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Inleiding

Portretfotografie was een van de onderwerpen die het eerst aan bod kwamen toen men de fotografie 
onder de knie kreeg. Het portretteren van iemand was altijd een dure en tijdrovende aangelegenheid en 
bovendien was het resultaat afhankelijk van de kwaliteiten en de visie van de kunstenaar. Met de 
fotografie werd een persoon voor het eerst werkelijk afgebeeld zoals hij of zij er uit zag.
Een verbonden nadeel was meteen dat deze techniek voor het overgrote deel bij techniek bleef en dat 
iedereen met voldoende geld een camera kon kopen om zelf aan de slag te gaan. Of je nu werkelijk 
een portret maakte of slechts een “kiekje” was ineens niet interessant meer.
Om nu jouw portretten boven die van anderen uit te laten steken gaan we eens wat zaken bekijken….

Algemene raad voor alle fotografie
Het beste dat je kunt doen is zorgen dat het licht al is zoals je het wilt hebben voordat het het 
opnamemedium bereikt! Gebruik dus filters en objectieven en flitsers en reflectieschermen en bezuinig 
daar niet op! Met goede accessoires en een slechte camera presteer je meer dan andersom!
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1. Wat is een portret?

In een portret kun je verschillende dingen proberen weer te 
geven. Dit kan variëren van een karakter tot een 
liefdesverklaring en van een registratie (pasfoto) tot een 
vertelling, ja zelfs een heel verhaal. Dat verhaal komt dan 
meestal neer op een portretserie van een persoon of functie 
omdat het gewoonweg niet mogelijk is om een compleet verhaal 
te vangen in een enkele foto. De foto hiernaast nodigt uit tot 
fantaseren:”was dit rek nou echt vol voordat we…?”
Het enig dat hiervoor nodig is is inzicht in de persoon, zijn of 
haar functie en het geheel waarin een en ander zich afspeelt en 
dat is meteen het moeilijkste.
Daarnaast is het handig om met composities om te kunnen gaan 
zodat je iemand zodanig kunt neerzetten dat het doel van het 
portret overkomt maar ook net dat beetje extra dat een portret 
boeiend maakt en zonder dat er verstorende elementen in beeld 
komen die de aandacht van het portret afleiden.

Er zijn in de loop der eeuwen diverse opvattingen gegroeid m.b.t. wat mooi is en wat niet, wat wel kan 
en wat niet. Handen te groot? Dan kleiner maken door ze dicht te laten vouwen. Maar daar ontstond 
weer weerstand tegen omdat dat de illusie wekt dat de vingers gedeeltelijk geamputeerd leken.
Uit dit voorbeeld rijst direct een aantal vragen:
•Waarom zegt wie, wat om welke reden wel of niet een mooi portret is?
Zoveel mensen zoveel wensen en zovele visies. Vlaamse primitieven zijn verre van hoe een afbeelding 
”hoort te zijn” en toch een gewaardeerde zeer waardevolle stroming.
•Waarom dan de workshop aankleden met regels over wat wel of niet kan?
Als leidraad. Leren zien wat de effecten zijn en waarom dingen storend kunnen zijn.
•Waarom moet ik het nu zo doen terwijl het over 5 jaar ineens weer anders “moet”?
Het grillige karakter van de mensheid en de maatschappij met de eigenschap van kuddemeningen leidt 
tot het fenomeen “mode” en die mode bepaalt wat mooi wordt gevonden en wat men hebben wil 
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omdat de kritische massa van de buren die het hebben is bereikt. Vergeet niet: de mening van de 
meerderheid is iets anders dan de waarheid!
•Waarom een stijl ontwikkelen?
Een bepaalde stijl geeft een klant de zekerheid dat een portret er ongeveer op de manier van die 
fotograaf uit komt te zien. Dat trekt net zoveel klanten als dat ze wegjaagt dus het nut daarvan is 
discutabel. Wat wel een voordeel is is dat je op die manier je kwaliteit kunt verfijnen

Karakter
Bij een karakterplaat probeer je een persoonlijke trek van iemand te vangen en die weer te geven. Dit 
is een moeilijke vorm van portretfotografie die mensenkennis zeker goed kan gebruiken.

Familieplaat
Klassiek voorbeeld: de schoolfoto. Vlak licht en 
veel zichtbare details. Echt een foto om de 
persoon zo goed mogelijk te kunnen zien, vooral 
om de herinnering levendig te houden. Pixiefoto 
is er ook een voorbeeld van. Groepsfoto’s niet 
als een voetbalteam opstellen! De foto hiernaast 
combineert een hecht jong gezin met de nog 
onbezorgde vrijheid van de jonge vrouw rechts 
die lekker nonchalant met de handen in de 
zakken staat. Het lichtverloop en de kleuren en 
helderheden in de kleding zijn hier bij de 
opstelling voor de flitser gearrangeerd. Deze 

plaat werd gemaakt met een softbox van 1,37x1,83m verticaal en 60% goudreflector van links en een 
matwit-reflectiescherm van 1,2m rond van rechts. Minolta Dimâge 7Hi digitale camera.

