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Voorwoord 

Straatfotografie is een leuke en bijzondere vorm van fotografie. Je gaat met je camera 

de straat op, loopt een beetje rond en weet van tevoren nooit wie of wat je tegenkomt 

en dus ook niet met welke foto’s je straks thuiskomt. Al loop je elke dag exact 

dezelfde route, iedere keer is weer anders. Het lijkt wel een ontdekkingstocht, een 

spannend avontuur. 

Een belangrijke eigenschap van straatfotografie is de onvoorspelbaarheid. Je kunt een 

strakke planning maken waar je wanneer naartoe gaat en hoe je loopt, of je kiest 

ervoor om gewoon een beetje op je gevoel rond te struinen. In beide gevallen is het 

afwachten wat er gebeurt. Je kunt weinig afdwingen en dat maakt het spannend en 

uniek. Iedere keer kom je met onverwachte en bijzondere beelden thuis. Een extra 

voordeel is dat je lekker buiten bent en een (hopelijk) ontspannen wandeling maakt. 

Je komt op de mooiste plekken en krijgt nog een gezonde portie lichaamsbeweging 

op de koop toe, wat wil je nog meer. 

Voor straatfotografie heb je wel wat lef nodig. Want je richt je camera zomaar op 

wildvreemde mensen. In een drukke menigte valt dat niet zo snel op, maar als het 

rustiger is ben je duidelijk in beeld. Je moet het dan wel durven, je camera richten en 

op de knop drukken, want anders gaan al die mooie momenten aan je neus voorbij en 

kom je zonder opnamen thuis. 

Gelukkig bestaan er veel tactieken die je kunt toepassen om op straat te fotograferen. 

Zo kun je vooraf toestemming vragen, of eerst een foto maken en daarna vertellen 

wat je gedaan hebt, of je fotografeert zo onopvallend dat mensen het niet eens 

doorhebben dat je ze op de foto zet. Vooral voor deze laatste methode bestaan enorm 

veel tactieken. Onopvallend fotograferen heeft een groot voordeel: je verstoort het 

moment niet. Veel straatfotografen willen namelijk vastleggen wat ze op dat moment 

zien. Het laatste wat je dan wilt, is dat mensen zich anders gaan gedragen of zelfs 

gaan poseren omdat ze weten dat jij hen vastlegt. 
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Alle technieken die je nodig hebt om op straat te fotograferen komen uitgebreid in dit 

boek aan bod. Waaronder tactieken die je helpen om die eerste cruciale stap te zetten, 

namelijk je camera op een wildvreemde richten en een foto maken. Via uitgekiende 

tactieken ga je steeds een stapje verder. Zo groeit je zelfvertrouwen en wordt het 

steeds makkelijker om straatfoto’s te maken. 

 

Herken je jezelf (of iemand anders) op een van mijn straatfoto’s en wil je deze foto 

graag hebben? Dat kan! Neem dan even contact met mij op. 
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1. De straat op 

De meningen zijn verdeeld als het gaat om de vraag wat straatfotografie is en wat 

niet. Zo vinden sommige mensen dat een foto pas een straatfoto is als hij letterlijk op 

straat is genomen, er mensen op staan en hij ongevraagd is gemaakt. Dat zijn nogal 

wat voorwaarden. Luistert het echt zo nauw? 

Wat is straatfotografie 

Volgens bovenstaande definitie is een foto van een verweerd raamkozijn of een fiets 

die langs de stoeprand staat geen straatfoto. Want er staat geen persoon op. 

Fotografeer je iemand onopvallend op het station of in een winkel, dan is dat ook 

geen straatfoto, omdat je niet op straat bent. Vraag je aan iemand die op straat loopt 

of je een foto mag maken, dan spreek je nog steeds niet van een straatfoto. Omdat dit 

geen spontane foto is maar een geposeerde foto en dat heet ineens een straatportret. In 

extreme gevallen wordt zelfs een foto die onopvallend, ongevraagd én op straat is 

maakt afgekeurd als straatfoto, alleen maar omdat deze persoon jou toevallig net 

ontdekt op het moment dat je afdrukt. Met als reden dat je het “echte” moment 

verstoord hebt en het dus geen originele straatscène meer is. 

Gelukkig ziet niet iedereen het zo zwart-wit. Velen vinden het al prima als er iets op 

de foto is te zien dat naar de aanwezigheid van mensen verwijst. Dat hoeft dus niet 

altijd een (volledig) persoon te zijn. Denk aan een silhouet, een wijzende arm, een 

hand, een stel benen, een achtergelaten schoen, een kledingstuk in de struiken, of 

iemands schaduw. Verder hoeft de foto ook niet letterlijk op straat te zijn gemaakt. 

Dat mag ook best een parkje zijn, de bushalte, het station, of een winkelcentrum. 

De meningen over wat precies straatfotografie is verschillen dus nogal. Maakt het uit 

wie er gelijk heeft? Wat mij betreft niet. Ik vind het veel belangrijker dat je de foto’s 

maakt die jij graag wilt maken en niet welk etiket iemand er vervolgens op plakt. 

Noem jij het een straatfoto, maar vind iemand anders dat het een straatportret is? 

