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Van de redactie 

De versoepeling is een feit. We zijn weer bijna 

een vrij volk en slechts het corona 

toegangsbewijs is nog even ‘een dingetje’. Er is 

behoorlijk wat herrie over in onze 

maatschappij. Helaas hebben ook wij er mee te 

maken, want een festival bezoeken zonder controle is nog niet mogelijk. 

En dat is jammer, want het festival seizoen is (eindelijk) aangebroken. 

Deze maand zijn er al twee. Als u dit leest is het AV-festival van het 

Westen alweer achter de rug en eind van deze maand wordt dat gevolgd 

door het Nationaal AV-festival. Ik hoop dat de QR-check niet tot gevolg 

zal hebben dat u thuis blijft, daar is het festival veel te interessant voor!  

 

In deze aflevering leest u wat u moet weten van dit Nationaal AV-festival 

waar aan voorafgaand een Algemene Vergadering wordt gehouden met 

een bestuursverkiezing. 

Een werkgroep heeft zich bezig gehouden met de vorm waarin de 

Nationale AV-wedstrijden na 2021 zullen worden gehouden. De 

bevindingen en de bestuurs-reactie daarop vindt u op blz. 7. 

Een uitgebreid artikel vertelt u alle ins en outs van de Program-mode op 

uw camera. Dat zou nog wel eens een eye-opener kunnen zijn. 

Ton de Bruin verruimt onze blik met een artikel over het menselijk 

gezichtsveld in relatie met fotografie. 

In de rubriek ‘Nieuws vanuit de regio ’s’ is er een verslag van AV-groep 

Westland en naast andere gebruikelijke rubrieken sluiten we af met een 

column over het fotograferen van kunst. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Arthur Palache, 

hoofdredacteur 

 

De laatste 

“Van deze voorzitter” 

Voor de laatste keer vertrouw ik deze rubriek aan het toetsenbord toe. In 

een extra ledenvergadering op 30 oktober, voorafgaande aan het 

Nationaal AV-Festival 2021, zal ik aftreden als voorzitter van de NVBG. 

De bedoeling was dat dat al in februari zou gebeuren, maar door de 

maatregelen in verband met corona kon toen geen fysieke Algemene 

Ledenvergadering gehouden worden en zijn enkele noodzakelijke zaken 

in een Zoom-sessie aan de leden voorgelegd. Een bestuursverkiezing kon 

daar niet bij, omdat eventuele stemmingen over kandidaten schriftelijk 

dienen te geschieden. 

Op blz. 4 in dit NVBG-nieuws vindt u meer informatie over deze extra 

ledenvergadering. 

 

Niet helemaal uit beeld  

Ik treed dan wel terug als voorzitter, toch zal ik nauw verbonden blijven 

met de NVBG. Als lid van de organisatie van de Nationale AV -wedstrijden 

en als beheerder van de het alleen voor leden toegankelijke deel van 

onze website www.nvbg.nl. 

In mijn zes en een half jaar voorzitterschap heb ik met plezier met mijn 

medebestuursleden samengewerkt. We hebben veel bereikt en er zijn 

nieuwe stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Op het gebied van geluid 

bijvoorbeeld is nog het nodige te doen. Nico Warnaar, Henk Tulp en 

Renko Kuiper gaan daarmee aan de slag. 

Ik wil allen, waarmee ik de afgelopen jaren heb samengewerkt hartelijk 

danken voor de prettige samenwerking. Namen noem ik niet. Dat zou een 

lange lijst worden. Ik ben bang iemand te vergeten en dat wil ik niet op 

mijn geweten hebben. 

 

Nog geen opvolger... 

Ik vind het jammer dat het bestuur er nog niet in geslaagd is een 

opvolger voor mij te vinden. Niemand heeft zich aangemeld en ook 

de door ons benaderde leden zagen er vanaf. Het is wel verheugend 
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Alle evenementen die in deze kalender worden genoemd zijn onder strikt 

voorbehoud vermeld. De corona-ontwikkelingen maken de toekomst nog 

steeds heel onzeker.  

 

Via nieuwsflitsen en deze evenementen-kalender houden we u 

voortdurend op de hoogte. 

 

 

Informatie over uw eigen evenement die u in deze evenementenkalender 

opgenomen wilt hebben kunt u sturen naar nvbgnieuws@nvbg.nl 

Evenement Plaats Datum 

Nationale AV-festival / nat. AV-wedstrijd Bemmel 30-10-2021 

Studiedag AV  Rijen 29-01-2022 

AV-Festival van het Noorden Steenwijk 05-02-2022 

AudioVisueel Voorjaarsfestival 
Oosterhout 

(Nijmegen) 
12-03-2022 

dat het bestuur op 30 oktober twee nieuwe kandidaat bestuursleden 

kan voordragen. Renko Kuiper en Laurens Verheggen draaien al 

een aantal maanden mee met het bestuur. Ik ben er van overtuigd 

dat zij een aanwinst zijn en een goede inbreng zullen hebben.  

 

Festival tijd 

Ja en dan mag het weer: AV-festivals organiseren, zij het een beperking 

in de vorm van een Coronabewijs. Op 2 oktober trapte het AV -Festival 

van het Westen – 2021 – af. Dat was afgelopen zaterdag en toch heeft 

onze hoofdredacteur Arthur Palache het voor elkaar weten te krijgen er 

een uitgebreid verslag van te maken. 

En op 30 oktober het Nationaal AV-Festival 2021, met de Nationale AV-

wedstrijd 2021. In een prachtige nieuwe locatie, De Theaterkerk Bemmel, 

Markt 5 in Bemmel. Op 20 oktober verschijnt een speciale editie van 

NVBG-nieuws, gewijd aan dit jaarlijkse in april te houden, festival, dat 

door corona vertraagd is. Laat dit evenement niet aan u voorbijgaan.  

Voor volgend jaar staan ook al weer de nodige regionale festivals op de 

planning. Nog nooit naar een regionaal festival geweest? Ik kan het u van 

harte aanbevelen. Er wordt prachtig werk van collega AV-hobbyisten 

getoond, je doet er ideeën op en je laat inspireren voor jouw nieuwe 

producties. 

 

Ed Diersmann. 