Registratie/reportage
Laat iemand zien in een werkomgeving of iets dergelijks. Bezig met werk of hobby of in een bepaalde 
situatie. Die situatie moet dan bij voorkeur zodanig worden mee gefotografeerd dat dit bijdraagt aan 
het portret.

Droombeeld (iemand weergeven in zijn/haar fantasie)
Laat iemand eens zien in de omstandigheden die hij/zij graag zou willen
Arrangeren, regisseren. kan veel voeten in de aarde hebben. Iemand die piloot zou willen zijn. In 
museum of op vliegveld in een uniform hijsen en in een cockpit zetten. HET portret om je met filters 
en trukendozen op uit te leven.

Liefdesportret
Portret voor de partner, erg afhankelijk van leeftijd, geslacht, cultuur/milieu en openheid van de 
persoon. Kan heel moeilijk zijn want je bent op zoek naar een heel persoonlijke zelfs intieme blik. 
Softfocus en stereffect en meer van die filters kunnen hiervoor goed worden gebruikt.
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Zelfportret
Probeert niet alleen een beeld van jezelf weer te geven maar vaak ook iets extra’s om je 
persoonlijkheid of levensvisie uit te beelden.

Highkey
Een foto tegen een witte achtergrond met veel licht, hoge lichten en 
weinig zwarting.
Kenmerkend is het zachte karakter en het zeer lage contrast. Meestal ook 
weglopend in wit naar de randen en de hoeken. Pas op voor 
overbelichten! Overbelichting zorgt voor het uitbijten van hoge lichten 
en dus het verlies van details waar je ze nog net had willen behouden.

Lowkey
Omgekeerde van highkey dus 
veel zwart en diepe schaduwen 
en weglopend in zwarte randen. 
Kenmerkend is een vaak hard 
karakter van het licht en hoog contrast. Highlights worden 
gebruikt als accenten of als vormgevers. Pas op voor 
onderbelichten! Onderbelichting zorgt voor dichtlopende 
schaduwen waar je ze nog net had willen behouden en het 
zorgt voor een nog steiler contrast.

Actie

Ook een actiefoto kan een portret zijn. Actie is zelfs op 
meerdere manieren te bekijken. Het kan een actie zijn in een 
sport maar ook een bezigheid van iemand.
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Figuur 0-6 Stoeiende kinderen



2. Apparatuur

Portretobjectief
Zorg er voor dat je niet te dichtbij het model komt. Afstand is het middel om een foto een lading te 
geven omdat afstand invloed heeft op het perspectief. Voor een normaal aangezichtsportret is een 
meter of 2 prima en gebruik daarbij dan een objectief dat voor het gebruikte negatiefformaat een 
portretbrandpunt heeft.
Voor kleinbeeld is dat 80-100mm en voor middenformaat tot 6x6 is dat 120-150mm.
Er zijn speciale objectieven in de handel die zachter tekenen dan een doorsnee-objectief. In het 
objectief bevind zich een lenselement dat is aangepast op zodanige wijze dat het het contrast 
verminderd zonder dat het verdere correcties om een hoge kwaliteit na te streven te niet doet. Vroeger 
stonden deze objectieven bekend als “Weichzeigners” en zoals de naam al doet vermoeden waren ze 
vooral van Duitse makelij.
Ze zijn echter duurder dan een goed objectief met een goede kwaliteit softfocusfilter. En dat filter kun 
je (in systeemversie) op meerdere objectieven gebruiken… tel uit je winst…

Statief
Afhankelijk van het soort portret is een statief nodig. Bij een reportageportret zal dit 

niet snel gebeuren maar in de studio is het een bijna onmisbaar hulpmiddel. Wat dan 
vooral heel handig is is een statiefkop met een zgn., 

snelkoppeling. Dit een plaatje dat onder de camera wordt 
bevestigd en dat d.m.v. een mechanisme in 1 

vingerbeweging van het statief losgemaakt kan worden en dat 
door slechts het neerzetten op de kop automatisch wordt 

gegrepen en vastgehouden. Vaak is er dan een extra 
duimdruk hier of daar genoeg voor om de zaak te 
vergrendelen.
Het statief biedt in de studio de vrijheid om je model te 

regisseren en de camera het standpunt vast te laten houden. 
Zorg wel voor een goed statief. Goed is in dit 
geval een relatief of zelfs absoluut zwaar 
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exemplaar. Stoot je er dan tegenaan dan verschuift je beeldveld niet meteen of erger, valt het zaakje 
om. En je loopt wat af in de studio…
Bovendien is het statief bij gebruik van bestaand licht onontbeerlijk.
Mijn eigen statief/kopcombinatie weegt ruim 7,5 kilo en bestaat uit een Manfrotto 058 driepoot en een 
Manfrotto 222 Joystickhead. Het kost een lieve duit maar je krijgt er dan ook wat voor. Volledig 
verstelbaar van 50cm tot 2m40 hoogte en alle drie de poten zijn tegelijk in- en uitschuifbaar.