Prima, wat maakt het verder uit. Fotografeer vooral wat je wilt en geniet ervan. Dat is 

wat mij betreft het belangrijkste. 
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Op straat gemaakt, maar iedereen zit binnen. Wanneer is iets een straatfoto? 

Stijlen 

Eén ding is zeker. Hoe vrijer jij met de definitie omgaat, hoe makkelijker je het jezelf 

maakt en hoe meer mogelijkheden én plezier je hebt. Vooral als je net met 

straatfotografie begint is dat belangrijk. Want het werkt veel fijner als je jezelf niet 

onnodig allerlei beperkingen oplegt, maar gewoon lekker ontspannen en 

ongedwongen aan de slag gaat en vastlegt wat jij leuk, mooi, ontroerend, bijzonder, 

of opvallend vindt. 
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Om snel veel ervaring op te doen moet je vooral niet gebonden zijn aan allerlei 

ingewikkelde regeltjes. Later kun je altijd nog een keuze maken, omdat je vanzelf wel 

ontdekt wat jij het liefst vastlegt op straat en wat je minder interessant vindt. 

Eigenlijk bestaan er meerdere vormen van straatfotografie en kiest iedereen wat het 

beste bij hem of haar past. De een fotografeert mensen onopvallend, een ander 

spreekt ze liever aan, een derde kiest ervoor om geposeerde straatportretten te maken 

en een vierde legt alleen silhouetten en schaduwen vast. 

Dat zijn al meteen vier verschillende stijlen en misschien gebruik jij ze straks wel 

allemaal door elkaar heen of kies je voor iets totaal anders. Het gaat er wat mij betreft 

dus meer om wat jouw persoonlijke voorkeur heeft, dan om de vraag of het wel echte 

straatfotografie is. 

 
Je kunt open en bloot fotograferen, maar dat toch onopvallend doen. 

Mijn stijl(en) herken je makkelijk als je door dit eBook bladert. Er zijn (vrijwel) altijd 

mensen op mijn straatfoto’s te zien, al mag dat ook best een silhouet, schaduw, of een 

gedeelte van een lichaam zijn. Ik fotografeer het liefst onopvallend. Slechts 

sporadisch vraag ik vooraf of achteraf om toestemming. Verder maakt het mij weinig 
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uit waar de foto is gemaakt. Dat kan op straat zijn, maar ook op een station of in een 

winkel(centrum). 

Durven 

Voordat ik uitgebreid inga op de vele technieken en uitdagingen van straatfotografie, 

eerst iets anders. Een groot verschil met de meeste andere vormen van fotografie, is 

dat je straatfotografie vooral moet durven. Er komt dus niet alleen techniek bij kijken, 

zoals de werking van je camera, welke instellingen je wanneer gebruikt en hoe je iets 

zo goed mogelijk in beeld brengt. Dat is en blijft natuurlijk ook belangrijk, maar 

naast dit alles is er vooral een flinke dosis lef nodig. 

Waarom? Omdat je jouw camera op wildvreemde mensen richt. Je maakt foto’s van 

vreemden die zomaar ergens op straat lopen of op een terrasje zitten. Dat kan best 

eng zijn. Want hoe zullen ze reageren? Vinden ze het wel goed en werken ze mee? Of 

krijg je een afwijzing, worden ze misschien zelfs boos op je? 

 
Je moet het wel durven, je camera zomaar op vreemden richten. 
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Er zijn veel soorten reacties mogelijk en vooral op het moment dat je op iemand 

afstapt, tuimelen de doemscenario’s soms al over elkaar heen in je hoofd. In de 

praktijk valt het allemaal gelukkig reuze mee en maakt bijna nooit niemand bezwaar, 

maar onbewust reken je vaak toch op het ergste. Angst en het overwinnen ervan komt 

daarom regelmatig terug in dit boek. Ik wil er niet geheimzinnig over doen en er ook 

geen drama van maken, maar het is nu eenmaal een belangrijk aspect van 

straatfotografie. Dus kunnen we het er maar beter openlijk over hebben, toch? 

Allereerst is het belangrijk om te weten dat iedereen hier in een bepaalde mate mee 

worstelt. Ook mensen waarvan je het helemaal niet verwacht en het niet aan ziet. 

Daarnaast is het iets wat je tot op zekere hoogte prima kunt overwinnen. Daar maak 

je niet alleen mooiere straatfoto’s door, je hebt er ook wat aan in je gewone leven. 

Want je zelfvertrouwen neemt erdoor toe. Ook krijg je zo meer plezier in het 

beoefenen van straatfotografie. Dat is belangrijk, want straatfotografie is vooral erg 

leuk om te doen. 

Actieve houding 

Je moet wel bereid zijn er actief iets aan te doen. Want je kunt nog zo’n goed oog 

hebben voor bijzondere straattaferelen, als je jouw camera niet “recht op iemands 

gezicht” durft te richten, of niet durft af te drukken op het cruciale moment, kom je 

alsnog met lege handen thuis. 

