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COMPOSITIE
Hoe is de foto opgebouwd? Waar staat het hoofdonderwerp? Hoe staat het ten opzichte van andere beeldelementen in de foto?
Hoe wordt je oog over de foto geleid? Dit zĳn vragen die met compositie te maken hebben. Compositie is een duur woord voor
vlakverdeling.
Er zĳn veel artikelen over compositie te vinden op internet. Artikelen waar een en ander ook een theoretisch kader krĳgt. Dat bied
ik niet in deze uitgave; anderen hebben dat veel beter gedaan dan ik zou kunnen.
In dit boekje wil ik laten zien dat je met een beetje aandacht leukere foto's kunt maken. Hierdoor krĳg je vanzelf (nog) meer plezier
in het fotograferen. Wil je meer weten over compositie? Hierover is op internet met wat zoeken heel wat diepergaande informatie
te vinden.
De compositie bepalen is niet altĳd eenvoudig. Voor sommigen gaat het helemaal vanzelf, voor anderen is het zoeken naar de
"juiste" indeling. Het kan ook voorkomen dat de foto maken een kwestie is van op de ontspanner drukken, omdat de scene geen
(uitgebreid) instellen toe laat (bĳvoorbeeld de foto op pagina 4).
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Het meest voor de hand ligt het om op het midden van de foto scherp te stellen. Hierdoor
komt het hoofdonderwerp altĳd in het midden te staan. Dit levert niet altĳd het best
mogelĳke resultaat op wat beleving betreft. Als je je hoofdonderwerp uit het midden haalt,
wordt de foto vaak interessanter.

Vergelĳk deze foto met de vorige. Hier is de horizon op het midden gelegd. In de vorige foto ligt de horizon ongeveer op een
derde van de onderkant.
Er is voor allebei wat te zeggen. Ik heb een voorkeur voor de eerste foto. Het kleurenspel van de lucht heeft meer zeggingskracht
dan de golfjes op de voorgrond. Verlagen van de horizon ligt dan voor de hand.
Je kunt de voorgrond nóg lager leggen (of hoger). Het spreekt voor zich dat de lucht dan wel aansprekend moet zĳn (foto inzet).
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Plaats hoofdonderwerp
In de meeste gevallen is het advies om "uit het midden" te
fotgraferen. Je doet dit door het hoofdonderwerp links,
rechts, aan de boven- of aan de onderkant te plaatsen (of een
combinatie). De zogenaamde derden-regel kan hierbĳ
behulpzaam zĳn.
Met deze regel verdeel je je zoeker/beeld in 9 gelĳke vlakken.
Elk snĳpunt is een soort hotspot. Elke lĳn kun je gebruiken om
je hoofdonderwerp in je beeld te plaatsen. Op deze
eenvoudige manier kun je de horizon wat hoger of wat lager
leggen, waardoor je een meer interessante foto kunt krĳgen.
Of bĳvoorbeeld een boom uit het midden plaatsen. Merk op
dat de helling links je oog ook naar de boom leidt.
Het komt gelukkig niet zo nauw, en deze "regel" is
gemakkelĳk te schatten.
De regel is natuurlĳk ook bĳ portretten toe te passen.
Sommigen zullen zeggen dat het beter was geweest als het
oog op het snĳpunt was geplaatst. Maar er is niemand die met
een meetlat je foto te lĳf gaat. Het gaat om het idee, het
gevoel, niet om het precies uitlĳnen.
In dit portret zit ook nog een ander hulpmiddel: een
geometrische vorm, in dit geval een driehoek. De schuine zĳde
kun je ook als een diagonaal zien.

�

De derden-regel is in feite een vereenvoudiging van de Gulden Snede. De
twee liggen dicht bĳ elkaar. Dat maakt het eenvoudiger om de derden-regel in
plaats van de sjiekere gulden
snede te gebruiken.
Door het hoofdonderwerp uit
het midden te plaatsen, krĳg je
vaak al een interessantere foto!
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Lĳnen
Lĳnen kunnen structuur of richting in een foto brengen. Er
is een scala aan elementen die kunnen helpen om je oog
over een foto leiden: lĳnen, geometrische vormen
(driehoek, rechthoek enz), herhaling, patronen, doorkĳkjes.
In de foto hiernaast is alles naar rechts gericht: het hondje,
de man die wĳst, de horizontale lĳnen van de muur. Het zĳn
lĳnen die wĳzen naar een verdwĳnpunt buiten de foto. Toch
val je niet van de foto af. Dat komt door het boompje
uiterst rechts. Door het boompje stopt de beweging naar
rechts. Je oog wordt als het ware weer teruggekaatst naar
links, om met het hondje weer opnieuw op reis te gaan.
Dit is zo'n foto waar het moment geldt: geen tĳd om
instellingen te checken en zo. Gewoon knippen! Eén
seconde later, en de hond kĳkt een andere kant op, of
loopt weg. Ook de houding van de mannen, en hun
schaduw is alleen dit moment. In één tel dus zien,
beoordelen en de sluiter ontspannen. Vandaar dat bĳ veel
straatfotografen zone focusing populair is.

