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Van de redactie 

Het is te hopen dat we niet weer in een lockdown terecht komen. Onze 

economie is al ernstig aangetast en een tweede lockdown zou desastreus 

zijn. Corona beheerst ons bestaan in hoge mate. Aan de maatregelen ligt 

het niet, maar we moeten ze wel opvolgen!  

 

Laten we het er maar op houden dat er door de beperkende covid-

maatregelen meer tijd is om deze aflevering goed door te lezen, er staan 

genoeg interessante artikelen in. 

 

Het bestuur is ruim aan het woord met regionale zaken, een opsomming 

van zaken waar de NVBG zich mee bezig houdt en een toelichting op 

vacatures die in het bestuur aanwezig zijn of gaan komen.  

 

Karijn Bijsterveld heeft spontaan een geluidsartikel ingestuurd, getiteld 

‘Luisteren naar Europa ’, een levendige beschrijving van inzendingen voor 

een internationale geluidswedstrijd. 

 

Uiteraard is er de evenementenkalender, hoewel deze voor dit jaar helaas 

niets meer te bieden heeft. 

 

AV-groep Westland heeft een eerste bijeenkomst achter de rug.  

 

Verder een tweetal artikelen met een Engelse 

oorsprong die voor u zijn vertaald. 

 

En in de staart de gebruikelijke column, ditmaal over 

tutoyeren. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Net nu er voorzichtig geprobeerd wordt om, via de regionale afdelingen, 

weer wat leven in de brouwerij van de NVBG te krijgen, stijgt het aantal 

besmettingen met Covid-19 weer aanzienlijk. Op het moment dat ik dit 

schrijf (25 september) is nog onduidelijk wat de gevolgen daarvan 

landelijk of regionaal zullen zijn. 

 

Een viertal regionale afdelingen is weer voorzichtig begonnen. 

Voorzichtig, omdat de grootte van de locatie en de mogelijkheid tot 

ventileren een belangrijke rol spelen bij het hervatten van de activiteiten. 

Voor regio Den Helder, Regio Utrecht en regio Arnhem was dat geen 

enkel probleem en ook de AV-groep Westland kon na enkele 

aanpassingen aan de locatie hun leden ontvangen. 

Binnenkort starten ook weer de AV-groep 1592 in Rijen, AV-groep 

Rotterdam in Rozenburg en de AV-werkgroep PixAna in Moerkapelle. 

Volgens berekeningen passen de tien leden van PixAna in het zaaltje.  

De lokalen van de AV-groepen Kennemerland (Santpoort), Nijmegen en 

ZONlicht (Nederweert) zijn niet zodanig geschikt dat het verantwoord is 

hun leden, die tot de kwetsbare groep behoren, te ontvangen. Een 

verstandig besluit, want men dient geen enkel risico te nemen met 

Corona. Het toenemend aantal besmettingen, waarschijnlijk veroorzaakt 

door het niet naleven van de maatregelen, bewijst dit maar weer. Het 

bestuur van de NVBG heeft de laatste drie regionale afdelingen steun 

toegezegd, indien zij wensen hun leden een keer in een daarvoor 

geschikte ruimte bijeen te laten komen. 

 

Zeker voor onze leden geldt: Doe voorzichtig, houdt afstand en blijf thuis 

wanneer je klachten hebt. 

 

Ook de toekomst van de regionale festivals en landelijke activiteiten is 

uiterst onzeker. De organisatie van de AV-studiedag in Rijen op 
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16 januari 2021 is zich aan het beraden over de wijze waarop die dag 

ingevuld zou kunnen worden. Het bestuur van de NVBG heeft besloten 

om voor de landelijke NVBG-dag op 13 februari 2021 de grote zaal van 

de Veluwehal te reserveren. We verwachten geen buitensporige opkomst 

en dan is die zaal ruim genoeg om een en ander te organiseren. In ieder 

geval wordt die dag de Algemene Ledenvergadering gehouden.  

Verder blijft het koffiedik kijken hoe het in maart zal lopen met het 

Voorjaarsfestival in Oosterhout (bij Nijmegen). Hetzelfde geldt voor het 

Nationaal AV-Festival met de nationale AV-wedstrijd, die gepland staat 

voor 10 april 2021. In de bestuursvergadering van 13 oktober zal het 

bestuur nader daarover beslissen. 

Over de regionale festivals die na de zomer van 2021 gehouden worden 

zeg ik nog maar helemaal niets. 

 

Blijf vooral met uw hobby bezig, een ontspannen manier om de crisis te 

lijf te gaan. 

 

Ed Diersmann 

voorzitter@nvbg.nl 

Zie hier in een notendop waar de NVBG voor staat. 

 

Maar ook nu worden deze uitmuntende doelstellingen weer bedreigd. En 

niet alleen door het weer snel om ons heen grijpende Coronavirus, maar 

ook omdat de response op onze verzoeken om het bestuur te komen 

versterken nul komma nul is. Zelfs geen verzoek om informatie.  

 

Het kan toch niet zo zijn dat een vereniging van 250 leden straks geleid 

gaat worden door slechts drie mensen?? Wanneer dat gebeurt zullen de 

overgebleven bestuursleden in de nabije toekomst hun 

werkzaamheden voor de vereniging afbouwen tot een minimum. 