Reportageflitser
Voor het leren omgaan met deze flitser is er de workshop “Flitstechniek”. M.b.t. portretfotografie zijn 
het niet de beste apparaten om mee te werken. Het licht is kortstondig van duur en dus relatief 
onvoorspelbaar. Duurdere typen hebben weliswaar een soort instellicht in de vorm van een 
hoogfrequent stroboscoop maar dit put ten eerste je batterijen uit en ten tweede mag je het niet te vaak 
achter elkaar gebruiken. Een flitsbuis is nu eenmaal geen gewone lamp!
Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden zoals:
•Verzachten d.m.v. een omnibounce, reflectiescherm of zelfs minisoftboxjes
•Draadloos flitsen dus los van de camera
•Draadloos flitsen in verhouding 1:2 en zelfs complexer
Voor die laatste twee heb je echter wel een topcamera nodig die dit aankan.
Verder is er wel 1 mogelijkheid die uitsluitend en reportageflitser kan bieden (mits flitser en camera 
dit beiden ondersteunen) en dat is synchronisatie op het tweede sluitergordijn. Hiermee kan een 
beweging veel beter en vooral mooiere worden opgenomen in een portret.

Studioflitser
Heel mooi voor portretten zijn de studioflitsers die uitbreidbaar zijn 
met allerhande lichtbeïnvloedende accessoires. Om 
deze flitsers te leren beheersen is er de workshop “Studioflitsers”. 
Een van de voordelen is het hebben van een instellicht waardoor je 
van te voren al heel aardig kunt inschatten wat het resultaat wordt. Wel 
is een flitsmeter onmisbaar en dat is al gauw samen met de 
flitskoppen een hele investering.
Zeer de moeite waard overigens omdat je volledig heer en meester 
wordt over je licht.

Bestaand licht
Bestaand licht is heel mooi en makkelijk te sturen, 
vooral wanneer het om daglicht gaat.
Is het kunstlicht dan komt er meer bij kijken en vooral 
wanneer het om TL-licht gaat.
Werk je digitaal dan heb je mogelijk al een witbalans 
aan boord en kun je meteen al maatregelen nemen. 
Kijk wel uit want deze correcties kunnen ruis 
veroorzaken en dat zul je op de PC weer moeten 
corrigeren en dat is een flink karwei.
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Reflectiescherm
Goed bruikbaar in alle omstandigheden. Vul licht aan waar het niet is door het er naartoe te sturen. 
Enorm voordeel t.o.v. inflitsen is weer het kunnen zien wat het licht doet en nauwkeurig de dosering 
kunnen bepalen. 
Een bijzonder reflectiescherm is de Triflector van Lastolite. Kost een paar centen maar je krijgt dan 
ook wat!. Een statief met drie armen en reflectieschermen voor een totaal egale verlichting van een 
model.

Kunstlicht
Kunstlicht kan heel mooi zijn maar is lastig te beteugelen. Het licht heeft een lage en vooral 
onvoorspelbare kleurtemperatuur. Een kunstlichtfilm alleen is slechts een startpunt en wil je het echt 
goed doen dan heb je al snel een kleurtemperatuurmeter nodig met een volledige set correctiefilters. 
Dit is een zeer grote investering die waarschijnlijk niet de moeite waard is.

TL-licht
De lastigste vorm van kunstlicht en zonder kleurtemperatuurmeter en magentafilters niet te 
beteugelen. Niet geschikt voor portretten dus in die situatie altijd flitsen.

Filters
Om een portret een extra dimensie te geven kun je een keur van filters inzetten. Pas wel op want 
overdaad schaadt en bedenk van tevoren of er filters zijn te combineren in 1 exemplaar. Niet zozeer uit 
bezuiniging of ruimtebesparing maar simpelweg omdat iedere overgang van lucht naar een ander 
medium zorgt voor verstrooiing en reflecties. En dat zorgt weer voor een lager contrast. Iets wat bij 
een portret niet zoveel kwaad kan maar het moet wel passen in het resultaat dat je voor ogen hebt. 
Prima bij een liefdesportret maar niet bij zakelijke en geüniformeerde gelegenheden!