Interim voorzitter NVBG 

mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
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Op zaterdag 30 oktober wordt, voorafgaand aan het Nationaal AV-

Festival 2021, een extra ledenvergadering gehouden in de Theaterkerk 

Bemmel. Omdat in het voorjaar geen fysieke Algemene Ledenvergadering 

kon worden gehouden is in de plaatsvervangende Zoom-meeting geen 

bestuursverkiezing gehouden. Nu we wel weer bij elkaar mogen komen 

kan dat in deze extra ledenvergadering plaatsvinden. 

 

De extra ledenvergadering begint om 9:30 uur. 

Hieronder de agenda. 

 

 

EXTRA LEDENVERGADERING 2021 

 

Zaterdag 30 oktober 2021 om 09.30 uur  

in De Theaterkerk, Markt 5, 6681 AE Bemmel  

 

AGENDA  

1. Opening  

2. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn voorzitter Ed Diersmann en 

bestuurslid Herman van den Dool. 

Voorstel tot opneming in het bestuur van Laurens Verheggen en 

Renko Kuiper als bestuurslid en Jan Bras met terugwerkende kracht 

als secretaris. 

Er is nog een vacature binnen het bestuur voor een voorzitter. *) 

3. Voorstel tot wijziging van het reglement Nationale AV-wedstrijd. **) 

4. Sluiting van de vergadering door de voorzitter  

 

*) (Tegen)kandidaten kunnen zich tot aan de extra ledenvergadering 

schriftelijk melden bij het secretariaat, Korenbloemweg 32, 

1338 SM  Almere, of via email naar secretariaat@nvbg.nl  

 

**) Zie ook “Nationale AV-wedstrijden na 2021” elders in dit 

NVBG-nieuws 

Vanaf 9 oktober is het voor de leden mogelijk om vragen te stellen 

over het wedstrijdreglement en voorstellen te doen tot wijziging 

daarvan. Via een Nieuwsflits wordt de leden gemeld hoe zij dat 

online kunnen doen. 

 

Het bestuur van de NVBG 

 

 

mailto:secretariaat@nvbg.nl
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Spelden van verdienste 

Tijdens het Festival van het Westen, op 2 oktober heeft het het bestuur 

van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid behaagd om een 

tweetal Spelden van Verdienste uit te reiken. 

 

Deze spelden zijn bedoeld voor diegenen die zich op een bijzondere 

manier inspannen en actief inzetten voor onze audiovisuele hobby in het 

algemeen en de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid in het 

bijzonder. 

 

Henk Tulp nam de honneurs van de NVBG waar, omdat voorzitter 

Ed Diersmann met ingewikkelde technische zaken bezig was om de 

projecties van het festival in goede banen te leiden. Hij had daar zijn 

handen meer dan vol aan. En dus was het zijn vervanger in het bestuur 

die de heren Marcel Batist en Ton de Bruijn kwam vereren met een speld 

van verdienste. Ze werden ter plaatse voor het voltallig publiek in het 

zonnetje gezet. Henk speldde het eremetaal op de revers onder het 

uitspreken van grote waardering voor het vele werk. Uiteraard ging dit 

vergezeld van een schitterend boeket bloemen van een gerenommeerde 

bloemkwekerij. 
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Datum: 30 oktober 2021 

Plaats: Theaterkerk Bemmel 

  Markt 5, 6681 AE Bemmel 

Aanvang: 10:45 uur 

 

Voorafgaand aan het Nationaal AV-Festival wordt een extra 

ledenvergadering gehouden van 9:30 uur tot 10:30 uur. (meer informatie 

in de mededelingen van het bestuur op blz. 04).  

 

Globaal programma  Nationaal AV Festival 2021 

 

10:45 – 12:15 Hollands blok 

Henk Tulp presenteert Audio Visuele Producties 

van regionale afdelingen. 

 

12:15 – 13:00   Pauze 

 

13:00 -17:30 Nationale AV wedstrijd 2021 

13:00 – 13:15 uur Opening Nationale AV-wedstrijd 2021  

13:15 – 14:45 uur  Nationale AV-wedstrijd deel 1   

14:45 – 15:15 uur  Pauze  

15:15 – 16:45 uur  Nationale AV-wedstrijd deel 2  

16:45 – 17:30 uur  
Stemming Publieksprijs  

Toegift regionale AV-producties  

17:30 uur  Afsluiting Nationaal AV-Festival  

 

Vanaf 18:00 uur: NVBG-buffet in het theatercafé Bemmel 

Vorig jaar hebben meer dan 20 bezoekers na afloop van het Nationaal AV 

Festival 2020 deelgenomen aan het buffet. 

Alle bezoekers aan het Nationaal AV-Festival 2021 kunnen aan dit buffet 

deelnemen. Leden van de NVBG kunnen bij aanmelding een introducé 

opgeven. De prijs van het buffet bedraagt € 27,50 per persoon, zowel 

voor leden, introducees als niet-leden. U kunt zich vanaf nu aanmelden 

via https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php. 

Indien de link niet werkt, kopieer hem dan naar de opdrachtregel in uw 

browser.  

 

Na aanmelding ontvang u van ons een email ter bevestiging. Er wordt 

dan per persoon een voorlopige plaats gereserveerd. In de email staat 

hoe u de deelname aan het buffet kunt betalen. Wanneer wij de bijdrage 

van u hebben ontvangen wordt de aanmelding definitief. Ook hiervan 

ontvangt u een email. U kunt u aanmelden tot en met 22 oktober 2021.  

Wij hopen dat veel bezoekers aan het Nationaal AV-Festival met ons 

deze dag op een informele en gezellige wijze zullen afsluiten.  

  

Het bestuur van de NVBG. 

https://www.navg.nl/NVBGactiviteiten.php
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Nationale AV-wedstrijden 

na 2021 

In maart 2020 heeft het bestuur van de NVBG een werkgroep ingesteld 

om, na opmerkingen van juryleden, deelnemers aan en bezoekers van de 

Nationale AV, deze Nationale AV-wedstrijd nog eens goed tegen het 

daglicht te houden. In verband met de coronacrisis en de in verband 

daarmee genomen maatregelen heeft de werkgroep in 2020 haar 

werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. 

 

Deelnemers aan de werkgroep waren Marcel Batist, Jan Roeleveld, 

Chris Stenger, Henk P. Tulp en Nico Warnaar. Voorzitter Ed Diersmann 

trad op als gespreksleider en Arthur Palache verzorgde de secretariële 

ondersteuning. 