Namelijk de registratie van leden voor de Buma/Stemra rechten.  

Er zal dan geen energie meer gestopt worden in het verder vormgeven 

aan de NVBG als een bindende factor voor degenen die zich hobbymatig 

bezighouden met het Beeld en Geluid. Het moge duidelijk zijn dat dit wel 

een erg smalle basis is voor het voortbestaan van de NVBG. De keuze is 

echter aan u: de leden! 

Einde van de hierboven beschreven activiteiten.  

Jammer van het vele werk dat weinigen hebben verricht om dit te 

realiseren. 

Geen ondersteuning meer van regionale festivals. De Nationale 

Wedstrijd zal niet meer door het bestuur georganiseerd worden.  

• Een landelijke NVB-dag 

• Een Nationaal AV-Festival met 

daarin een Nationale AV-wedstrijd 

• Vier fantastische regionale 

festivals 

• Negen regionale afdelingen 

 

• Een digitale nieuwsbrief 

‘NVBGnieuws’ 

• Een Kenniscentrum 

• Een Geluidenservice 

• Een gemeenschappelijke 

regeling voor afdracht 

auteursrechten door de leden 
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Wanneer u denkt “bovenstaande alinea komt mij bekend voor”, dan heeft 

u gelijk. Deze stond vrijwel letterlijk in het NVBGnieuws van december 

2016. 

 

Opnieuw schetsen we hier een doemscenario en, evenals in 2015, hopen 

we van ganser harte dat het niet zover zal komen. Maar het is wel weer 

de realiteit als er niet snel iets verandert. 

Het is nog ruim 4 maanden tot de Algemene Ledenvergadering op 13 

februari 2021, waarop nieuwe bestuursleden gekozen dienen te worden. 

Het bestuur heeft allerlei plannen voor 2021 om de bindende factor die de 

NVBG voor haar leden is, te versterken. Maar deze plannen moeten wel 

uitgevoerd kunnen worden. 

 

De vacatures die op 13 februari vervuld dienen te worden zijn voorzitter 

en coördinator Nationale AV -wedstrijd. Beschrijvingen van die functies 

staan elders in dit NVBGnieuws. Een herschikking van taken binnen het 

bestuur is ook mogelijk, maar dan dienen er wel voldoende bestuursleden 

te zijn om dat te doen. 

Daarom nogmaals: meldt u aan als kandidaat voor een bestuursfunctie en 

help ons deze prachtige vereniging verder uit te bouwen! Wend u voor 

inlichtingen tot onze voorzitter. 

 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid.  

Hieronder een summiere taakbeschrijving van de vacante bestuurs-

functies: 

Voorzitter (per 13 februari 2021)  

• Het vertegenwoordigen van de 

vereniging bij overleggen met en 

manifestaties van instanties buiten de 

vereniging 

• Het leiden van de leden- en 

bestuursvergaderingen 

• Het openen en sluiten van het Nationaal 

AV-Festival 

• Het, in overleg met de secretaris, opstellen van de agenda ’s voor 

leden- en bestuursvergaderingen Het opstellen van beleidsplannen  

• Het onderhouden van contacten met de regionale afdelingen  

 

Coördinator Nationale AV-wedstrijd 

• Het, namens het bestuur, zitting nemen 

in de wedstrijdcommissie Nationale AV-

wedstrijd 

• Het bewaken van het voortgangsschema 

van het Nationale AV-wedstrijd 

• Het samenstellen van de jury voor de 

Nationale AV-wedstrijd 

• Het regelen van het juryoverleg voor de 

Nationale AV-wedstrijd en het daarbij, 

namens het bestuur, aanwezig zijn 

• Het ontvangen van de ingezonden producties en het toetsen daarvan 

aan het wedstrijdreglement 

• Het verzenden van de ingezonden series naar de juryleden  

• Het publiceren van de uitslag van de Nationale AV-wedstrijd

Vacante 

bestuursfuncties 
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Wat vragen we? 

• 4 à 5 vergaderbijeenkomsten per jaar, vaak worden zaken per e-mail 

afgehandeld. 

• Aanwezigheid bij de ALV, de Landelijke NVBG-dag en het Nationaal 

AV-festival. 

 

Wat staat er tegenover?  

• Samenwerken met enthousiaste teamleden 

• Reis- en onkostenvergoeding 

 

Informatie over en aanmelden voor de functies bij de voorzitter van de 

NVBG: 

Ed Diersmann 

Oranjelaan 5 

2841 TD  Moordrecht 

Tel. 0182 374057 

Email: voorzitter@nvbg.nl 

De NVBG maakt de wereld kleiner 

Het zal je maar gebeuren. Aan het einde van een paar maanden verblijf 

op Lesbos slaat ook daar het Coronavirus toe. Maar gelukkig was de 

terugreis al gepland. Op het vasteland van Griekenland overnacht je een 

paar nachten in Mystras en dan komt een oud medebestuurslid zomaar 

ineens je hotel binnen wandelen. 

Dat overkwam ons bestuurslid Herman van den Dool (rechts op de foto), 

die tot zijn verbazing Gerrit van Harreveld voor zijn neus zag staan.  