Vignets
Dit zijn geen filters al gebruik je ze wel op die manier. 
Ze zorgen ervoor dat het licht in een bepaalde vorm 
wordt afgeschermd. Vignettering treed overigens ook 
op bij vol geopende diafragma’s. Maak er gebruik 
van wanneer het zo uitkomt om randen van een foto 
wat extra donkerder te maken en daardoor de nadruk 
meer op een bepaald punt te leggen.
 
Filters en digitale camera’s
Dit is een klein drama want digitale camera’s hebben de 
eigenwijze eigenschap alles beter te willen weten. Zaken 
als automatische witbalans, scherpte- en contrastregeling 
gooien hier faliekant roet in het eten. Al deze automatiek dient te worden uitgeschakeld en vervolgens 
kan het filter zijn werk doen. Hebben die filters zin? JA! Wat je eenmaal op de opname hebt hoeft de 
PC niet te verrekenen dus minder verstoring. Neem voor de zekerheid 2 opnamen. 1 met filter en 1 
zonder met alle automatiek er op en er aan, dan kun je alle kanten uit!
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3.Licht

Strijklicht
Spaarzaam gebruiken want het accentueert iedere oneffenheid in het gezicht. Echter, bij karakterplaten 
kan dit licht uitermate mooi zijn.

Zacht licht
Bij portretten die een hoog herkenbaarheidgehalte moeten hebben is dit het ideale licht wanneer het 
gelijkmatig van twee kanten komt. De links/rechts-verhouding mag oplopen tot ongeveer 1,5 stop. Een 
volledig vlakke verlichting maakt de persoon tot een platte tekening. Pasfotolicht dus.
Zacht licht maak je het beste door een lamp door een diffusor te laten schijnen. Een flitsparaplu en een 
softbox zijn de meest gebruikte diffusors.

Hoofdlicht
Hang de verlichting in eerste instantie op de plaats waar doorgaans de zon staat. Dit geeft een 
natuurlijk en ongekunsteld licht dat overeenkomt met wat je gewend bent wanneer je mensen buiten 
ziet. Dit betekent dat je de verlichting in beginsel onder een hoek van ongeveer 45 graden van boven 
op de persoon laat schijnen en liefst ook vanuit een 45 graden hoek links of rechts. Daarmee is dit je 
hoofdlicht geworden. Hiermee beginnend ga je experimenteren met een extra licht om schaduwen in te 
vullen.

Invullicht
Heb je eenmaal je hoofdlicht gevonden dan vul je de schaduwen in m.b.v. invullicht. Dit krijg je op de 
meest simpele wijze door een eenvoudig reflectiescherm het hoofdlicht terug te laten sturen naar het 
model.
Heb je wat meer financiële mogelijkheden dan kun je er een tweede licht bijkopen. Dit geeft meteen 
de mogelijkheid voor het effectlicht wanneer je je reflectiescherm kunt blijven inzetten als invullicht.
Let bij het plaatsen van een reflectiescherm wel op dat er geen linker- en rechterlichtbron ontstaan. Je 
krijgt dan een tangverlichting en dat is niet altijd even gunstig

Effectlicht
Een extra verlichting dat zorgt voor verlichting van de achtergrond en dat een straaltje licht door het 
haar kan sturen om zo een extra stukje dynamiek aan de foto toe te voegen.
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4.Scherptevlak

Close-up
In de regel kun je het beste scherpstellen op het dichtstbijzijnde oog i.v.m. de scherptediepteverdeling 
met 2/3 achter het scherptevlak.
Doe je dit niet dan moet je, vooral bij close-ups, een heel erg goede reden hebben om het scherptevlak 
ergens anders neer te leggen. Houdt hierbij vooral in de gaten dat bij dergelijke foto’s het scherptevlak 
bepalend is voor de hele uitstraling van de plaat.

Afstand
Neem je een foto op een wat grotere afstand, maak dan eens gebruik 
van de mogelijkheden van het perspectief en grote diafragma. Met 
een lang brandpunt en een open diafragma ontstaat een heel dun 
scherptevlak. Dit zorgt er voor dat alles om het model hen onscherp 
wordt waardoor het model los op de foto terecht lijkt te komen of 
wel wordt “losgesneden”. Om te voorkomen dat je hem of haar laat 
zweven kan het handig zijn om een klein stukje grond waar de 
voeten contact mee hebben mee te nemen.
Wel is dit dé methode om een voyeuristisch effect de nek om te 
draaien want op deze manier zet je iemand geïsoleerd en dus volop 
in de belangstelling op de plaat.

Reflecties
Heb je naast de persoon ook een reflectie te pakken doordat er 
bijvoorbeeld een spiegel in het beeld voorkomt, stel dan eens scherp 
op het spiegelbeeld. Dit soort experimenten laat mensen de foto meer 
bestuderen dan bekijken
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5.Ogen

Ogen zijn de spiegel van de ziel en geven een gemoedstoestand en/of geestesgesteldheid weer.