 

De voorstellen van de werkgroep 

• Organiseer één wedstrijddag en noem deze “Nationale AV Wedstrijd 

NVBG”; 

• Stel de Nationale AV Wedstrijd NVBG alleen open voor leden van 

de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid; 

• Programmeer drie projectieblokken; één in het ochtendprogramma 

en twee in het middagprogramma. Laat het projectieblok ‘s ochtend 

wat langer duren dan de blokken ’s middags; 

• Verander de naam ‘Nationaal AV Festival’ in  

‘Nationale AV-Wedstrijd’; 

• Benoem geen jury meer om de inzendingen te laten beoordelen, 

maar benoem een selectiecommissie van bijvoorbeeld vijf personen, 

die bepaalt welke inzendingen in aanmerking komen om vertoond te 

worden; 

• Maak voor het selecteren van AV series voor vertoning gebruik van 

het (aan te passen) programma van het AV Festival van het Westen; 

• Leden van de selectiecommissie mogen wel deelnemen aan de 

Nationale AV Wedstrijd, maar geen oordeel uitspreken over hun 

eigen inzending; 

• Laat het publiek een Eerste, Tweede en Derde prijs vaststellen;  

• Ken een extra prijs toe voor de beste audiotrack en een extra prijs 

voor de beste AV  fotografie. Laat per extra prijs een 

‘gespecialiseerd ’ persoon een voordracht van drie series doen, 

waaruit de selectiecommissie een keuze maakt; 

• Wijs een ‘spreekstalmeester’ aan die het vertonen van de 

geselecteerde series in goede banen leidt en de tijdsduur in de 

gaten houdt; 

• Wijzig in het AV Wedstrijdreglement de bepaling dat wijzigingen in 

dat reglement door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd 

dienen te worden. In plaats daarvan stelt het bestuur de wijzigingen 

vast. 

 

Reactie van het bestuur op deze voorstellen.  

Het bestuur is voorstander van het instellen van een “grote” prijs 

door de NVBG, de NVBG-prijs.  

Deze prijs zal toegekend worden door een wedstrijdjury. Het NVBG 

bestuur benoemt deze jury. De wedstrijdjury kent de prijzen toe 

tijdens de vertoning van de geselecteerde AV-producties en krijgt de 

te vertonen AV-producties niet vooraf toegezonden. 

Het toekennen van de door de werkgroep genoemde extra prijzen 

zal dan ook door deze jury geschieden. Het bestuur zal bij de 

benoeming van de wedstrijdjury rekening houden met de 

verschillende disciplines waarin de prijzen vallen (AV, fotografie en 

audio). 

 

Het huidige wedstrijdreglement is door de werkgroep en het bestuur 

aangepast op de voorstellen en de reactie van het bestuur. Dit 

wedstrijdreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden op de 

extra ledenvergadering op 30 oktober voorafgaande aan het Nationaal  

AV-Festival 2021. 

 

Vanaf 9 oktober is het voor de leden mogelijk om vragen te stellen over 

het wedstrijdreglement en voorstellen te doen tot wijziging daarvan. Via 

een Nieuwsflits wordt de leden gemeld hoe zij dat online kunnen doen.  
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Wat is de programmeermodus op uw camera en wanneer is het 

handig deze te gebruiken?  

 

De programmamodus is een van die "vreemde" camera-instellingen - een 

die de meeste mensen nooit proberen, omdat ze gewoon niet begrijpen 

wat deze precies inhoudt. Maar als u het eenmaal door hebt, is de 

programmeermodus eigenlijk best handig. 

 

Van de Manual-instelling is het duidelijk, dan 

moet echt alles met de hand ingesteld worden. 

Ook de Auto-modus zal voor 

iedereen duidelijk zijn, dan 

stelt de camera werkelijk 

alles zelf in. Handmatig ingrijpen is dan zelfs in vele 

gevallen geblokkeerd en dus onmogelijk. 

 

Maar wat doet die Programmeer-modus nu eigenlijk?  

De cameramodusknop werkt op een soort tussenstap. 

Aan de ene kant is er de handmatige modus, die u de volledige controle 

geeft over de drie elementen van belichting: sluitertijd, diafragma en ISO -

waarde (links in het onderstaande plaatje).  

Aan de andere kant is er de auto-modus , waarmee u bijna geen controle 

hebt over de belichting (rechts in het onderstaande plaatje).  

In dat plaatje kunt u zien dat er andere modi in het midden van dit 

spectrum staan . Deze modi - sluiter-prioriteit, diafragma-prioriteit en de 

programmamodus - geven u enige mate van controle, maar de camera 

doet zelf ook veel werk. Met diafragma-voorkeuze (A of Av) kun u 

bijvoorbeeld het diafragma en de ISO regelen terwijl de camera de juiste 

sluitertijd bepaalt voor een goede belichting. 

 

Dus hoe zit het met de programmeermodus? Wat doet deze?  

De programmamodus staat ergens tussen de diafragma-/sluiterprioriteit 

en de automatische modus en werkt als volgt: 

 

U stelt zelf de ISO-waarde in, terwijl de camera het diafragma en de 

sluitertijd instelt. De ISO-waarde is een maat voor de gevoeligheid van uw 

camerasensor, het diafragma geeft de grootte van het diafragma aan en 

de sluitertijd de tijdsduur dat de sluiter licht vangt.) 

 

De programmamodus geeft u ook controle over andere camerafuncties, 

zoals belichtingscompensatie, maar daar kom ik later op terug. Onthoud 

voor nu dat u in de programmamodus zelf ISO-waarde opgeeft, maar het 

diafragma en de sluitertijd aan de camera overlaat. (De programmamodus 

wordt soms  wel "ISO-prioriteit" genoemd.) 

 

Wanneer is de programmeermodus nuttig?  

Hoewel de programmamodus lang niet zo populair is als diafragma-

voorkeuze of sluitertijd-voorkeuze, kan het een groot verschil maken voor 

uw fotografie - u moet alleen weten wanneer u dit moet gebruiken. 

 

In wezen werkt de programmamodus het beste als u zelf de ISO-waarde 

wilt bepalen, maar niet de sluitertijd en het diafragma. Dit komt ofwel  

• omdat u weet dat u camera automatisch voldoende sluitertijd- en 

diafragmawaarden geeft; 

• of omdat deze instellingen het eindresultaat niet op een zinvolle 

manier beïnvloeden. 