Daar moest op gedronken worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is de NVBG nou zo groot of is de wereld nou zo klein?  
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Wij hebben wij als nieuwe leden mogen verwelkomen: 

 

Renko Kuiper uit Bergen op Zoom 

Nico van Noorloos uit Rotterdam 

 

Wij heten Renko en Nico van harte welkom en hopen dat zij een  

leerzame en plezierige tijd bij onze vereniging zullen hebben.  

 

 

 

Het bestuur van de 

Nederlandse vereniging voor Beeld en Geluid.  

 

Heeft u iets te melden voor deze rubriek? 

Stuur het dan naar nvbgnieuws@nvbg.nl.  
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jaar is "Europa: droom of realiteit"? Voor de eerste keer in zijn 

geschiedenis heeft de FICS - internationaal in naam, Europees in 

lidmaatschap - zijn geluidsjagers uitgenodigd om Europa in geluid te 

vangen. De geluidsjagers nemen amateurs op die in hun vrije tijd 

radiodocumentaires, muziekopnames, hoorspelen, geluidscollages en 

audiobrieven maken. 

 

De muziekdoos-ode drukt een ‘Olympisch’ 

internationalisme uit: een representatie van 

Europa als een ensemble van naties die harmonie 

nodig hebben (Somsen 2008). 

De opnamewedstrijd zelf belichaamt op dezelfde 

manier de Olympische geest: een 

vriendschappelijke wedstrijd waarin een jury 

inzendingen uit verschillende landen beoordeelt 

aan de hand van internationale criteria. De ode 

stelt zich ook Europa voor als het ideale en vreedzame antwoord op de 

verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Een andere bijdrage, een 

rijmend gedicht met geluidseffecten getiteld ‘Lang lebe Europa ’ klinkt nog 

meer pro-Europees. Het begint met de Griekse mythe over de oorsprong 

van Europa, vertelt het verhaal van de Romeinen, beeldt de naoorlogse 

Europese gemeenschap uit als een subsidiespel en betreurt het dat 

"Europa" stopt bij de deuren van de Oost-Europese landen. Heeft 

Tsjernobyl niet aangetoond dat straling muren en prikkeldraad negeert? 

Als we willen dat onze kinderen 'ja' zeggen tegen Europa, moeten we 

zorg dragen voor hun ecologische toekomst, alles wat ons scheidt 

wegdoen en van elkaar leren: Alles trennende entfernen und auch von 

einander lernen. 

 

Een derde inzending geeft echter aanleiding tot twijfel over wat Europa 

kan doen, ook al eindigt het positief. Het is een hoorspel dat een vrolijke 

meertalige Eurovisie-radio-uitzending nabootst vanuit de hoofdsteden van 

Europa. Toch ontspoort de uitzending al snel in een Babylonische 

kakofonie. Dit gebeurt wanneer een Italiaanse presentator de 

belangrijkste vraag van de uitzending aankondigt: Quali prospettive 

 

Luisteren naar Europa  

 

Internationale geluidsamateurs componeren het geluid van de 

Europese Unie 

 

We horen Beethovens ode ‘An die Freude’ in een 

kindermuziekdoos-versie, begeleid door hoge klokken 

en synthesizerviooltjes. Wat volgt is een medley van 

21 Europese volksliederen in een droomachtig 

arrangement. Na een paar minuten verandert de 

medley in een dwingend ritme van militaire trommels 

en krachtige trompetten. Een paar seconden keert 

Beethoven terug in militaire stijl, gevolgd door het 

geluid van een geigerteller, zowel licht als dreigend. 

De opname eindigt met de muziekdoosversie van de ode die geleidelijk 

verdwijnt en versmelt met een harmonisch akkoord van strijkers.  

 

Het is 1986. De Duitse stad Baden-Baden organiseert de 35e 

Internationale Wedstrijd voor Amateuropnamen, georganiseerd door de 

Internationale Federatie van Geluidsjagers. Zoals gebruikelijk sinds de 

jaren zeventig, heeft de wedstrijd een centraal thema. Het thema van dit 

Luisteren naar Europa 

Karin Bijsterveld (1961) studeerde geschiedenis 

in Groningen en is hoogleraar Wetenschap, 

Technologie & Moderne Cultuur aan de 

Universiteit Maastricht. Ze publiceerde vele 

artikelen over geluid en audiotechnologieën. 

 

Zij stuurde onderstaand artikel naar de redactie 

van de NVBG-nieuwsbrief.  
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concrete esistono a vostro parere per la realizzazione de l'Europa unita? 

(Welke concrete vooruitzichten zijn er volgens u voor de realisatie van 

een verenigd Europa?) Geen van de andere presentators begrijpt wat de 

Italiaan van plan is, en ze beginnen ruzie met elkaar te maken totdat 

Beethovens 9e weerklinkt en een Londense radioman van opluchting 

zucht: "Nu begrijp ik het!" 

 

De ironie van de geluidsjagers over het Europese project lijkt inderdaad 

in de loop van de tijd toe te nemen. In 2006 inspireert het thema "Visie op 

de toekomst" een prijswinnende deelnemer om een nepopname van de 

EU-parlementaire sessie op 21 april 2019 in te dienen. Een punt op de 

agenda is een voorstel voor een nieuw soort Europese unitaire 

volksmuziek . Een vertegenwoordiger uit Luxemburg heeft een heks 

achtige persoon bezocht die in eerste instantie dergelijke 

muziek brouwt door een Frans chanson, Italiaanse opera, 

Oostenrijkse "schlager", Portugese flamenco en Zwitserse 

hymne te mixen. Het klinkt vreselijk in de oren van de 

vertegenwoordiger. Een tweede poging resulteert echter in 

iets waar hij echt van geniet: een etnografische opname 

van een stam die schreeuwt, danst en drumt. Het EU-

parlement is het daar volledig mee eens: het keurt de 

nieuwe Europese volksmuziek met een overweldigende 

meerderheid goed. Op de achtergrond horen we de heks 

echter hysterisch lachen. 