Hoogte van de ogen
Bij veel mensen zijn de ogen niet op gelijke hoogte in het gezicht terecht gekomen. Het lastige is dat 
het 

optisch corrigeren hiervan door een ander standpunt te kiezen het portret kan verbeteren maar de 
persoon kan reduceren van persoon tot mens. Anders gezegd kan het de persoon “onherkenbaar” 
maken. Oppassen dus!

Hierboven is het dus opgelost door het hoofd iets naar links te laten kantelen waardoor meteen een 
vriendelijker pose is ontstaan

Oogwit
Oogwit trekt de aandacht en vooral bij grote ogen moet je dus oppassen voor het te ver naar de zijkant 
draaien van de ogen.
Bij een actiefoto van schrik of angst moet je hier natuurlijk meteen gebruik van maken.

Reflecties
Een reflectie van licht laat de ogen tot leven komen wanneer dat nodig is. Bij een introvert portret 
heeft dit een verwoestend effect. Reflecties zijn bij voorkeur rond (vorm van de zon en de ogen zelf) 
anders met een kruisje of iets dergelijks er in alsof het een raam is.
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Rode ogen
Dit fenomeen ontstaat wanneer de flitser heel dicht bij de lens staat en vooral wanneer de pupillen 
groot zijn, op feestjes dus.
Het rood is het bloed in het netvlies van het oog.
Er zijn allerlei dingen op verzonnen van voorflitsen om de pupillen te verkleinen tot retouchestiftjes. 
Werkt echter allemaal nauwelijks een voor een echt portret is het dan ook uit den boze. Maak je veel 
portretten investeer dan in een reportageflitser van het Cobratype. Hoog op de camera zoals de Metz 
54 MZ-3 en de andere grote flitsers of een hoog type staafflitser naast de camera zoals de Metz 70 
MZ-5.
Een omnibounce of ander lichtverzachtend accessoire wil wel helpen maar nooit 100%.
Laat eventueel iemand met een bureaulamp in het gezicht van het slachtoffer schijnen zodat de 
pupillen en dus het risico kleiner worden.

Pupil/irisgrootte
De pupil is een belangrijk onderdeel omdat het een gezichtsuitdrukking kan versterken of omdat het de 
kleur van de ogen kan benadrukken wanneer zij heel klein en de iris dus heel groot is.

Ophelderen
Ogen liggen vaak relatief diep in het gezicht als bescherming tegen invloeden van buitenaf. Dit 
betekent direct dat er bij natuurlijke verlichting (de zon) een schaduw over de ogen valt en dat is dan 
ook precies de bedoeling omdat zo het contrast van de waarneming wordt verhoogd. Heel fijn van 
moeder natuur maar niet leuk voor fotografen. Een reflectieschermpje of een omnibounce op de flitser 
zorgt dat er dan niet alleen licht naar het plafond gaat voor die mooie egale uitlichting maar dat er ook 
nog wat direct op de ogen valt. Meer regelbaar is dat bij flitsers met een tweede reflector en dan liefst 
een type dat daar ook nog neutrale filtertjes voor meelevert. Heel mooi hiervoor is de Metz 40 MZ-2.

Workshop portretfotografie 2005 15 Donald Burghardt Fotografie



6. Mond

De mond geeft sensualiteit aan een foto.

Ademen
Laat het model door de mond ademen vanwege de meer ontspannen uitdrukking die dat oplevert
Een gesloten mond is prima wanner een gebit bijvoorbeeld niet zo mooi is maar het geeft nog wel eens 
het idee van gespannenheid.

Tanden
Laat ze als ze het aanzien waard zijn maar blikkeren maar pas op (en dat geldt per persoon) dat er geen 
“paardengebit” ontstaat. Bij Aziatische meisjes is echter nogal eens sprake van mooie grote gebitten 
zonder dat er een paardengebit aan de dag wordt gelegd.
Uitkijken met gouden tanden e.d. Die zijn erg prominent 
aanwezig!

Tong
Een puntje van de tong tussen de tanden door kan heel ondeugend 
zijn. Let er bij kleine kinderen op hoe dit de spanning in het 
mensje tot uiting kan brengen.

Lippen
Graag bevochtigen met de tong, het geeft een natuurlijke glans. 
Wat ik persoonlijk zeer storend vind is het gebruik van een donker 
lippotlood langs de lipcontour en dan een lichtere lippenstift er in. 
Fel gekleurde of donkere lippenstift kan mooi zijn maar moet 
zeker per persoon worden bekeken. Licht gekleurde lippenstift vind ik persoonlijk erg lelijk om de 
doodeenvoudige reden dat lippen een huidplooi zijn waar de doorbloeding heel dicht aan de 
oppervlakte komt en dus is die huid altijd donkerder dan de oppervlaktehuid, tegennatuurlijk dus.
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7. Huid

Poederen
Elke huid is in enige mate vettig en dat is maar goed ook. Maar op foto’s kan dat tot heel erg storende 
glimmers leiden en daarom is het handig om een foundationpoeder bij de hand te hebben. Dit poeder is 
redelijk neutraal van kleur en hoeft maar heel matig te worden opgebracht.