 

Dus als u buiten fotografeert en u wilt zo min mogelijk ruis produceren in 

u foto's, dan kun u de programmamodus selecteren, een lage ISO kiezen 

Program mode 



9 

en uw camera de rest laten doen. 

Ik schoot deze foto met behulp van de programmamodus, waarmee ik 

mijn belichtingsinstellingen meteen kon aanpassen.  

 

Of als u onder krachtig kunstlicht fotografeert, kunt u uw camera vertellen 

om de ISO laag te houden en er daarna op vertrouwen dat deze de 

resterende belichtingsvariabelen vastlegt. 

 

Kort gezegd: 

Zet u camera in de programmeermodus, wijzig de ISO al naar gelang de 

omstandigheden en concentreer u op de compositie in plaats van na te 

denken over het diafragma, de sluitertijd en de algehele belichting.  

 

Maar dat is niet het enige gebruik van de programmamodus. De 

programmeermodus is ook een geweldige  overgangsmodus. Als u uw 

fotografische vaardigheden wilt verbeteren, maar u zit nog steeds vast in 

de auto-modus, kunt u proberen om te schakelen naar de programma-

modus; u kunt deze dan gebruiken als een opstap naar diafragma -

prioriteit, sluiterprioriteit en nog veel meer. 

Programmamodus: de basis voorbij  

Op dit punt zou u vertrouwd moeten zijn met de basisprincipes van de 

programmamodus: u stelt de ISO in en uw camera doet de rest.  

 

Maar als u wat dieper graaft, vindt u meer handige functies die in de auto -

modus niet werken omdat ze geblokkeerd zijn. Veel van deze kunnen u 

helpen de foto te maken die u wilt, in plaats van de foto die u camera 

denkt dat u wilt. Op deze manier is de programmeermodus een 

buitengewoon handige assistent: het behandelt alle ingewikkelde dingen 

voor u, maar eindigt met een: "Wacht, er is meer!" 

 

Ten eerste kunt u in de programmamodus belichtingscompensatie 

gebruiken om eventuele belichtingsfouten te corrigeren. Door de 

belichtingscompensatie in de + richting aan te passen, kun u uw camera 

dwingen om heldere foto's te maken. Door deze in de andere richting aan 

te passen, krijg u het omgekeerde. 

 

Stel, u maakt een foto van sneeuw en het blijkt te donker te zijn. Met een 

beetje belichtingscompensatie kunt u de natuurlijke helderheid van de 

sneeuw terugkrijgen (merk op dat u dat niet kunt doen in de Auto -modus). 

 

En u kunt tal van andere camera-instellingen aanpassen terwijl u in de 

programmeermodus bent, inclusief witbalans , meetmodus (volledig / 

midden / spot), focuspunt en of uw camera de interne flitser moet 

gebruiken. Vergelijk dit met de Auto-modus, en u zou het nut van de 

nederige kleine "P" -markering op de modusknop van u camera moeten 

beginnen te zien. 
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Natuurlijk is de programmeermodus niet altijd de juiste keuze. Soms wil u 

de sluitertijd of het diafragma onafhankelijk aanpassen, in welk geval een 

van de voorkeuze-opties, of zelfs de handmatige modus, de juiste keuze 

is. Maar als ISO het enige is dat ertoe doet, probeer dan de programmeer

-modus eens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograferen in de programmamodus gaf me een goede algehele 

belichting, maar ik vond het niet leuk dat de microfoon zo donker was.  

 

Overschakelen op spotmeting en de foto opnieuw maken gaf de gewenste 

weergave. Program-modus biedt deze flexibiliteit, terwijl Auto dat niet 

doet! 

 

De programmamodus is dus een 

handige kleine optie, ook al wordt deze 

vaak overschaduwd door handmatige 

instelling, diafragma-prioriteit en 

sluitertijd voorkeuze. 

 

De volgende keer dat u niet alle 

controle over u camera wilt opgeven, 

maar ook niet alles zelf wilt doen, 

overweeg dan de programmeer-modus. 

 

Bron: internet 
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Over standaardobjectieven, brandpuntafstanden en gezichtsvelden.  

 

Als vervolg op een artikel van Jan Tuinman (Sensorgrootte en 

scherptediepte, NVBG nieuws 2021-02) heb ik een stukje geschreven 

over scherptediepte (De cirkel van verwarring, NVBG nieuws 2021-03). 

Het nu volgende artikel is naar aanleiding van gelijksoortige verwarringen 

tot stand gekomen, n.l. dat hierover veel wordt geschreven op internet 

(diverse fotoblogs enz.) en in tijdschriften en dat ook hier wetenschap, 

(onjuiste) aannames en mythes elkaar ontmoeten. 

 

Het standaardobjectief.  

Hier ontstaan al de eerste verwarringen. Er wordt hier niet het objectief 

bedoeld dat standaard bij een camera wordt geleverd zoals b.v. het 18 -

55mm objectief bij een Canon EOS digitale camera. Nee, we moeten zelfs 

wat terug in de geschiedenis. In het analoge tijdperk was de 

kleinbeeldcamera het meest vertegenwoordigd en was die camera in de 

meeste gevallen voorzien van een lens met een brandpuntafstand van 

tussen de 40 en 50mm. Voor de spiegelreflex was de 50mm lens de 

standaard. Voor meetzoeker-camera’s vaak 40 of 45mm. Dat was om de 

parallaxfout enigszins te compenseren. Bovendien hadden deze camera ’s 

een zoeker waar je vrijwel zonder verkleining of vergroting van de 

omgeving door kon kijken. Je kon soms beide ogen open houden. Wie 

weet wat precies de reden is geweest om voor de spiegelreflexcamera 

50mm te kiezen mag mij dat graag uitleggen. Het zou te maken kunnen 

hebben met de firma Ernst Leitz die in hun serie Elmar objectieven een 

50mm objectief voerden. Maar die 50mm lens is gepromoveerd tot 

standaardobjectief. In feite komt het neer op een brandpuntafstand die 

(ongeveer) gelijk is aan de beelddiagonaal, althans dit is de definitie die 

telkens voorbijkomt bij het spitten in oude boeken en het googelen op 

internet. Bij een kleinbeeld-negatief is deze diagonaal ca. 43mm. Dat 

geldt dus ook voor de full frame camera van nu. Die 43 mm is uiteindelijk 

zwaar naar boven afgerond tot 50 mm. De stelling dat de beeldhoek van 

deze lens overeen zou komen met de beeldhoek van onze ogen is pas 

veel later verschenen. Dit blijkt echter helemaal niet te kloppen, waarmee 

we bij de tweede verwarring zijn beland. Om een en ander in een juist 

perspectief te plaatsen kijken we eerst nog even naar een volgend punt:  

 

De brandpuntafstand.  