 

 

Referenties 

 

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

internationality of Science from the Lighting to the Cold War. Minerva, 46, 

3, 361-379. 

 

http://www.soundhunters.com/theme.html (opgehaald 26 juli 2011).  

IARC dvd 1986 en cd 2006 (met dank aan Helmut Weber). 

Wegens de coronacrisis moet het jaar 2020 als een verloren jaar 

beschouwd worden. De meeste evenementen zijn afgelast of opgeschort.  

 

Onder voorbehoud worden alvast wat data voor het volgend jaar 

genoemd, er van uitgaand dat tegen die tijd de samenleving wat 

genormaliseerd zal zijn en bijeenkomsten op min of meer normale wijze 

weer mogelijk zullen zijn. 

 

Volgens de website van AV Groep 1592, de organisator van de Studiedag 

in Rijen, wordt medio oktober nadere informatie over deze studiedag 

gepubliceerd. Zie www.avgroep1592.nl 

Evenement Plaats Datum 

Festival van het Noorden       28-11-2020 Steenwijk afgelast 

Studiedag AV 2021                          Rijen 16-01-2021 

Landelijke NVBG-dag en Alg. Ledenverg. Barneveld 13-02-2021 

AudioVisueel Voorjaarsfestival 
Oosterhout 

(Nijmegen) 
13-03-2021 

Landelijke dag Audiovisueel Fotobond Maartensdijk 20-03-2021 

Nationale AV-festival / nat. AV-wedstrijd Barneveld 10-04-2021 

http://www.avgroep1592.nl
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Verslag AV-Groep Westland dd 7 september 2020 
 

Na drie afgelaste avonden (in maart, mei en juni) en een lange hete 

zomer kunnen we eindelijk weer een keer bij elkaar komen. Het is zelfs 

een bijzondere avond, omdat Ed Diersmann, voorzitter van de NVBG, 

deze avond een bezoek brengt. 

Er is veel aandacht besteedt aan de opstelling. De ruimte is niet al te 

groot, maar door het verhangen van het scherm en door een listige 

opstelling van de stoelen is het gelukt om aan de coronavoorschriften te 

voldoen. Stoelen schuiven is er niet bij, iedereen moet blijven zitten. Het 

lijkt ongemakkelijk, maar dat blijkt in de praktijk erg mee te vallen.  

 

Marcel opent de avond met een woord van welkom op deze eerste avond 

van het nieuwe seizoen. Hij vervolgt direct met de vraag wie de laatste 

NVBG-nieuwsbrief gelezen heeft. Dat valt tegen, er zijn slechts vier van 

de aanwezigen die kennis hebben genomen van de inhoud. Dat is ronduit 

mager te noemen. 

 

De voorzitter van de NVBG krijgt dan het woord en legt uit wat de reden 

is van zijn komst. Hij wil graag inventariseren hoe de afgelopen coronatijd 

ervaren is. De vraag is of de onderlinge contacten gemist zijn. Dat blijkt 

zeker het geval. Na een korte discussie kan de conclusie getrokken 

worden dat als je elkaar wat minder ontmoet, de hobby een beetje 

wegzakt. Gelukkig weet hij te melden dat van de tien regionale afdelingen 

er zeven van plan zijn weer te starten of inmiddels al gestart zijn.  

Dat is een bemoedigende gedachte en onderstreept het belang van 

regionale afdelingen.  

 

We gaan deze avond naar acht nieuwe series kijken. Daaruit blijkt dat de 

meeste leden de afgelopen tijd niet stil gezeten hebben en heel actief zijn 

geweest met de computer. 

Verboden stad door Kees Olierook  

Kees heeft een zeer onderhoudende 

documentaire gemaakt. Totale duur 

12 minuten en 40 seconden. Dat is 

lang voor een audiovisual, maar door 

de interessante inhoud en de 

bijzondere manier van presenteren 

verveelt de reeks geen seconde. Hij 

heeft de serie zelf ingesproken en 

dat is voortreffelijk gelukt. De serie 

toont de toeschouwer een blik in de 

Verboden Stad in China, ook wel aangeduid als Gugong (Keizerlijk 

Paleis) of Zijin Cheng. Het is het best bewaarde gebouw uit China en 

tevens het grootste paleiscomplex ter wereld. Kees leidt ons er op een 

bijzondere manier doorheen en toont daarbij veel beelden, waarin vooral 

de architectuur goed tot uitdrukking komt. 