Foundationcreme
Heel handig om beschadigingen, vlekjes en puistjes te lijf te gaan. Het is er in diverse huidtinten.

Licht
Oppassen met het verlichten van het model. Bij strijklicht ontstaat een dramatischer sfeer maar dit 
accentueert natuurlijk genadeloos iedere oneffenheid in de huid. Bij tangverlichting (zie hoofdstuk 
over licht) is dit effect dan ook dubbel zo hard. Puistjes, kuiltjes, littekens en noem de rest maar op 
zullen agressief op dit licht reageren.

Film
Zelfs de film kan invloed uitoefenen op de huidweergave. Vooral rimpels worden minder opvallend 
weergegeven door een zachtere film of door een zachtere belichting. D.w.z. dat we een half of heel 
stopje overbelichten en onderontwikkelen. In de kleurenfotografie kun je het beste een echte 
portretfilm gebruiken. Deze zijn weliswaar wat duurder maar dan krijg je ook wat. We hebben het dan 
bijvoorbeeld over de Portra’s van Kodak.
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8.Haar

Kleur en helderheid
Laat het model kleding uitzoeken die bij de kleur en helderheid van het haar passen. Experimenteer 
met drukke kapsels en drukke kleding of juist rustige effen kleding en omgekeerd met stijl haar. 
Doorgaans combineert druk met rustig het beste maar dit hangt erg van het model af. 

Lengte
Maak gebruik van de lengte van het haar om omlijstingen te maken of juist om de hals te 
benadrukken.
Gebruiken als maskering
Gebruiken als omlijsting
Gebruiken voor mystiek

Structuur
Structuren in het haar zijn leuk om te gebruiken voor speciale effecten (Guhl shampoo)
Eventueel in de kleding laten terugkomen.

Lichtreflectie
Reflectie er in brengen om het te laten leven of los te maken van de achtergrond. Haar waar geen licht 
in zit is een dode matte vlakte waar weinig vorm in is te vinden. Het licht dat in het haar speelt zorgt 
voor vorm en voor het onderscheiden van de achtergrond, zeker wanneer achtergrond en haar een 
overeenkomstige helderheid hebben. Haar gaat glanzen door het te borstelen. Hoewel vrouwen dit wel 
weten kun je natuurlijk ook een mannelijk model hebben en die weten dit vaak niet!
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9.Overige lichaamsdelen

De andere lichaamsdelen spreken hun eigen taal en geven aan wat er in de persoon omgaat. Zo zijn 
afgezakte schouders een duidelijk teken van moedeloosheid.

Handen
Heel lastige dingen die vooral in de weg zitten. Vooral dicht 
bij het gezicht zijn ze onhandig omdat een hand met gespreide 
vingers al praktisch zo groot is als het gezicht zelf. Dit heeft 
juist bij mensen met een blanke huid een groot licht vlak tot 
gevolg dat de aandacht van het portret opeist. Bij mensen met 
een donkerder huidskleur speelt dit probleem minder.

Schouders, bovenarmen
Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij de handen. Een 
opname vanaf de zijkant van een model wordt al snel 
gedomineerd door een schouder, of dit een nu een blote 
schouder is of een geklede maakt niet veel uit behalve dat een 
blote schouder van een blank persoon nog sterker stoort.

Hals
Het verhaal voor de hals lijkt op dat van de handen en zo maar met een belangrijk verschil: pezen en 
ook (in mindere mate) aderen. Bij het verkeerd naar de camera draaien van het hoofd ontstaat er 
tordering in de hals waardoor pezen en aderen ineens als dikke koorden kunnen verschijnen. En dat is 
nou niet echt voordelig voor de foto.

Spieren
Niet direct veel aan te doen maar bestudeer de anatomie van het lichaam om te leren zien waar een 
spier loopt en hoe die eventueel in de weg kan komen te zitten.
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Aderen (zwart-wit en kleur)
In kleur is hier bijna niets aan te doen. In zwart-wit is er de mogelijkheid om d.m.v. een blauwfilter de 
blauwe aderen, die onder een dunne huid storend zichtbaar kunnen zijn, weg te werken of te 
verminderen.

Oren
Flaporen zijn prima te maskeren door wat meer naar de zijkant positie te kiezen. Hang er zeker geen 
haar overheen omdat er dan een hele vreemde bobbel in het haar ontstaat.
Leg eventueel zelfs een strook haar achter het oor alsof het oor wordt blootgelegd om beter te kunnen 
horen. Neem je hem dan van enigszins zijwaarts dan kant het lijken of het oor naar buiten uitwijkt 
door de pluk haar die er achter op zijn plaats wordt gehouden.