De kunst bij straatfotografie is daarom niet alleen om mooie of bijzondere situaties te 

(leren) herkennen, maar (daarnaast) om het lef te hebben in actie te komen en er een 

foto van te maken. Doe je dat niet en laat je het te vaak op het kritieke moment 

afweten, dan gaat de angst overheersen en wordt het steeds moeilijker om alsnog die 

eerste stap te zetten. 
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Vandaar dat het belangrijk is dat je jezelf ertoe weet te zetten om af en toe een 

drempel over te gaan. Trek de stoute schoenen aan. Wat hier enorm bij helpt, is er 

niet te veel over nadenken. Stop met wikken en wegen. Geef je gedachten geen kans 

om met bezwaren te komen zodra je iets ziet wat je graag wilt vastleggen. Richt in 

een impuls je camera en druk af voordat je de kans hebt om je te bedenken. 

 
Probeer niet te veel na te denken, maar richt en druk af. 

Gelukkig bestaan er veel handige tactieken om langzaam te wennen aan het 

fotograferen op straat. Je hoeft dus niet meteen in het diepe te duiken, maar kunt het 

geleidelijk opbouwen en stapje voor stapje verdergaan. Zodat je zelf ervaart en 

ontdekt dat het in de praktijk allemaal best wel meevalt en helemaal niet zo eng is. 

Slechts een enkeling heeft er weinig of geen moeite mee en richt schijnbaar 

moeiteloos een camera op vreemden. Voor vrijwel iedereen is het vooral in het begin 

moeilijk en een beetje eng. We moeten er allemaal doorheen. Niet alleen jij. 
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Ook als je al langer op straat fotografeert, moet je er soms weer even inkomen. De 

eerste foto van de dag is in mijn ervaring altijd het moeilijkst. Je ziet iets en wilt er 

een foto van maken. Maar je aarzelt om het toestel te richten. En met elke seconde 

die je wacht neemt de onzekerheid toe. Ineens is het moment voorbij, omdat degene 

die je op het oog hebt wegloopt of wat anders gaat doen. Je hebt te lang geaarzeld en 

nu is het te laat. Teleurgesteld loop je verder, maar het blijft de hele dag aan je 

knagen dat je een prachtig beeld hebt gemist. 

 
Er bestaan veel handige tactieken om straatfoto’s te maken. 

Niet te veel nadenken 

Het probleem is dat jij je er veel te bewust van bent zodra je opnieuw de straat op 

stapt en je camera uit de tas pakt. Je zit nog niet goed in het straatritme, in de “flow”, 

omdat je bijvoorbeeld net van huis komt. Heb je alweer een tijdje geen straatfoto’s 

gemaakt? Dan ben je er zelfs nog meer bewust van wat je nu gaat doen. Er is een 

trucje om dit te doorbreken: maak zodra je de straat opgaat een foto van de eerste de 

beste voorbijganger die je tegenkomt, of van een willekeurig straattafereel. 
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Dat hoeft niets eens een mooie foto te worden en desnoods gooi je het straks meteen 

weer weg. Het is puur en alleen bedoeld om de koudwatervrees van een nieuwe dag 

op straat te doorbreken. Zie het als je spieren opwarmen, een beetje proefdraaien. 

Zodra die eerste foto is gemaakt, voel je je al wat beter en daarna gaat het steeds een 

stukje makkelijker. 

Om je alvast gerust te stellen, de meeste mensen vinden het helemaal niet erg om op 

de foto te gaan. Slechts een enkeling wil niet en dan maak je gewoon geen foto en 

loop je door. Er zijn mensen en dus fotokansen genoeg op straat. Bovendien worden 

mensen maar zeer zelden boos. Want waarom zouden ze? 

Mensen zijn eerder nieuwsgierig of verbaasd of verrast of reageren vriendelijk en 

vrolijk. Of ze hebben helemaal niet door dat je ze op de foto zet. Bijvoorbeeld omdat 

ze denken dat je iets anders fotografeert. Zoals dat mooie gebouw waar ze staan of 

net langslopen. 

Er bestaan zelfs technieken om mensen expres te laten denken dat het niet om hun 

maar om iets in de omgeving gaat. Dat zijn zeer effectieve methoden waar je enorm 

veel plezier aan beleeft en waardoor je nog sneller went aan het fotograferen van 

vreemden op straat. 
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De meeste mensen (en dieren) vinden het niet erg om op de foto te gaan.  
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2. Gevraagd of ongevraagd op de foto 

Er bestaan verschillende tactieken om straatfoto’s te maken. Veel van deze tactieken 

helpen je om onopvallend te fotograferen. Daarnaast zijn er manieren om mensen 

vooraf of achteraf aan te spreken, zodat je toestemming hebt voor je straatfoto’s. 

Gereedschapskist 

Straatfoto’s maken kan op veel verschillende manieren. Alle tactieken of technieken 

bij elkaar kun je zien als de goed gevulde gereedschapskist van de straatfotograaf. Je 

hoeft zeker niet elke tactiek tot in de puntjes te beheersen, maar hoe meer je er kent, 

hoe meer mogelijkheden je hebt om onder wisselende omstandigheden de mooiste 

straatfoto’s te maken. 