 

 

Domus Dei door Anneke van Ruyven  

Als je de Latijnse titel 

vertaalt betekent dit Huis 

van God. Anneke heeft in 

de afgelopen jaren heel 

wat kerken, basilieken en 

kathedralen bezocht en 

daar ook veel foto ’s 

gemaakt. Deze zijn in 

een audiovisual 

samengekomen. We zien 

veel beelden van kerkinterieurs, op een fantastische manier 

gepresenteerd met zeer fraaie beeldovergangen. De serie wordt begeleid 

door zeer bijpassende muziek. Een genot om naar te kijken.  
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Rotterdam aan Zee door Henk van Uffelen  

Na een ietwat verwarrend 

begin volgt een aantal 

beelden die in feite niet 

door de titel gedekt 

worden. De meeste 

beelden komen namelijk 

niet uit Rotterdam, maar 

uit Hoek van Holland. 

Neemt niet weg dat er 

mooie afbeeldingen 

getoond worden. De muziek is een uitvoering van ‘De Moldau’ van 

Bedřich Smetana. Dat past goed bij de beelden, die overduidelijk een 

‘strandkarakter’ hebben. 

We vragen ons af of de serie niet iets te lang is, het einde is ietwat 

moeizaam, maar komt uiteindelijk wel. 

 

Delfts groen door Jan van der Schans  

Jan is na een korte periode van 

afwezigheid wegens huiselijke 

omstandigheden weer 

toegetreden en verrast ons met 

een serie die géén documentaire 

is. Daarmee treedt hij een beetje 

uit zijn comfortzone, want 

documentaires maken is waar hij 

heel goed in is en naam mee 

gemaakt heeft. Hij vindt zichzelf 

geen goede fotograaf, maar deze serie laat anders zien. We zien veel 

natuurbeelden uit de omgeving van zijn woonplaats Delft, begeleid door 

stemmige muziek. Een mooie serie, waar behalve complimenten, maar 

weinig commentaar op komt. 

 

 

 

Nederland van Ger Sauer 

Ger staat bekend om zijn 

aparte kijk op zijn 

onderwerpen. Vaak zijn 

z’n beelden herkenbaar 

en in die gevallen wordt 

van een ‘Gerritje’ 

gesproken. Deze serie 

bestaat  uit een 

aaneenschakeling van 

huisjes, boompjes en 

beestjes, maar het zijn wel allemaal Gerritjes! De muziek is afwisselend 

en onderhoudend en past goed bij de zorgvuldig gekozen beelden. De 

serie eindig heel klassiek met een esthetische zonsondergang.  

 

Moving Trees van Ruud Mulder 

Een heel aparte 

serie. Het is een 

aaneenschakeling 

van onherkenbare 

beelden. Hoewel de 

titel wel aangeeft dat 

de beelden bomen 

moeten voorstellen. 

In tegenstelling tot 

wat de titel aangeeft 

bewegen de bomen echter niet. Ruud heeft de camera tijdens de opname 

in verticale richting bewogen en dat geeft een surrealistisch effect. We 

steggelen nog even over de leesbaarheid van de titel; die had wat 

duidelijker gemogen. Rood op een groene achtergrond is niet zo goed 

leesbaar. De serie is slechts kort (1,5 min) en in mijn beleving had deze 

ook niet langer mogen duren. 
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Vroeger door André Hartensveld  

We zien heel mooi 

gefotografeerde beelden 

in zwart-wit. Dat past ook 

bij het onderwerp. De 

beelden zijn gemaakt in 

een historisch museum en 

worden begeleid met radio

-geluiden uit die tijd. 

Delen van een 

nieuwsuitzending komen 

regelmatig terug en geven, hoewel ze geen direct verband met de 

beelden hebben, een bijzonder cachet aan deze serie. 

De geluidsfragmenten komen bij mij wat schel over en hebben ook niet de 

juiste snelheid. Wellicht dat Audacity daar nog verbetering in kan 

aanbrengen. Bijzonder is nog dat de zwart-wit weergave van de 

kleurenfoto’s binnen het programma PTE is geregeld. 

 

…voorbij de werkelijkheid door Marcel Batist  

De serie van 4 minuten 

levert een geweldige 

kijkervaring op. Bizarre 

afbeeldingen, stuk voor 

stuk samengesteld op de 

computer en vaak 

samengesteld uit 

meerdere beelden, 

maken dat deze serie 

zeer onderhoudend is. 

Het is een fantasiewereld die op een boeiende wijze wordt 

gepresenteerd, met mooie overgangen en geweldige derde beelden.  

 

Hiermee is de eerste avond van het seizoen 2020-2021 achter de rug. We 

hebben mooi werk gezien en veel leden hebben al aangegeven dat er nog 

meer op de plank ligt voor volgende avonden. 

Arthur Palache 
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en kan, indien correct uitgevoerd, uw fotografie van ‘gewoon’ naar echt 

indrukwekkend maken. 

 

Het kan in het begin een beetje ontmoedigend zijn als u begint met het 

maken van negatieve ruimte-fotografie. Niet alle pogingen zullen slagen. 

Er zijn mogelijkheden om praktisch overal om u heen negatieve 

ruimtefotografie te creëren. U moet weten hoe u een paar technieken 

moet toepassen om verbazingwekkende effecten te bereiken.  

 

Positieve en negatieve ruimte uitgelegd  

 

Positieve ruimte  

Dit is het gebied op de foto dat de aandacht van de kijker trekt. Het is het 

hoofdonderwerp dat de aandacht 

trekt in de compositie. Dit is 

meestal waar het oog het eerst 

naar toe gaat. 