De brandpuntafstand van een lens, 

meestal uitgedrukt in millimeters (mm), is 

de afstand waar de stralen van een 

evenwijdige lichtbundel samenkomen aan 

de andere zijde van deze lens. Wie heeft 

als kind niet met een vergrootglas op een 

zonnige dag geëxperimenteerd en de 

zonnestralen zoveel mogelijk gebundeld 

om iets in de fik steken? De term brandpunt is hiermee bijzonder 

plastisch vorm gegeven.  

De brandpuntafstand bepaalt welk deel van de wereld voor de lens wordt 

afgebeeld op het lichtgevoelige oppervlak achter de lens en dat deel zal 

mede afhankelijk zijn van de grootte van dat oppervlak. 

In  afbeelding 1 op de volgende bladzijde is dit schematisch 

weergegeven. In deze afbeelding is f de brandpuntafstand, d is de 

diagonaal van film- of sensoroppervlak en is α de beeldhoek. In de 

gegeven situatie volgt dat hoe verder het onderwerp van de lens is 

verwijderd hoe meer er op de opname zichtbaar wordt. Het omgekeerde 

geldt natuurlijk ook. 

 

De beeldhoek 

De beeldhoek (hoek α in afbeelding 1) is 

gedefinieerd als de hoek in graden 

gemeten over de diagonaal van het beeld 

(d in de tekening). Volgens deze definitie 

heeft een objectief met een brandpunt-

afstand van 50 mm en bij een kleinbeeld-

camera (24x36mm) of een full frame 

Verruim uw blik ! 
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camera (diagonaal 43,3 mm) een beeldhoek van ca. 46 o. In de meeste 

gevallen is het sensoroppervlak rechthoekig van vorm en zijn de 

horizontale en verticale beeldhoeken kleiner.  Een uitzondering hierop 

vormden de vroegere 4x4 en 6x6 camera ’s waar de horizontale en 

verticale beeldhoek identiek waren maar kleiner dan de diagonaal.  

 

De beeldhoek is uit deze tekening redelijk eenvoudig te berekenen, o.a. 

met de stelling van Pythagoras. Zoals eerder door mij gezegd klopt de 

bewering niet dat een standaardobjectief een vergelijkbare beeldhoek 

zou hebben als die van onze ogen. Hieronder zal ik trachten dit uit de 

doeken te doen. 

 

Gezichtsveld en blikveld.  

Ons gezichtsveld is gedefinieerd als de ruimte waarin wij de 

aanwezigheid van beeldinhoud kunnen waarnemen. Met andere woorden, 

dat wat het oog ziet als je recht vooruit naar een vast punt kijkt. Het 

gezichtsveld maakt het ons mogelijk de omgeving waar te nemen.  

Afbeelding 1  Schematische weergave beeldvorming in een fotocamera  

Grofweg zijn de grenzen voor ons gezichtsveld als volgt bepaald (zie 

afbeelding 2a) 

• Nasale deel: Gezichtsveld in de richting van de neus (groene deel)  

• Temporale deel: Gezichtsveld in de richting van de slaap (rode deel)  

• Bovenste deel: Gezichtsveld vanuit centrum omhoog (groene en 

rode deel boven) 

• Onderste deel: Gezichtsveld vanuit centrum omlaag (groene en rode 

deel beneden) 

 

De kijkhoek van de menselijke ogen kan niet eenduidig worden 

vastgesteld, o.a. omdat  die bestaat uit twee onderdelen, namelijk het 

monoculaire en binoculaire deel. Dit laatste heeft te maken met het feit 

dat we met twee ogen kunnen waarnemen. Het middendeel (rood en 

groen in afbeelding 2b), dat voor beide ogen overlapt, vormt het 

binoculaire deel en daarmee kunnen we diepte zien. Binnen dit gedeelte 

ligt ook het deel van het netvlies waarmee we het scherpst kunnen zien, 

de gele vlek of macula lutea. Het zou voor de hand liggen om de afmeting 

van de macula (ca. 5,5mm) als referentie te nemen voor de kijkhoek. 

Alleen kom je dan op een hoek van ca. 18 graden; beduidend kleiner dus 

dan de gangbare 46 graden. Het monoculaire deel betreft de uiterste 

hoeken en wordt slechts met 1 oog waargenomen (afbeelding 2b). Het 

blauwe deel alleen met het linker oog, het gele deel alleen met het 

rechter oog. 

Naar mijn beste weten bestaat er geen eensluidende wijze om de hoeken 

te meten, maar de schattingen liggen ergens rond de 140 graden voor het 

binoculaire zicht in horizontale richting en ca. 80o in verticale richting en 

die waarden zullen bovendien individueel verschillen. De verhouding 

tussen horizontaal en verticaal ligt akelig dicht bij de verhouding van 

onze huidige breedbeeld televisieschermen. Verkopers gebruiken dit 

argument nogal eens bij het promoten van breedbeeld televisies. Ook de 

AV series die nu veelal in breedbeeld (16:9) worden gemaakt spreken 

ons, mogelijk om dezelfde reden, erg aan. 

 

Wat we nu zien is dat de waarden voor de beeldhoeken in schrille 
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tegenstelling staan tot de eerder genoemde  kijkhoek van ca. 46 o, zelfs 

als je het voor een enkel oog bekijkt (afbeelding 2a). 

Zowel het zicht met 1 oog als met 2 ogen is dus in de breedte groter dan 

in de hoogte. In feite heeft ons gezichtsveld de vorm van een (enigszins 

vervormde) ovaal (afbeelding 2b). Uit de afbeeldingen blijkt tevens dat 

ons gezichtsveld omlaag groter is dan omhoog. Verder valt op dat er een 

deuk is te zien aan de linker onderzijde in afbeelding 2a (zie pijl). Dit 

komt omdat daar onze neus in de weg blijkt te zitten!  