Welke tactiek je het beste kunt gebruiken heeft niet alleen te maken met de situaties 

waarin je tijdens je straatwandelingen terechtkomt, maar ook veel met jouw 

persoonlijkheid. Want ben je nogal extrovert, dan ben je vast eerder geneigd om een 

praatje met iemand aan te knopen en vooraf om toestemming te vragen, of op iemand 

af te stappen en te vragen op een mooie plek ergens in de omgeving te poseren. 

Ben je wat meer introvert, dan blijf je waarschijnlijk liever wat op afstand en ga je bij 

voorkeur onopvallend te werk. Als je mensen niet per se hoeft aan te spreken om ze 

op beeld vast te leggen, dan doe je dat liever niet. 

Candid fotografie 

Veel van de straattactieken zijn dus bij uitstek geschikt om mensen ongevraagd en zo 

onopvallend mogelijk op de foto te zetten. Dit wordt ook wel candid straatfotografie 

genoemd. Hierbij vraag je vooraf niet om toestemming. Hooguit achteraf nadat de 

foto is gemaakt, maar die keuze is aan jou. 

In veel gevallen hebben mensen niet eens door dat ze op de foto worden gezet en 

komen ze er ook nooit achter. Als fotograaf ben je daardoor vrijwel onzichtbaar 

aanwezig. Je beïnvloedt het doen en laten van de mensen die je vastlegt op geen 

enkele manier, waardoor je de natuurlijkste foto’s krijgt. 
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Immers, er gebeurt precies hetzelfde als wanneer jij er niet was geweest of geen 

camera had meegenomen. Op die manier leg je echte en spontane dagelijkse straat-

taferelen vast. Candid is naar mijn mening de meest pure vorm van straatfotografie. 

 
Bij candid fotografie leg je mensen in hun natuurlijke doen en laten vast. 

Onzichtbaar aanwezig 

Dat verklaart meteen waarom juist deze tactieken zo populair zijn. Veel 

straatfotografen willen namelijk het gewone dagelijkse leven in zijn meest natuurlijke 

en pure vorm vastleggen of documenteren. Gewone mensen in hun normale doen en 

laten. Een tijdsbeeld voor het verdwijnt. Of misschien willen ze alleen de meest 
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opvallende, ontroerende, bijzondere, of grappige mensen en momenten vastleggen, 

dat kan ook. Zolang het maar echt en spontaan is. 

Je loopt ergens op straat, ziet iets wat jou om welke reden dan ook opvalt, richt er 

jouw camera op en maakt er een foto van. Dat spontane moment vastleggen kan 

alleen als je fotografeert zonder mensen eerst aan te spreken en ze om toestemming te 

vragen. 

Want stel dat je eerst vraagt of je een foto mag maken, dan verstoor je het moment. Je 

loopt naar ze toe, vertelt wie je bent, vraagt of je een foto mag maken en licht kort toe 

waarom je dat wilt doen. Het probleem is alleen, dat daar waar het jou allemaal om is 

begonnen, nu is verdwenen. Je hebt het moment verstoord. Het is weg en komt niet 

meer terug. Althans niet in de originele, pure, spontane vorm. 

Want mensen gedragen zich daarna meteen anders, omdat ze weten dat jij foto’s 

maakt. Ze gaan poseren, lachen naar de camera, nemen een houding aan, doen iets 

anders dan ze oorspronkelijk van plan waren, steken een duim op, of maken het 

vredesteken. Dat wat jou daarnet zo opviel, zoals een houding, een speciaal gebaar, 

een mooie oogopslag, twee mensen die exact in de pas liepen, of noem maar op, kun 

je niet meer vastleggen. Dus eigenlijk kun je net zo goed doorlopen zonder een foto 

te maken. 

Vandaar dat veel straatfotografen het liefst niet om toestemming vragen. Niet zozeer 

omdat ze dat niet durven of omdat het te veel rompslomp is, maar omdat ze daarmee 

het moment verpesten en het dan geen zin meer heeft om een foto te maken. Dit gaat 

wel met name over situaties waarin je iets speciaals ziet gebeuren, een specifieke 

gebeurtenis die je per se wilt vastleggen, zonder er invloed op te hebben. 
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Spontane dagelijkse momenten vastleggen werkt het beste als je niet vooraf om toestemming vraagt. 

 
Mensen gedragen zich vaak totaal anders zodra ze weten dat je foto’s maakt. 
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Ook hier was het spontane moment voorbij voordat ik een foto kon maken. 

Succeskans vergroten 

Iedereen vooraf aanspreken om uit te leggen wat je aan het doen bent vormt ook een 

logistiek probleem. Het kost namelijk enorm veel tijd en energie. Als je iedereen die 

je op de foto wilt zetten te woord staat, vliegt de tijd voorbij en komt er weinig van 

fotograferen terecht. 

Dus als straatfotografen al uit zichzelf om toestemming vragen, dan doet het gros dat 

bij voorkeur pas achteraf. Want zodra de foto is gemaakt, kan het moment niet meer 

verstoord worden. Je hebt het pure moment gevangen. De foto is binnen en vertellen 

dat je iemand gefotografeerd hebt kan nu weinig kwaad. 