�

Bĳ zone focusing stel je van te voren scherp op een bepaalde afstand. Je gebruikt het liefst een zo klein mogelĳk diafragma in combinatie met
een groothoeklens rond de 35 mm full-frame. Je hebt dan immers de meeste dieptescherpte. Om bewegingsonscherpte te voorkomen, gebruik je
een sluitertĳd van rond de 1/250ste seconde. Je stelt van tevoren scherp op bĳvoorbeeld 5 meter.
Oude lenzen met een diafragma ring hebben vaak een schaalverdeling scherptediepte. Daarop kun je aflezen hoever je scherptediepte reikt. Je
kunt nu het ∞ teken op het gewenste diafragma plaatsen. Alles van 1,60 meter tot ∞ is dan scherp.
Let op bĳ crop-sensor camera's. Deze hebben een groter scherptediepte (door de kleinere sensor vergeleken bĳ full-frame), waardoor de
achtergrond minder verwazigd. Dit is niet handig bĳ portret fotografie, maar bĳ straatfotografie kan het een voordeel zĳn!
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Deze foto heeft een andere dynamiek. Je oog wordt geleid
van rechts-boven via links-midden naar rechts-midden (rode
lĳn). Bĳ het de kerktoren stopt de beweging even, omdat dit
een doorbreking van het repeterende boompjes-patroon is.
De pilaar rechts op de foto staat nadrukkelĳk op de
voorgrond. Zo brengt hĳ je oog naar het startpunt
rechtsboven.

De foto rechts ontvangt je met wĳd-open armen. Je wordt
over het pad naar de linker bovenhoek geleid.
Een van de meest gebruikte lĳnen is de diagonaal. Een
diagonaal in een foto werkt in de regel altĳd goed.
Een gesloten lĳn, bĳvoorbeeld een cirkelvorm, werkt ook
goed. Dat houdt je in de foto.
In bovenstaande foto kun je ook een gesloten vorm zien: als je
weer terug komt bĳ de pilaar rechts, ga je via de pilaar weer
naar boven.
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❶

❷

Symmetrie
Je kunt in de foto naar symmetrie zoeken. Dat kan
wondermooie foto's opleveren. Ik gebruik dit meestal
horizontaal en/of verticaal. Speel ook eens een tĳdje met een
onderwerp, en zoek naar andere standpunten.

❸

Foto 1 is op ooghoogte genomen (wat ik op de automatische
piloot ook te vaak doe). Foto 2 is vanuit een lager standpunt
genomen, en wordt al veel interessanter: de boompjes komen
los van de achtergrond, de kerktoren valt mooier in beeld, de
lucht krĳgt wat meer nadruk. In de zwartwit bewerking vind ik
de foto (foto 3) het krachtigst.