 

 

 

 

Negatieve ruimte 

Dit is de ruimte in de compositie 

dat typisch de achtergrond vormt . 

Deze trekt meestal niet veel 

aandacht en dat is in de meeste 

gevallen de bedoeling van de 

fotograaf. Het wordt gebruikt om 

de positieve ruimte te definiëren 

of te contouren. 

 

Bij negatieve ruimtefotografie 

gebruikt de fotograaf de ruimte 

die meestal niet het primaire onderwerp is en gebruikt deze om het 

grootste deel van de compositie in te vullen. De negatieve ruimte vraagt 

Het woord negatief kan de neiging hebben iets te suggereren dat niet 

goed is. Maar negatieve ruimte in de fotografie wordt ook wel witte ruimte 

of minimalistische fotografie genoemd. Er is niets slechts aan. Het is een 

unieke techniek om de compositie in een foto te verbeteren.  

 

We hebben soms de neiging om onze composities te vullen met veel 

objecten en kleur. Als we het hebben over negatieve ruimte, is het 

tegenovergestelde het geval. Het uiteindelijke beeld bestaat meestal uit 

lege of neutrale ruimte en slechts een klein deel van de compositie 

bestaat uit het onderwerp. 

 

Negatieve ruimte in de compositie benadrukt het onderwerp op de foto en 

voegt er ook een unieke waarde aan toe. Dit type compositie is krachtig 

Negatieve ruimte in de 

fotografie 
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meer aandacht dan de positieve ruimte en creëert een uniek perspectief. 

Het voegt ook definitie toe en kan sterke emoties creëren.  

 

Negatieve ruimte en emoties  

Negatieve ruimtefotografie kan een gevoel van verwondering, mysterie en 

rust oproepen. De kijker heeft 

een betere verbinding met het 

onderwerp als de foto geen 

rommel, visuele afleiding of een 

veelvoud aan kleuren heeft. 

 

Mogelijk krijgt u kansen om 

vaker negatieve ruimtefotografie 

te maken dan u denkt. Het is een 

kwestie van training van het oog 

om naar dingen te kijken. 

 

Een paar jaar geleden stond ik bijvoorbeeld op een populaire uitkijkpost 

met uitzicht op een iconische rots in de Atlantische Oceaan in Oost -

Canada. Het was vroeg in de ochtend en er was wat mist 

binnengedrongen, die het grootste deel van het indrukwekkende 

bouwwerk bedekte. De vrouw die naast me op de uitkijk stond en 

hetzelfde landschap observeerde, keerde zich naar me toe en zei: "Het is 

zo triest, we rijden vandaag voorbij en ik wilde een foto maken van de 

Percé Rock, maar ik krijg maar geen mooie compositie". Ze vertrok 

teleurgesteld omdat ze de foto niet kon maken. 

 

Ik stond daar na te denken over 

de mist die als een zware deken 

over de rots hing. Ik voelde me 

gelukkig om precies op dat 

moment het tafereel dat zich voor 

me afspeelde, vast te leggen. 

Het beeld in evenwicht brengen 

Negatieve ruimte is absoluut geen 

lege ruimte. Als u er op deze manier over nadenkt, kost het moeite 

hebben om de kansen te zien. U wilt dat de negatieve ruimte de 

hoofdfocus van u foto is, en hopelijk emoties oproept.  

 

We zijn gewend om enkele basissamenstellingsregels te volgen, zoals 

bijvoorbeeld de regel van derden. Bij fotografie in de negatieve ruimte zijn 

deze regels echter meestal niet 

van toepassing. Bij negatieve 

ruimtefotografie is het uw eigen 

verbeeldingskracht wat de 

compositie bepaalt. 

Er zijn echter een paar dingen 

die u moet onthouden en 

overwegen als u dit soort 

fotografie wilt toepassen. 

 

Minder is meer 

Vul u compositie met de negatieve ruimte. Probeer zo min mogelijk 

storende objecten in uw compositie te plaatsen. Textuur of effen kleuren 

zijn geweldige elementen om te gebruiken in fotografie met negatieve 

ruimtes. Gebruik de textuur of kleur om het grootste deel van de 

compositie in te vullen. 
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Positie 

Het object moet secundair zijn en 

worden geplaatst op een plek die 

meestal niet in de eerste plaats de 

aandacht van de kijker trekt. Als u 

het onderwerp ergens in de hoek 

van uw kader plaatst, krijgt u vaak 

een goed resultaat. Probeer de 

negatieve ruimte in evenwicht te 

brengen met de witte ruimte, zodat 

alles in evenwicht is. 

 

Tweemaal zoveel 

Een goede vuistregel is om twee keer 

zoveel negatieve ruimte dan positieve 

ruimte in de compositie te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Diafragma  

Probeer een te kleine scherptediepte te vermijden bij het maken van 

fotografie met negatieve ruimtes. Stel het diafragma zo in, dat noch het 

object, noch de negatieve ruimte op de foto onscherp is.  

 

Ga erop uit en verken de mogelijkheden  

Als u de dingen anders bekijkt en buiten de traditionele regels stapt, zult 

u veel geweldige mogelijkheden vinden om een aantal unieke foto's te 

maken. Bekijk de scène zorgvuldig en probeer dan uw eigen verhaal te 

maken. 