Behalve dat je het risico loopt dat iemand daar misschien niet zo blij mee is en vraagt 

(of eist) dat je de foto verwijdert. Want misschien vindt iemand dat hij of zij er niet 

goed opstaat, of wil niet gefotografeerd worden door vreemden. Je loopt dus het 
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risico een prachtige candid straatfoto alsnog kwijt te raken (al is verwijderen niet 

verplicht, maar een gunst van jou - hierover later meer). 

 
Een foto waarbij ik vooraf om toestemming heb gevraagd. 

Toch is de kans dat je achteraf toestemming krijgt meestal groter dan wanneer je het 

vooraf vraagt. Waarom? Omdat “het enge moment”, oftewel het maken van een foto 

door iemand die ze niet kennen, dan al achter de rug is. Want vergeet niet, veel 

mensen vinden het stiekem best een beetje spannend om op de foto te gaan. Of 

misschien hebben ze weinig tijd, of ze denken dat ze ervoor moeten betalen, of 

vinden ze dat ze niet fotogeniek zijn en wimpelen jou daarom bij voorbaat maar af. 

Achteraf om toestemming vragen kan dus gunstiger uitpakken, al brengt het wel 

risico’s met zich mee. Daarnaast, als je vooraf geen toestemming vraagt, is de 

verleiding groot om het achteraf ook niet te doen. Vooral als je merkt dat iemand toch 

niets in de gaten heeft gehad. Waarom zou je het dan nog gaan vertellen? 

Het is dan makkelijker om rustig door te lopen en in de menigte te verdwijnen. 

Alleen als iemand ziet dat je hem of haar op de foto zet, stap je er in de praktijk 
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meestal pas op af. Of je doet of je neus bloedt en wekt de indruk dat je de omgeving 

hebt vastgelegd, dat kan natuurlijk ook nog. 

Foto opsturen 

Zelf probeer ik vrijwel altijd om zo onopvallend mogelijk te fotograferen. Wel doe ik 

dat zonder dat ik het krampachtig probeer te verbergen of er geheimzinnig over doe. 

Het gaat mij er namelijk niet om dat ik geheim wil houden dat ik foto’s maak. Ik 

probeer alleen te voorkomen dat mensen het zien voordat ik de foto heb gemaakt om 

het mooie moment dat ik wil vastleggen niet te verstoren. Dat is een persoonlijke 

keuze en jij kunt het weer heel anders doen. 

Vaak hebben mensen helemaal niet door dat ik ze op de foto zet. Dat heeft vooral te 

maken met de manier van opgaan in het straatbeeld en het zo min mogelijk trekken 

van aandacht (later meer hierover). Ziet iemand het wel, dan is dat wat mij betreft 

geen probleem. Dan knik ik vriendelijk, of ik steek bijvoorbeeld een duim op, waarna 

ik rustig mijn weg vervolg. Als het niet hoeft, licht ik niets toe en zoek ik ook het 

gesprek niet op. Alleen als ik merk dat iemand zich er ongemakkelijk bij voelt of 

graag kennismaakt, spreek ik die persoon even aan en leg ik uit wat ik aan het doen 

ben of maak zomaar een praatje. 

Hiermee voorkom ik dat ik continu iedereen te woord moet staan, daar veel tijd mee 

kwijt ben en zodoende allerlei nieuwe fotokansen misloop. Want tijdens al die 

gesprekken ben ik niet meer alert op wat er in mijn omgeving gebeurt en sta ik veel te 

lang stil op één plek. Als straatfotograaf ben ik immers niet op straat om alleen maar 

praatjes met onbekenden te maken. 

Overigens lijkt het een goede gewoonte om aan te bieden een straatfoto te e-mailen. 

Logisch, want dan heb je allebei iets aan die mooie straatfoto. Ook ik heb dat vaak 

gedaan, maar ben er inmiddels mee gestopt om dat uit mijzelf aan te bieden. 

Allereerst omdat mensen vaak wat huiverig zijn om een e-mailadres aan een 

wildvreemde te geven. Al is dat eenvoudig op te lossen door je eigen visitekaartje af 

te geven, waarmee je het initiatief bij de ander legt. In de praktijk krijg ik weinig 
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verzoeken om foto’s op te sturen. Vandaar dat ik mij deze moeite tegenwoordig maar 

bespaar. Van andere straatfotografen hoor ik vergelijkbare verhalen. 

Begint iemand er zelf over, dan wil ik de foto uiteraard met alle plezier opsturen. Het 

is een kleine tegenprestatie voor de leuke straatfoto die ik van iemand heb mogen 

maken. De mensen op straat spelen immers de hoofdrol. Zonder hen geen foto’s. 

Onopvallend is niet stiekem 

Bij candid fotografie is het belangrijk om snel en onopvallend te werk te gaan. Je wilt 

immers vastleggen wat je ziet en kunt er gerust van uitgaan dat als je ontdekt wordt 

voordat je de kans hebt gehad om af te drukken, het moment verstoord is en niet meer 

terugkomt. De meeste mensen gaan zich direct anders gedragen zodra ze weten dat ze 

gefotografeerd worden. Ze breken een handeling af, verstijven, of kijken snel de 

andere kant op. 