Met het blikveld wordt datgene aangeduid dat we zien met beide ogen 

recht vooruit kijken en waarbij de ogen, maar niet het hoofd, mogen 

bewegen. Hierdoor is het blikveld veel ruimer dan het gezichtsveld.  

Al met al is de uitspraak dat een 50mm objectief een vergelijkbare 

beeldhoek heeft als onze ogen hoogst twijfelachtig. We zijn er echter aan 

gewend geraakt (het staat letterlijk in alle boeken, encyclopedieën en 

blogs) dat ik het maar zo wil laten. Ik hou het maar op een mythe en vind 

bovendien dat onze ogen meer tot de klasse der groothoekobjectieven 

behoren, waarvan akte ! 

 

 

 

Slot. 

Ik besluit dit verhaal door nog even op het standaardobjectief terug te 

komen.  

Het standaardobjectief (brandpuntafstand 50mm) behoort tot de z.g. 

prime lenzen, d.w.z. lenzen met een vaste brandpuntafstand. Deze zijn op 

dit moment zeer gewild. De 50 mm lenzen van de grote merken hebben 

t.o.v. zoomobjectieven vaak een beduidend hogere kwaliteit en zijn 

meestal ook bijzonder lichtsterk (1,2 tot 2,0). Ze lenen zich dan ook 

uitzonderlijk goed voor “available light” fotografie en geven bij vol 

geopend diafragma vaak ook een zeer mooi “bokeh” effect en rustige 

achtergrond. Door de hoge lichtsterkte kun je ook storende ruis vermijden 

omdat je de ISO-waarde niet hoeft op te schroeven. Voorts zijn ze klein 

en licht en dus prima geschikt om mee op stap te gaan.  

Prime lenzen dwingen ons wel om wat bewuster te fotograferen. Voor een 

betere compositie moeten we nu echt een stap voorwaarts of 

achterwaarts doen.   

Een prime lens zal voor menigeen een goede aanvulling zijn op zijn of 

haar fotografische uitrusting.  

Kijk eens rond op internet want daar is de laatste tijd veel interessants 

over het gebruik van prime lenzen verschenen.  

 

 

Voorbeeld van een zeer lichtsterke prime lens:  Merk Kamlan   50mm f/1,1  
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Verslag van de  AV-groep Westland, 6 september 2021  

 

Deze eerste bijeenkomst na het zomerreces is een drukke avond. Druk in 

dubbele betekenis, want de groep is compleet en we gaan deze avond 

maar liefst 13 series bekijken. Drie ervan zijn nieuw en verdienen dus 

extra aandacht. De overige tien zijn ‘remakes’, series dus waarin op 

grond van bespreking in deze groep verbeteringen zijn aangebracht.  

 

Johan Rimmelzwaan 

geeft de aftrap met 

Foralis Bermalis, een 

Latijns lijkende 

verbastering van 

Bermbloemen. Want 

daar gaat de serie 

over. Veel kleurrijke 

bloemen, 

gefotografeerd lans 

de Waterweg. Scherpe, goed belichte foto ’s van een veelheid aan 

bloemen op een mooi bijpassende muziek.  

De serie wordt zoals dat gebruikelijk is bij een nieuwe serie, twee maal 

geprojecteerd. Een maal om naar te kijken en eenmaal om er 

commentaar op te geven. Er worden wat adviezen gegeven, voornamelijk 

ten aanzien van belichting bij sommige opnamen. Deze eerste opzet mag 

als zeer geslaagd worden bestempeld. 

 

André Hartensveld vervolgt met een serie die in een lang verleden met 

vier projectoren werd vertoond en in 2005 is gedigitaliseerd. De titel van 

de serie is Utopia en verhaalt over Gaudi ’s droom: de basiliek Sagrada 

Familia in Barcelona. De serie toont fantastische beelden in zeer 
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geraffineerde overgangen. Over het geluid is er wat minder tevredenheid. 

André zal er nog eens naar kijken. 

 

Anneke van Ruyven presenteert 

de serie ‘Basiliek van de Heilige 

Agatha en Barbara ’, de bekende 

basiliek in Oudenbosch. Anneke 

gebruik hier vaak een bijzondere 

techniek voor de overgangen: de 

foto gaat over in onscherpte, dan 

komt de volgende foto, ook eerst 

onscherp en daarna scherp. Een 

heel mooie manier om te voorkomen dat ‘drukke foto’s tijdens de transitie 

nóg drukker worden. Er volgen wat adviezen op het gebied van uitsneden 

voor de remake. 

 

Kees Olierook toont een 

remake van de serie ‘Stekels’. 

We zien vele vormen van 

cactussen, sommige in bloei, 

maar steeds met min of meer 

venijnige stekels. De serie munt 

uit door prachtig fotowerk, maar 

dat is Kees wel toevertrouwd. 

 

 

Ook Marcel Batist toont een remake van zijn serie ‘In ijs gevangen ’. We 

zien bloemen en bladeren in bevroren toestand. Het zijn soms dromerige, 

soms zelfs surrealistische 

beelden. Deze beelden worden 

begeleid door mooie 

bijpassende muziek. De serie is 

van vier naar drie minuten 

teruggebracht en alleen al 

daardoor sterk verbeterd. 

Ger Sauer  heeft een remake van 

zijn serie Nederland. Een reeks 

oer Hollandse plaatjes, stuk voor 

stuk schitterende fotografieën, 

begeleidt door een bijpassende, 

ingetogen muziek. Een plzierom 

naar te kijken en luisteren. 

 

 

 

Anneke van Ruyven heeft een 

nieuwe serie aangeboden: ‘Het rijk 

der 1000 eilanden ’. Een mooie serie 

met fraaie natuurbeelden. Irritant is 

het geluid van tjirpende vogeltjes, 

maar dat blijkt, zo licht Anneke toe, 

in de muziek te zitten. 

Bezwaar is dat men vindt dat de titel 

de lading niet dekt. Aanbevolen wordt om een andere titel te kiezen.  

 

Johan Rimmelzwaan toont een 

remake van ‘Maskerade festival’, 

een fascinerende serie over een 

feest met dans en muziek, waarin 

stils en video elkaar afwisselen. 