Neus
Bij lage standpunten of liggende modellen is de kans groot dat je in de neus naar binnen kunt kijken, 
Dat is doorgaans niet het meest flatteuze beeld dus waak hiervoor!

Afbreken
Kijk naar de lijnen in het gezicht. Het doorbreken van de kaaklijn of de wang door de neus er 
doorheen te zetten is vaak niet mooi. Òf niet doen òf meteen de neus er ver doorheen zetten is dan 
vaak beter.
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10.Contact

Direct
Een direct oogcontact met de camera zorgt voor een indringend beeld. Dit directe oogcontact kan wel 
het rode-ogen effect veroorzaken wanneer je een reportageflitser gebruikt bij dit portret.

Afwezig (introvert)
Afwezigheid roept al snel een romantische sfeer op. Echter wel oppassen dat de afwezigheid niet 
omslaat in een houding van afstandelijkheid (tenzij dit natuurlijk de bedoeling is).

Gericht op bepaald punt
Wanneer de blik gericht is op een bepaald punt dan kan dat de sfeer onderstrepen of een vraag 
oproepen waardoor het portret nog interessanter wordt. In het geval van een groepsportret ontstaat 
hierdoor een verbondenheid zonder dat de groepsleden elkaar aan hoeven te kijken

Mannelijk versus vrouwelijk (zakelijk versus ontspannen)
Als het hoofd recht (haaks) op de schouders staat dan is er duidelijk sprake van een krachtige ofwel 
mannelijke pose. De kracht die hier uitstraalt is er een van macht en zakelijkheid. Deze pose vindt je 
dan ook vaak terug in portretten van zakenmensen in een vakblad.
Plaats je het hoofd echter enigszins schuin op de schouders (naar links of rechts en natuurlijk niet 
voren) dan ontstaat een zachte vriendelijke pose ook wel de vrouwelijke pose genoemd.

Los van de achtergrond
Vooral portretten die buiten zijn gemaakt komen meer tot hun recht wanneer ze loskomen van de 
achtergrond. Dit kan het beste m.b.v. een objectief met een zeer grote diafragmaopening. Dit kan ook 
weer niet met elk objectief want bij de eerste twee stops krijg je ogenblikkelijk de hotspot van het 
objectief te zien tenzij dit kan worden gemaskeerd in een omgeving die een wat donkere toon heeft. 
De hotspot herken je heel makkelijk door een serie opnamen te maken van een egale blauwe- of 
wolkenlucht. Maak iedere opname met een halve stop dichter diafragma en pas na 2 stoppen zul je 
zien dat het lichtere centrum verdwijnt doordat de dekking van het objectief egaal wordt.
Een andere manier om dit te bereiken is de inzet van een zogenaamd centerspot filter dat een helder 
midden heeft en een supersoftfocuseffect aan de randen
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Close-up of voyeuristisch
Close-ups zijn met name geschikt voor intieme beelden of om een sfeer uit te ademen. Vooral bij oude 
mensen blijkt er levenswijsheid uit.
Neem je een standpunt in met verre verwijdering en een teleobjectief dan ontstaat al snel het gevoel 
van stiekem toekijken. Het voyeuristische effect breekt in op intieme momenten en geeft mede 
daardoor ook vaak een extra dimensie aan romantische foto’s.

Perspectief
Perspectief wordt uitsluitend en alleen beïnvloed door de afstand tot het model. Het gebruikte 
filmformaat en de brandpuntsafstand hebben hier niets mee te maken. Als het model wordt gezien als 
het verdwijnpunt van lijnen (en dat wordt het aangezien het het hoofdonderwerp is) dan is duidelijk 
dat de lijnen vanuit de camera naar bijvoorbeeld een neus op een halve meter afstand schuiner lopen 
dan wanneer het model 10 meter ver weg staat. In dat laatste geval lopen de lijnen al bijna parallel.

Filters
Een portret kan met de moderne objectieven heel ongunstig uitpakken. De tekening van de perfect 
gefabriceerde objectieven is spijkerhard en iedere oneffenheid wordt genadeloos vastgelegd. Dit is 
uitstekend te verzachten door de juiste filters te gebruiken. Het is echter ook wel eens heel goed om 
een specialeffect toe te voegen. Er is een keur aan filters op de markt die de meest verbluffende 
effecten kunnen geven. Wat je ook kiest: wees voorzichtig en laat het effect het portret niet teniet 
doen.
Over de filters is overigens een aparte workshop.
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11.Persoonlijkheid

Kleding
Laat het model aangeven welke kleding hij/zij wil dragen en hoe dat er uitziet, pas dan vervolgens als 
dat kan je achtergrond en omgeving daarop aan. Een eigen kledingkeuze leidt tot een groter gevoel 
van zelfverzekerdheid en dat straalt een model uit op de foto.