Belangrijk om te benadrukken, is dat onopvallend fotograferen iets anders is dan 

stiekem fotograferen. Je kunt namelijk volledig open en bloot op straat fotograferen, 

maar dat wel op een onopvallende manier doen. Alleen maar om te voorkomen dat je 

onnodig de aandacht op jezelf vestigt. 

Natuurlijk is het ook mogelijk om te verbergen dat je fotografeert. Bijvoorbeeld door 

niet op het scherm of door de zoeker te kijken tijdens het maken van een foto. Dan 

fotografeer je wel verborgen of stiekem. Soms is dat een passende tactiek, al zijn er 

ook veel situaties waarin je dat misschien beter niet kunt doen. 

Zo is bijvoorbeeld belangrijk dat je niet onbedoeld de indruk wekt dat je iets doet wat 

niet hoort of mag. Door het stiekem te doen, kun je onbewust en onbedoeld het 

signaal afgeven dat je iets verkeerds aan het doen bent. Want waarom verberg je het 

anders zo krampachtig? 

Dus hoe geheimzinniger je doet, hoe moeilijker je het jezelf in de praktijk maakt. 

Terwijl als je open en bloot fotografeert en dat kalm en vol vertrouwen doet, het niet 

meer dan vanzelfsprekend lijkt dat je foto’s maakt. Ook geef je anderen zo de kans 

om te reageren als ze dat niet fijn vinden. 
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Iemand kan bijvoorbeeld besluiten achter je langs lopen in plaats van voorlangs, 

bukken of wegduiken, het hoofd schudden, of een hand voor het gezicht houden, als 

hij of zij niet op de foto wil. Dan is dat maar meteen duidelijk. Door in dat geval de 

camera even te laten zakken, geef je een duidelijk signaal af dat je het begrijpt en 

respecteert. 

 
Werk gerust onopvallend, maar doe er vooral niet al te geheimzinnig over. 

Fotografeer je stiekem en word je alsnog betrapt, dan kun je extra heftige reacties 

verwachten, omdat mensen bijvoorbeeld verontwaardigd of beledigd zijn. Werk je 

met open vizier, dan kun je uit volle overtuiging zeggen dat je niets verkeerds doet. 

Dat je juist expres open en bloot fotografeert, zodat iedereen ziet en weet wat je doet. 

In uiterste omstandigheden kun je altijd nog aanbieden om een foto weg te gooien als 

iemand zwaarwegende bezwaren heeft, maar je bent dat zeker niet verplicht. 

Fotografeer je stiekem, dan heb je wel veel meer uit te leggen en sta je minder sterk 

in de discussie. 

Denk daarom altijd goed na voordat je verbergt dat je fotografeert. Is dat omdat het 

gezien de situatie de enige of beste manier is om een mooie candid foto te maken? Of 
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is het eerder een excuus, omdat als je diep in je hart kijkt, je jouw camera niet op 

iemands gezicht durft te richten. In het tweede geval is het verstandig om toch te 

proberen je schroom te overwinnen. Daar win je veel meer mee dan alleen een mooie 

straatfoto. 

 
Durf foto’s te maken! 

Vooral als je net met straatfotografie begint, kan de verleiding groot zijn om te kiezen 

voor een wat meer stiekeme en verborgen methode. Omdat het idee leeft dat je 

daardoor sneller ervaring opdoet en dus sneller doorgroeit naar tactieken waarbij je 

wel openlijk maar toch onopvallend fotografeert. Het gevaar bestaat alleen dat je erin 

blijft hangen en juist helemaal niet verder groeit. Angst omzeilen is namelijk altijd 

makkelijker dan de confrontatie aangaan. 

Uiteindelijk is er maar één manier om je angst of schroom snel en effectief te 

overwinnen - en dat is door hem onder ogen te zien. Hoewel je er nu misschien nog 

als een berg tegenop ziet, zul je merken dat openlijk fotograferen behoorlijk snel 

went en je voor je het weet redelijk zorgeloos je camera op vreemden richt. 

Oké, genoeg hierover. In het volgende hoofdstuk gaan we de straat op!  
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3. Tactieken voor de straatfotograaf 

Er bestaan enorm veel tactieken om straatfoto’s te maken. Sommige zijn bij uitstek 

geschikt als je nog een beetje huiverig bent om zomaar een camera op wildvreemden 

te richten. Andere gebruik je om levendige straattaferelen vast te leggen zonder dat je 

ze beïnvloedt. Kortom, per situatie kun je de best passende tactiek kiezen. We lopen 

ze in dit hoofdstuk allemaal af. 

Vanaf de rug 

Als je nog niet zo makkelijk foto’s van vreemden maakt, kun je prima beginnen met 

het fotograferen van mensen vanaf de rug. Want als mensen niet weten of zien dat je 

een foto maakt, is dat niet zo eng. Zodoende kun je op een eenvoudige en 

laagdrempelige manier momenten vastleggen en rustig wennen aan straatfotografie. 

Het enige risico dat je loopt, is dat iemand zich onverwachts omdraait en jou alsnog 

betrapt. Maar die kans is niet zo groot als je goed oplet en rekening houdt met waar 

en wanneer je fotografeert. Als mensen over hun schouder kijken of zich omdraaien, 

is daar namelijk altijd een reden voor. Let jij goed op, dan kun je dit vaak al zien 

aankomen en net op tijd je camera laten zakken. 