 

 

 

Marcel Batist en een 

bloemenman. Hij heeft al vele 

series met bloemen als 

onderwerp gemaakt en ook deze 

serie, ‘Bloemensfeer’ toont ons 

dromerige beelden van prachtig 

weergegeven bloemen, De 

muziek is zeer goed gekozen en 
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ondersteunt de beelden krachtig. De serie is kort maar krachtig en de 

boodschap is: “Niets meer aan doen!” 

 

Kees Olierook heeft tijdens 

een sneeuwperiode in het 

Westland en flink aantal foto ’s 

gemaakt die hij samengevat 

heeft in een serie getiteld 

‘Sneeuw’. We zien beelden van 

onwaarschijnlijke sneeuw-

massa’s op de schuine daken 

van Westlandse kassen. Het is 

een korte, krachtige serie die 

de geweldige schoonheid van sneeuw laat zien. Goed belicht en mooi 

van compositie. 

 

Anneke van Ruyven sluit af met de 

remakes van de series Theater van 

het reizen, over het station van 

Arnhem en Sjoen Limburg, beelden 

op een song van Harry Bordon uit 

1954. De series zijn duidelijk 

verbeterd ten opzichte van hun 

oorspronkelijke versie. 

 

Al met al een zeer leerzame avond, waarbij we een flinke reeks AV ’s 

gezien en besproken hebben. Dit is toch dé manier op je eigen producten 

aan anderen te tonen en opbouwende kritiek aan te horen. De remakes 

ondergaan naar aanleiding van die kritieken in de regel forse 

verbeteringen. Dingen die je zelf niet meer ziet komen bij zo ’n 

groepsbespreking ongenadig aan de oppervlakte en dan kan er ook iets 

aan gedaan worden. 

 

  Arthur Palache 

 

Kritiek geven 
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Het AV-festival 

van het Westen 

 

AV-Festival van het Westen, 2 oktober 2021  

 

Zaterdag 2 oktober is het festival van het Westen gehouden in Dorpshuis 

Op Moer in Moerkapelle. AV-werkgroep Pixana en AV-groep Westland 

hebben voor de zevende keer gezamenlijk een voortreffelijk festival 

georganiseerd. 

 

Om tien uur was het gebouw geopend en kon men zich aan de balie 

vervoegen voor het verkrijgen van een programmaboekje dat tevens het 

toegangsbewijs vormde. Bij de ingang werd ook de QR-code gescand en 

dat gaf, zoals te verwachten geen zorgen. Het feit dat iemand een QR-

code heeft en die laat zien geeft al aan dat wel in orde zal zijn. 

Steekproefsgewijze controle met de geboortedatum bevestigde dat.  

 

Kwart voor elf ging de zaal open en kon het publiek dat vanuit vele 

windstreken was gekomen , plaats nemen in een ruimtelijk goed 

ingedeelde zaal. 

 

Marcel Batist opende de dag met een 

hartelijk woord van welkom en een 

verademende zucht vanwege het feit 

‘dat het weer mocht’. “Sommige 

festivals zijn tot twee maal toe 

uitgesteld, maar wij hebben toch het 

voorrecht om na slechts één 

overgeslagen jaar weer een festival te 

kunnen houden”. 

Hij vroeg zich wel af of bij iedereen de 

interesse gehandhaafd was gedurende 

de lange coronatijd. Bij AV-groep Westland is dat zeker het geval, er is 

bij ons hard gewerkt en er zijn vele producties tot stand gekomen.  

 

Voor dit festival zijn 42 series aangemeld, 32 daarvan gaan we er 

vandaag zien. Dat betekent een teleurstelling voor tien inzenders, maar 

wellicht dat zij tijdens deze dag inspiratie en ideeën kunnen opdoen om 

een volgende keer  met een nóg beter product mee te kunnen doen.  

 

Vooruitlopend op de publieksstemming legt Marcel uit dat er ten opzichte 

van voorgaande jaren iets veranderd is. Er zijn nu drie categorieën 

(natuur, creatief en vrij) en in elk van die rubrieken worden drie prijzen 

toegekend. De categorieën zijn met zowel een kleur als een letter 

aangegeven. Tussen de series is er steeds een pauze van ca 30 

seconden om de persoonlijke score te noteren, zodat aan het eind van de 

dag, bij de stemming de juiste nominaties op het stembriefje kunnen 

worden aangegeven. 

 

Marcel beëindigt de opening met een woord van dank aan de sponsors, 

zonder wie het niet mogelijk geweest zou zijn dit festival te houden voor 

een toegangsprijs van slechts vijf Euro. 

 

Dan start het festival met blok 1, voorafgegaan door een ‘inswinger’ die 

niet alleen de sponsors duidelijk toont, maar ook een soort 

inhoudsopgave is van de te vertonen series en hun makers.  

 

De twee spreekstalmeesters, Marcel Batist en Ton de Bruijn kondigen 

beurtelings de te projecteren AV ’s kort aan, in de regel met de tekst die 

de maker daarbij zelf heeft aangeleverd. 
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In blok 1 komen de volgende series aan de orde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lunchpauze, die dan volgt start precies op tijd en duurt tot 13:15 uur. 

Er is dan voldoende gelegenheid om een hapje te eten, een praatje te 

maken of om buiten even een frisse neus te halen.  

 

Kwart over een start blok 2, met de volgende series: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Johan Rimmelzwaan  Maskerade festival  

13 Henk Kuiper  à la Vincent  

14 Jeanne Assendelft  De wereld der Farao's  

15 Siem van der Burg  Het Reestdal  

16 Cor Lokker  Papua  

17 Piet Huijgens  Autumn Colors  

18 Kees Olierook  Dom van Aken  

19 Jan Roeleveld  Preserve the land ... and love it  

20 Marcel Batist  Eén van hen  

21 Adri van Oudheusden  Karoo 

1 Karel J. Maaswinkel  Straatfotografie  

2 Jan Crutsen  Glo Art 

3 Willem Steetskamp  Na een lange reis  

4 Ben de Hond  Maanlicht 

5 Toon Mouws  Un amigo de fierro  

6 Henk van Uffelen  Red door  

7 Guido Flobert  Schoonheid uit klei en cement  

8 Gert de Graaf  Eerste keer  

9 Gerrit van Harreveld  Ani 

10 Leo Koppens  Ongrijpbaar  

11 Robbie Breugelmans  Silence  

Na een korte koffie/theepauze start blok 3 met de laatste te vertonen 

series: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij alle series geldt dat de inventiviteit en creativiteit van de inzenders 

kolossaal is. Steeds andere onderwerpen met steeds een verschillende 

invalshoek. Dat maakt dat het kijken geen minuut verveelt en dat de dag 

voorbij vliegt. 

