers weer open 

gingen was ik er als de kippen bij om 

een afsprak te maken, maar de eerste 

week na opening was al volgeboekt… 

 

Ook de zwembaden zijn weer open, maar vraag niet hoe! Er is een streng 

protocol, met platte gronden, looproutes en na het zwemmen direct weg 

wezen. Nog even napraten is er niet bij. Inmiddels is ook het verbod op 

groepsvorming in de open lucht vervallen en zijn bijeenkomsten tot 

maximaal 30 personen weer toegestaan, mits we rekening houden met de 

minimale afstand van 1,5 meter. 

 

Dat betekent gelukkig ook 

weer mogelijkheden voor 

bijeenkomsten van de fotoclub. 

Normaal komen we om de 

veertien dagen bij elkaar, maar 

sinds half maart zijn vanwege 

het besmettingsgevaar de foto-

avonden gecanceld. Maar er is 

hoop. We kregen bericht van de voorzitter dat we op 11 juni weer bij 

elkaar mogen komen. Er zitten echter wel strikte voorwaarden aan. 

Normaal beginnen onze avonden om 20:00 uur. Gebruikelijk is dat we 

vanaf half acht binnendruppelen en alvast een kop koffie halen bij de bar.  

 

Binnenkomen moet nu onder begeleiding van een bestuurslid die eerst 

belangstellend vraagt naar de gezondheid. Vervolgens de handen 

ontsmetten. De jas mag niet in de garderobe, maar moet je bij je houden. 

Tafels en stoelen staan op de vereiste afstanden en mogen beslist niet 

verplaatst worden. Verlaten van de zaal gaat volgens een andere route 

dan binnenkomen. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Het totale protocol 

van fotoclub en de zaalbeheerder omvat drie pagina ’s met dingen die je 

moet doen (of juist niet mag doen). 

 

Ik word er altijd een beetje opstandig van, als mensen mij aangeven wat 

ik MOET doen. Ik denk dat ik oud (dat is heel zeker) en wijs (dat is niet 

heel zeker) genoeg ben om zelf te bepalen wat  gezond is en wat een 

risico met zich meebrengt. Maar mevrouw mijn vrouw weet heel goed hoe 

ik ben en raadt me sterk aan om toch maar braaf alle regeltjes op te 

volgen. 

 

U begrijpt dat ik er moeite mee heb, vooral omdat de overheid dit een 

versoepeling noemt. Ik weet wel beter. 

 

Arthur Palache 

Versoepeling 