Negatieve ruimtefotografie is een uitstekende manier om uw 

vaardigheden en uw fotografische oog uit te breiden. Onthoud dus dat 

minder soms meer is. 
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Scherpe foto's maken hoeft niet moeilijk te zijn. De meeste fotografen die 

moeite hebben om scherpe foto's te verkrijgen, maken een van de 

onderstaande veelgemaakte fouten. Het goede nieuws is dat u met een 

beetje oefening en knowhow meestal wel scherpe foto's kunt maken. U 

moet op zijn minst accepteren dat u in het begin fouten maakt en van tijd 

tot tijd wazige foto's hebt . Probeer in plaats van gefrustreerd te raken 

elke wazige foto te analyseren om te begrijpen waarom deze mogelijk 

niet scherp is. In de tussentijd zijn hier zes redenen waarom uw foto's 

mogelijk niet geheel scherp zijn. 

 

1. Sluitertijd te lang  

Hoewel het soms bijdraagt aan 

een prachtige afbeelding is dit 

vaak de grootste boosdoener voor 

foto's die niet scherp zijn. Er zijn 

drie mogelijke fouten als het gaat 

om de sluitertijd . De eerste is 

gewoon de vraag: gebruikt u een 

sluitertijd die kort genoeg is voor 

wat u fotografeert? Een rennende 

cheeta heeft bijvoorbeeld een veel kortere sluitertijd nodig om de actie te 

bevriezen . Terwijl een standbeeld dat niet doet. Het eerste dat u dus 

moet doen, is begrijpen welke sluitertijd u nodig heeft voor het onderwerp 

dat u fotografeert. U kunt bijvoorbeeld wegkomen met zoiets als 1 / 60e 

seconde wanneer u een portret maakt. Maar voor iemand die rent, heb u 

een sluitertijd nodig van ongeveer 1 / 200ste seconde.  

 

De sluitertijd is ook afhankelijk van de lens die u gebruikt. Als algemene 

regel geldt dat uw sluitertijd minimaal hetzelfde moet zijn als de 

brandpuntsafstand van uw lens. Als u bijvoorbeeld fotografeert met een 

200 mm-lens, moet uw sluitertijd minimaal 1 / 200ste seconde zijn. Er is 

echter een klein voorbehoud bij deze regel. Beeldstabilisatie in moderne 

lenzen is erg goed. Hiermee kunt u onder het vereiste minimum 

fotograferen. Maar houd u voor de zekerheid aan deze regel.  

 

Ten slotte, uw sluitertijd komt ook op u zelf neer. Als u vaste handen 

heeft, kunt u wellicht scherpe foto's maken met een langere sluitertijd dan 

iemand anders. Test dit eens uit door een scène met verschillende 

sluitertijden te fotograferen om te bepalen wat nog scherpe foto ’s 

oplevert. 

 

2. Gebruik van een niet juist diafragma  

Uw diafragma bepaalt uw 

scherptediepte . Ook dit heeft grote 

invloed op de scherpte van u foto. Als u 

bijvoorbeeld een landschapsscène 

fotografeert met een gering diafragma, 

zoals f / 2.8, is slechts een klein deel van 

uw scène scherp. Afhankelijk van waar u 

op hebt gefocust, zullen alleen dingen op 

die afstand scherp zijn. Dus in dit 

scenario, waar u meer van uw afbeelding 

scherp wilt hebben, moet u een kleiner diafragma gebruiken (dat wil 

zeggen een hoger f / getal). 

 

Voor zoiets als landschapsfotografie is het in de meeste gevallen het 

beste om u een diafragma van f / 8 of kleiner gebruiken. 

 

3. ISO is te hoog 

Hoewel moderne spiegelreflex camera ’s 

enorm zijn verbeterd qua hoeveelheid 

ruis die in foto's bij hoge ISO's 

verschijnt, heeft dit helaas nog steeds 

invloed op de scherpte. Als u ISO te 

hoog instelt, zal uw afbeelding er ‘zacht’ 

Zes redenen waarom uw 

foto's niet scherp zijn 
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gaan uitzien en daardoor niet scherp zijn. Onthoud altijd dat  uw ISO 

alleen hoog moet verhogen als nodig is. 

 

Sterker nog, als u kunt, gebruik dan een statief en houd uw ISO laag.  

 

4. De spiegel is niet op slot gedaan 

Veel amateurfotografen zijn zich 

mogelijk niet bewust van dit 

potentiële probleem bij het gebruik 

van een statief. Elke keer dat u op 

de ontspanknop klikt, kantelt de 

spiegel in de camera om zodat er 

licht op de sensor valt. 

 

Als u een korte sluitertijd gebruikt, 

levert dit proces geen problemen 

op. Maar als u fotografeert met een lange belichtingstijd en de spiegel 

kantelt, kunnen de trillingen een gebrek aan scherpte in uw beeld 

veroorzaken. U kunt de functie in uw camera-menu gebruiken om de 

spiegel te "vergrendelen" of u kunt opnamen maken in livebeeldmodus 

voor hetzelfde effect. Dit geldt uiteraard niet voor de spiegelloze 

systeemcamera’s, die hebben immers geen opklapbare spiegel. 

 

5. Statief van slechte kwaliteit  

Er zijn statieven van goede kwaliteit en statieven van slechte kwaliteit. 