 

Na deze projecties volgt de 

publieksstemming. Er is 

gelegenheid om de stembriefjes in 

te vullen en de telploeg kan aan de 

slag.  

Er is een 

telprogrammaatje 

ontwikkeld dat precies in 

de gaten houdt of de 

nummers van de series 

overeen komen met de 

categorie en dat blijkt in 

alle gevallen exact te 

kloppen. 

22 Jean Vannerum  Armageddon  

23 Roland van den Bossche  Weird scenes in District 59  

24 Thom de Vos  Passie voor de blues  

25 Aart Teeuwen  3D painting  

26 Ruud Assendelft  Winderig weertje  

27 Jos Ketelaar  Natuur in panorama  

28 Guido Clarysse  Het grijze goud  

29 Ruud Mulder  Afscheid met kleur  

30 Anneke van Ruyven  Het theater van het reizen  

31 André Hartensveld  Twilight 

32 Ger Sauer  Amen 
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In de tijd dat de telploeg aan de gang is worden er twee imposante AV ’s 

vertoond; 

• Cuba Libre, gemaakt  door de onlangs overleden oud-voorzitter 

Robert Bleekrode 

• De verboden stad van Kees Olierook. 

 

Om 17:00 uur kan dan de 

bekendmaking van de 

prijswinnaars beginnen. In de 

tijd dat de certificaten voor 

deze winnaars geprint 

worden, rijkt Marcel Batist de 

deelnemers een certificaat 

van deelneming uit, samen 

met een witte roos. Die rozen 

zijn inmiddels een traditie 

geworden en worden door de 

participanten hogelijk 

gewaardeerd. 

 

De prijzen en de prijsuitreiking 

 

 

De door het publiek toegekende prijzen zijn als volgt: 

Categorie CREATIEF 

 

3e prijs: Roland van den Bossche met Weird scenes in District 59  

2e prijs: Aart Teeuwen met 3D painting 

1e prijs: Leo Koppens met Ongrijpbaar 

De prijswinnaars in de categorie CREATIEF, van links naar rechts:  

Leo Koppens (1), Aart Teeuwen (2) en Roland van den Bossche (3):  
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Categorie NATUUR 

 

3e prijs: Jos Ketelaar met Natuur in panorama  

2e prijs: Jan Roeleveld met Preserve the land… and love it 

1e prijs: André Hartensveld met Twilight 

De prijswinnaars in de categorie NATUUR van links naar rechts:  

André Hartensveld (1), Jos Ketelaar (3). Jan Roeleveld (2) was helaas 

verhinderd te komen. 

Categorie VRIJ  

 

3e prijs Robbie Breugelmans (B) met Silence 

2e prijs: Ben de Hond met Maanlicht 

1e prijs: Marcel Batist met Eén van hen 

 

De drie prijswinnaars in de categorie VRIJ, van links naar rechts:  

Robbie Breugelmans (3), Marcel Batist (1) en Ben de Hond (2)  

 

 

Om kwart over vijf sluit Marcel deze dag met dankzegging aan alle 

medewerkers die voor en achter de schermen actief zijn geweest en die 

deze dag op een buitengewoon prettige manier hebben laten verlopen.  

 

Voor diegenen die zich er voor ingeschreven hebben is er dan nog een 

buffet-diner, dat door de dames van Op Moer op voortreffelijke wijze is 

voorbereid. Af te meten aan de stilte tijdens het diner waren de gasten 

meer met eten dan met praten bezig, een goed teken!  

 

 Tekst: Arthur Palache 

Foto’s: Henk Tulp 
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Kunst 

Een foto zelf kan ook onder het auteursrecht vallen, maar dan moet deze 

wel creatieve keuzes van de maker bevatten, bijvoorbeeld ten aanzien 

van invalshoek, compositie of belichting. Dan krijgt die kunst een 

persoonlijke toets van de fotograaf. 

Zonder meer een ‘technische registratie ’ maken van een kunstwerk valt 

daar niet onder. 

 

Misschien iets om over na te denken als u in de verleiding komt om kunst, 

in welke vorm dan ook, te fotograferen. 

 

Arthur Palache 

Een tijdje geleden zag ik een AV-serie met als onderwerp ‘graffiti’. Het 

was een vrolijke serie, goed belicht en voorzien van bijpassende muziek. 

Toch kreeg ik er wat kriebels over. Bij het bespreken van de serie kwam 

het dan ook duidelijk naar voren; je fotografeert eigenlijk de kunst van 

iemand anders. 

 

In Nederland geldt de auteurswet, een wettelijke regeling voor het 

beschermen van kunstuitingen in welke vorm dan ook. Tekeningen, 

schilderijen en beeldhouwwerken kunnen auteursrechtelijk zijn 

beschermd, mits ze een ‘eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het 

persoonlijk stempel van de maker dragen ’. 

 

Op grond van die auteurswet verkrijgt de maker dan enkele ‘exclusieve 

rechten’: enkel de maker van dergelijke auteursrechtelijk beschermde 

kunstwerken is bijvoorbeeld bevoegd om te beslissen of zijn werk 

openbaar mag worden gemaakt, of mag worden verveelvoudigd.  

 

Auteursrechtelijk beschermde kunstwerken mogen dus niet zonder 

toestemming van de auteursrechthebbende worden gekopieerd of 

nagemaakt. Het is daarom in beginsel niet toegestaan om een kunstwerk 

te fotograferen, na te schilderen of na te tekenen. 

Gelukkig is er op deze algemene regel een uitzondering: het maken van 

een kopie voor eigen gebruik, studie of oefening is wél toegestaan.  

 

In het bovenstaande voorbeeld van de graffiti-serie zit er dus een dikke 

adder onder het gras. De serie is publiek vertoond en dat staat lijnrecht 

tegenover ‘eigen gebruik’. Bovendien is het bij graffiti zo dat in de meeste 

gevallen de maker er een tag, een paraaf of een handtekening op 

achterlaat en dat betekent in de zin der wet dat de kunstuiting van een 

persoonlijk kenmerk is voorzien.  

 