Accessoires
Dit hangt sterk af van de persoon. De een is ermee behangen de ander houd het op een kettinkje. 
Accessoires vertellen vaak veel over de persoon achter de mens. Vraag dus naar de betekenis ervan en 
als ze dat niet hebben kijk dan wat er eventueel geminderd kan worden als de accessoires op de foto 
erg nadrukkelijk aanwezig dreigen te worden.

Uitstraling
De uitstraling van een persoon kan worden versterkt door een zorgvuldige keuze van diverse factoren 
zoals kleding, accessoires, licht, contrast, houding enz.
Ook de locatie van de opname kan hier een sterke bijdrage aan leveren.
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12.Kleding

Groep
Probeer bij een groepsfoto de kleding in overeenstemming te krijgen met elkaar en met de 
achtergrond. Het allermooiste is het voor elkaar te krijgen dat een groep mensen gelijktijdig nieuwe 
kleding koopt en die in kleur en mogelijk ook in model volledig op elkaar afstemt. Dit geeft een 
onverwachte samenhang in de compositie. Wel straalt dit een enorme verbondenheid uit en als die er 
niet is tussen de betrokken personen dan heeft dit geen enkele zin.

Achtergrond
Zorg voor een achtergrond die niet te druk is en die wat neutraal is van kleur en dekking. Buiten kun je 
bijvoorbeeld een groep struiken nemen of een coniferenhaag. Houd wel rekening met het tijdstip i.v.m. 
de kleur van het zonlicht.
Als het mogelijk is zorg dan dat de kleding en de achtergrond elkaar niet tegenspreken of elkaar 
proberen te overstemmen.

Kleur en helderheid
Stem de kleur van de kleding en de helderheid van die kleur af op de stemming van de foto.
Doe je dit niet dan is de kans groot dat de kleding gaat overheersen op de foto en aandacht wegleid 
van de persoon.
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13.Accessoires

Bril
Uitkijken met brillen en flitslicht want je ziet van te voren niet altijd waar in de bril reflecties gaan 
optreden en hoe sterk die zijn. Kantel de bril wat naar voren zodat licht dat er op valt weg kan kaatsen 
zonder dat het in de lens terechtkomt.

Oorbellen, piercings en kettingen
Niet te groot laten zijn want ze eisen als ze goed glinsteren de aandacht op. Is er een speciale 
bedoeling met sieraden zorg dan dat die bedoeling goed naar voren komt. Denk hierbij aan erfstukken 
of sieraden die voor het model een speciale betekenis hebben.

Hoeden en petten
Deze werpen een schaduw op het gezicht en dat altijd (daar zijn ze nou eenmaal vaak voor ontworpen) 
over de ogen. Laat dit niet te snel gebeuren onder het motto van mystiek. In de studio is het goed een 
reflectiescherm te gebruiken of het licht een wat lagere plaatsing te geven om licht terug te krijgen op 
de ogen. (zie Mich Buschman Portret, pagina 12)

Stereffectfilters
Bruikbaar om een glimmend sieraad te benadrukken maar gevaarlijk want dit kan de aandacht totaal 
van het portret afleiden. Heel zorgvuldig inzetten dus.
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14.Opnametips

Uitademen bij lange sluitertijden
Voet naar voren zetten om lichaam te draaien zonder te torderen
Hoofd wat naar voren brengen zonder kantelen om aandacht te vragen
Hoofd kantelen om zachter te maken
Hoofd neigen om vragend of ondeugend te maken (voor dat laatste ook lippen iets openen om tanden 
en of tong te laten zien al naar gelang het gewenste effect)
Ademen door mond geeft ontspannen gezicht
Combineer achtergrond in kleur maar vooral in helderheid. Grote helderheidverschillen leiden enorm 
af van de persoon.
Maak van een groep geen voetbalteam.
Probeer geen lijnen te doorsnijden (neus door kaaklijn)
Pas op met laag standpunt dat je niet in de neus naar binnen kijkt.
Buitenportret: pas op voor snijdende lijnen en dingen die uit het hoofd dreigen te groeien (takken, 
lantaarnpalen, stoeprand die dwars door het hoofd loopt, enz) of juist gebruik van maken zoals de 
reclames van Guhl shampoo.
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door het hoofd

Figuur 14-2 Horizon is weg, 
achtergrond is rustig en trekt het 
oog niet weg van het onderwerp



Aantekeningen
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Aantekeningen
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Aantekeningen

Workshop portretfotografie 2005 29 Donald Burghardt Fotografie



Aantekeningen
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