Natuurlijk is het kopen van een beter en steviger statief misschien duur, 

maar is dat niet de moeite waard voor scherpere foto's?  

 

Een statief van slechte kwaliteit brengt uw dure apparatuur in gevaar, 

omdat het zelfs niet stevig genoeg is om een windvlaag te weerstaan. 

Goedkoop materiaal kan echter ook gevoelig zijn voor trillingen, wat op 

zijn beurt kan leiden tot een gebrek aan scherpte in uw foto's.  

 

Dus neem het risico niet en Investeer  in een koolstofvezelstatief van 

goede kwaliteit . 

6. Geen afstandsbediening of zelfontspanner gebruiken  

Zelfs de kleinste aanraking kan camerabeweging 

veroorzaken bij het fotograferen met lange sluitertijden. 

Dit betekent dat zelfs wanneer u op de ontspanknop drukt 

om een foto te maken, u beweging veroorzaakt. De enige 

manier om er zeker van te zijn dat uw foto's niet 

onderhevig zijn aan cameratrillingen, is door op afstand te 

ontspannen of de zelfontspanner op de camera te 

gebruiken. Dit zorgt ervoor dat u de camera niet hoeft aan 

te raken wanneer u de foto maakt. 

 

Bij sommige camera ’s is het mogelijk deze via een smartphone te 

bedienen. Daartoe moet van de fabrikant van de camera een app 

gedownloaded worden. In veel gevallen is dan veel meer mogelijk dan 

alleen de camera op afstand een foto laten maken. Zo zijn er apps die het 

mogelijk maken om focusstacking toe te passen, terwijl de camera dat 

van huis uit niet kan. Interessante ontwikkelingen, die op later tijdstip aan 

de orde zullen komen. Wellicht dat met deze aanbevelingen de scherpte 

van uw foto’s nòg beter wordt. 

Bron: Digital Photography School 

Foto: Arthur Palache 
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Nederland verloedert. En niet zo ’n beetje ook. Het gebruik van messen 

door de jeugd bijvoorbeeld, schijnt meer regel dan uitzondering te zijn. 

Diverse winkelketens hebben inmiddels besloten om geen messen meer 

aan jeugdige medemensen te verkopen. Het is niet veel, maar het is een 

begin. 

 

Maar er is meer mis in dit land. Ik denk nog met weemoed aan de tijd dat 

bijvoorbeeld ministers met ‘excellentie’ werden aangesproken. 

Tegenwoordig noemen we hen bij de voornaam. Het onderstreept dat we 

in Nederland het respect en de beleefdheid behoorlijk zijn kwijtgeraakt.  

 

Ik heb van huis uit geleerd dat oudere mensen en vreemden met de term 

‘U’ moesten worden aangesproken. Helaas zijn we die beleefdheidsvorm 

volledig vergeten. Iedereen wordt tegenwoordig getutoyeerd, zelfs zonder 

dat daarom gevraagd is of zonder dat er toestemming voor is verleend.  

 

Het is volgens mij begonnen in het onderwijs. Daar vonden leerkrachten 

het goed om met de voornaam aangesproken te worden. Reden was dat 

de leraren en leraressen zich niet op een voetstuk wilden plaatsen en op 

basis van gelijkheid wilden lesgeven. En daarmee is de ellende 

begonnen. Ik spreek uit ervaring, want ik heb jarenlang als docent voor 

de klas gestaan. Ik heb me nooit bij mijn voornaam laten noemen. Zelfs 

mijn eigen zwager die ik een paar jaar in de klas heb gehad, sprak me 

aan met ‘meneer’ en dat heeft absoluut geen schade aan zijn tere ziel 

berokkend. 

 

Ik kan me nog herinneren dat ik als jochie van een jaar of veertien met 

mijn vader naar een winkel ging en daar door de winkelbediende met 

‘meneer’ werd aangesproken. Ik was zo trots als een pauw, ik was een 

echte menéér! Inmiddels zijn er zo ver dat zowel in winkels als in allerlei 

advertenties de klant met jij en jou wordt aangesproken. Bij Ikea, de 

woonwinkel uit het Europese Noorden, weten ze niet beter. Daar hebben 

ze nog nooit van enige beleefdheid gehoord. En die tendens breidt zich 

steeds meer uit. Deze week ontving ik een mailtje van mijn provider en 

ook daarin werd ik op overenthousiaste wijze met jij en jou aangesproken. 

Ik erger me daar enorm aan, maar ik heb geen idee hoe ik dat zou kunnen 

keren. Ik denk dat als ik een klacht indien bij degenen die me ongevraagd 

tutoyeren, ik vierkant uitgelachen word. 

 

Ik ben van menig dat het gebrek aan respect voor de medemens en het 

feit dat Nederland verloedert sterk met elkaar te maken hebben. Verlies 

van respect is niet natuurlijk de enige reden dat we verloederen, maar het 

draagt er wel sterk aan bij. Opvoeding is daarbij wat mij betreft het 

sleutelwoord. En daaraan ontbreekt het bij de jeugd van tegenwoordig. 

Vaak werken beide ouders en hebben geen notie wat hun kroost uithaalt 

of op welke wijze ze zich gedragen en vooral misdragen. 

 

Ik heb er geen pasklare 

oplossing voor, maar 

betreur het wel in hoge 

mate. 

 

Arthur Palache 

Tutoyeren 