Stel, je loopt ergens op straat en er klinkt ineens een hard geluid. Dan is de kans groot 

dat iedereen die kant op kijkt. Ook de mensen die jij op het oog hebt. Komt het geluid 

uit jouw richting of is het niet meteen duidelijk wat er aan de hand is? Laat in zo’n 

geval je camera zakken of richt hem ergens anders op. 

Want je kunt redelijkerwijs verwachten dat mensen nieuwsgierig gaan rondkijken om 

de bron van het geluid te achterhalen. Komt het geluid overduidelijk niet uit jou 

richting, dan heb je juist de kans om onbespied een leuke foto te maken zodra 

iedereen in die richting kijkt. 

Loop je ergens waar het stil en rustig is, dan hoort iemand misschien dat je achter 

hem of haar aanloopt. Door je voetstappen, geluiden van je camera, of omdat je 

onbewust je neus ophaalt of kucht. Ook als mensen een straat willen oversteken 

kijken ze (hopelijk) altijd eventjes om zich heen. Of als ze de weg kwijt zijn. 
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Dus zodra je merkt dat mensen plotseling inhouden of aarzelen, of je ziet dat ze een 

kruising of een oversteekplaats naderen, moet dat voor jou het signaal zijn dat ze elk 

moment om zich heen kunnen gaan kijken 

Wil je graag dat mensen wel jouw kant op kijken zodra je een foto maakt? Dan moet 

je nu juist klaar gaan staan om te fotograferen. 

 
Fotografeer bijvoorbeeld vanaf de rug om aan straatfotografie te wennen. 

  



Pagina 29 van 170 

 

Probeer als je op straat loopt sowieso om voortdurend in te schatten wat iemand de 

komende paar seconden mogelijk zou kunnen gaan doen. Dat is bijzonder nuttig en 

leerzaam, omdat je jezelf zo traint in menselijk gedrag en je de kans krijgt om te 

anticiperen op (mogelijke) gebeurtenissen. Sluit je bij straatfotografie daarom vooral 

niet af van de buitenwereld. 

Blijf altijd op je omgeving letten. Luister naar de geluiden en let op het gedrag van 

mensen. Door open te staan voor al je zintuigen, vang je zelfs de subtielste signalen 

op, waardoor je dingen sneller voorziet, gebeurtenissen op een gegeven moment zelfs 

ziet aankomen voordat het zover is. Je staat dan al klaar met je camera om het 

beslissende moment vast te leggen voordat het zover is. Het is een van de redenen 

waarom ik nooit naar muziek luister tijdens straatfotografie, wat sommige anderen 

juist heerlijk vinden om te doen. 

Mensen vanaf de rug fotograferen is vooral bedoeld als oefening in straatfotografie 

en om zelfvertrouwen op te bouwen. Het is niet iets om heel je leven te blijven doen. 

Want fotografeer je alleen vanaf de rug, dan kunnen de foto’s wat afstandelijk en 

onpersoonlijk overkomen, omdat je nergens gezichten of emoties ziet. 

Probeer daarom om zo snel mogelijk de volgend stap te zetten. Het is natuurlijk ook 

weer niet zo dat je nooit eens mensen vanaf de rug mag fotograferen als gevorderde 

of ervaren straatfotograaf. Er zullen altijd situaties zijn waarin dat prima is. 

Samen fotograferen 

Omschakelen van fotograferen vanaf de rug naar fotograferen vanaf de voorzijde kan 

nog een hele stap zijn. Je gaat voor je gevoel ineens vol de confrontatie aan en geeft 

jezelf volledig bloot. Om de overgang minder groot te maken, is het een idee om een 

paar keer met een bekende op stap te gaan. 

Doe bijvoorbeeld alsof je elkaar op de foto aan het zetten bent, terwijl je in 

werkelijkheid iemand anders in beeld neemt. Je fotografeert hierbij dus langs of over 

je metgezel. Op die manier kun je volledig open en bloot werken, terwijl je toch nog 

een beetje verbloemt dat je in werkelijkheid vreemden fotografeert. 
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Als je samen op pad gaat, durf je meer. 

Zodra je een interessante persoon of situatie ziet, doe je alsof je jouw metgezel in 

beeld neemt, terwijl je jezelf zo positioneert dat je in plaats daarvan het echte 

onderwerp goed in beeld hebt. Het enige wat jouw metgezel hoef te doen, is steeds 

een beetje met je meedraaien. Zodat het hooguit lijkt of je nog op zoek bent naar de 

mooiste compositie en de beste achtergrond. 

Spreek dit wel van tevoren met elkaar af en leg uit wat de bedoeling is. Ook moet je 

een beetje op elkaar ingespeeld raken. Na een paar keer oefenen gaat dat steeds 

natuurlijker. Kijk terwijl je dit doet ook eens vanuit een ooghoek naar eventuele 

omstanders. Je zult merken dat ze jou al snel zijn vergeten en doorgaan met hun eigen 

bezigheden, zodra duidelijk is dat jullie alleen maar elkaar op de foto zetten. 
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Gemaakt over de schouder van een medestraatfotograaf zodat het niet opviel. 