6

Kaders
Het is een goed idee om te zien of je een doorkĳkje kunt realiseren. Of iets waar je
door heen kunt fotograferen.
Een doorkĳkje maakt een extra kader in je foto, waardoor je onderwerp eigenlĳk
vanzelf meer nadruk krĳgt. Het is extra leuk als de vorm van het doorkĳkje een zelfde
vorm heeft als je onderwerp.
Als je ergens door heen fotografeert, zoals hieronder door een plant, moet je natuurlĳk
wel op je scherpstelling letten. De voorgrond komt dan als een soft focus effect over
de foto te liggen.
Ook de beelduitsnede kan je foto
bepalen. Vergelĳk de twee foto's
van het kasteel. De een is het
originele beeld, de andere is op
cinema breedbeeld (12:5)
uitgesneden.
Omdat de lucht niet interessant is,
heb ik deze foto met de panorama
uitsnede in gedachten gemaakt.
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Kleur
Soms loop je er tegen aan dat je kleur als compositie element
kunt gebruiken. Dit lukt meestal als je mooi contracterende
kleuren in je scene hebt.
In landschappen kun je dit natuurlĳk goed gebruiken (zie
inzet). Ik denk dan met name aan een cultuurlandschap. Je ziet
hier vaak door het gebruik van het land kleurige
vlakverdelingen. Kleur wordt dan het onderwerp, niet het (in
dit geval) landschap.
Als je inspiratie op wilt doen:
Franco Fontana, een Italiaanse fotograaf, is hier een meester
in.
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Herhaling
Met herhalingen breng je dynamiek en ritme in de foto. De
herhaling zorgt bĳna vanzelf voor een lĳn waarlangs je de foto
bekĳkt.
De eerste foto heeft een tunnel-effect. De herhaling zit in de
cirkelvormige licht-donker afwisseling
Ook je standpunt bepaalt de sfeer van de foto. Vergelĳk de
twee foto's van de platanen: de eerste is symmetrisch, de
tweede heeft diagonalen. Bĳ de tweede foto komen de bomen
als dreigende vingers (wellicht versterkt door de zwartwit
bewerking), de kleurenfoto ontvangt je wat vriendelĳker.
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Spiegeling
Spiegelingen kunnen een fantastisch compositie element zĳn.
Je kunt gebruik maken van spiegelende oppervlaktes, zoals
het deksel van een piano op de foto hierboven. Denk ook aan
auto's, glazen puien, glimmende bollen enz. En natuurlĳk
water.

het gespiegelde rechtop staat.
Let er wel op dat dit geen maniertje wordt. Het is namelĳk
heel verleidelĳk om dit vaak
te gaan doen. Hier geldt
zeker: in de beperking
toont zich de meester.

Je hoeft natuurlĳk geen letterlĳke reflectie te zoeken. Je kunt
ook een situatie spiegelen. Als voorbeeld hiervan het portret
hierboven, waarbĳ de modellen hun houding gespiegeld
hebben. De foto van de auto's in de sneeuw is ook op deze
manier een spiegeling.
Merk op dat spiegeling ook een vorm van symmetrie kan zĳn.
Als je de symmetrie uit de spiegeling haalt, kun je bĳzondere
vervreemdingen maken. Je fotografeert bĳvoorbeeld alleen de
spiegeling. Voor het eindresultaat draai je de foto 180º, zodat

10

Negatieve ruimte
Negatieve ruimte is, inderdaad, lege ruimte. Je plaatst je
onderwerp eigenlĳk alleen in je foto. De lege ruimte vormt dan
een evenwicht met je onderwerp. Het resultaat is vaak
minimalistisch. Als voorbeeld de foto op bladzĳde 8, of deze
waar het bootje helemaal alleen in een mistige wereld
dobbert. Het kan een gevoel van eenzaamheid oproepen,
maar ook van spanning. Het geeft ook ruimte voor vragen.
Vergelĳk beide portretten en voel het verschil in beleving.
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Samenvattend:
•

Gebruik de regel van derden om op een eenvoudige
manier een foto qua compositie te verbeteren.

•

Kĳk of er lĳnen in je foto zĳn. De meest gebruikte, en
goed werkende lĳn is de diagonaal.

•

Gebruik indien van toepassing symmetrieën of
spiegelingen.

•

Kĳk of je je onderwerp door iets heen kunt fotograferen.

•

Probeer ook in ander beeldverhoudingen te kĳken:
vierkant, panorama enz.

Doe vooral dat wat jĳ leuk vindt. Een beetje kennis van
compositie kan echter geen kwaad, en kan je helpen om je
foto's aangenamer voor het oog te maken.
Maar vooral: laat je niet gek maken door de zogenaamde
regels. Maak er gebruik van als je dat uit komt. Wĳk er op zĳn
tĳd erg van af, dat werkt ook wel eens goed!
Als de zaken die ik hier aangekaart heb, jou kunnen helpen
om je foto's interessanter te maken en je meer plezier geven
in fotografie, heb ik met dit boekje mĳn doel bereikt.
Houdt voor ogen dat regels ook maar regels zĳn, en geen
wetmatigheden. Je hebt ook niet altĳd de tĳd om uitgebreid
je compositie te bepalen. Ook een snel genomen kiekje (een
snapshot) heeft waarde voor de herinnering.

uitgave: Scavutti photographies, 2021
Alle foto's ©René Maagdenberg
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