Mensen met smartphones 

Ben je alleen op pad? Dan kun je perfect proefdraaien op mensen met smartphones. 

Op elke straathoek, voor elke winkel, op elk terras en zelfs al lopende kom je ze bij 

bosjes tegen. Ze zijn vol aandacht met hun telefoon bezig en horen of zien niets 

anders meer. Een prima oefening dus om te wennen aan het open en bloot 

fotograferen van mensen. 
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Mensen met smartphones hebben amper aandacht voor hun omgeving. 

Af en toe kijkt zo iemand altijd even op van het scherm. Vaak is dat gedachteloos en 

meer een automatisme, dus word je vaak niet eens opgemerkt. Doe anders alsof je 

iets vlak naast of achter die persoon fotografeert, door daar langs je camera eventjes 

aandachtig naar te kijken. Vaak kijkt die persoon ook even die kant op, om 

vervolgens zijn of haar aandacht weer volledig op het telefoonscherm te richten. 
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Mocht iemand toch argwaan krijgen en je een tijdje in de gaten blijven houden, richt 

je aandacht en de camera dan wat langer op iets anders in de omgeving. Doe dat 

globaal in de richting van je echte doelwit, zodat je dit direct weer in beeld kunt 

nemen zodra zijn of haar aandacht weer volledig op de telefoon is gericht. 

Trapt iemand daar niet in? Maak dan een paar foto’s van de omgeving, zo lijkt het 

nog echter en heb je een prima dekmantel. Later gooi je die foto’s gewoon weer weg. 

Blijft iemand argwanend? Loop dan maar door. Je komt vast wel iemand anders 

tegen om op te oefenen. 

 
Soms kijkt iemand eventjes op, maar al snel gaat de aandacht weer naar de telefoon. 
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Fotograferende mensen 

Een variant hierop is foto’s maken van mensen die selfies maken of elkaar 

fotograferen. Je verwacht het misschien niet, maar opmerkelijk genoeg zien ze vaak 

totaal niet wat er in de omgeving gebeurt. Alle aandacht gaat naar het goed in beeld 

brengen van zichzelf of een metgezel, al dan niet in combinatie met een toeristische 

attractie of mooi stukje omgeving. 

 
Zelfs als je meerdere opnamen van dichtbij maakt, merken mensen dit vaak niet. 
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Ze turen strak naar het telefoonscherm en zien daardoor niet wat er een stukje 

verderop pal voor hun neus afspeelt. Misschien is het wel de reden waarom er zo 

vaak ongelukken (zelfs dodelijke) gebeuren bij het maken van selfies. Hoe dan ook, 

je kunt deze mensen daardoor vrij eenvoudig op de foto zetten. Het voelt en lijkt net 

alsof ze pal jouw kant op kijken, maar in werkelijkheid staren ze strak naar zichzelf 

op het telefoonschermpje en zien ze niets voorbij dat schermpje. 

Ben je net te laat en laten ze de telefoon of selfiestick alweer zakken? Geef vooral 

niet op en blijf nog even staan, ze doen het daarna vrijwel altijd nog een (paar) keer. 

Want na de opname bekijken ze samen de gemaakte foto. En die valt in de praktijk 

een beetje tegen en dus moet het allemaal nog een keer opnieuw worden gedaan. Of 

het hele ritueel herhaalt zich, maar ditmaal met de telefoon van de volgende persoon 

uit het gezelschap. 

Een alternatief is doen alsof ook jij die toeristische attractie of mooie omgeving 

fotografeert. Zij staan er met hun rug naartoe (het moet immers op hun selfie te zien 

zijn), maar jij staat er met je gezicht naartoe omdat jij niet zo nodig zelf in beeld hoeft 

te komen. Camera’s hebben bijna altijd een zoomlens, dus zullen ze al snel aannemen 

dat je langs hun heen fotografeert en ze jou dus niet “in de weg staan”. Daardoor hoef 

je niet geheimzinnig te doen over het feit dat je foto’s maakt. 

Feesten, evenementen en festivals 

Een andere laagdrempelige manier om warm te draaien is plekken opzoeken waar 

mensen het niet erg vinden om gefotografeerd te worden. Op feesten en festivals 

bijvoorbeeld. Iedereen komt er om lol te maken en mensen hebben er vaak helemaal 

geen bezwaar tegen om op de foto te gaan. Het zorgt wel voor totaal andere foto’s 

dan wanneer je zomaar ergens op straat fotografeert, maar het doel is hier vooral om 

laagdrempelig en vrijblijvend te oefenen. 

Ook op vrienden en bekenden kun je perfect oefenen. Neem gewoon je camera wat 

vaker mee en zet iedereen op de foto zodra je een leuk of mooi moment ziet. Let er 

meteen op hoe ze reageren. Duikt iemand weg of heeft iemand even geen zin? Weet 

jij die persoon dan alsnog te overtuigen om op de foto te gaan? 
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Herken je ook de momenten waarop het inderdaad niet uitkomt en je beter geen foto 

kunt maken? Want ook dat is een (vaak onderbelicht) facet van straatfotografie. Dat 

je altijd en overal een foto kunt of mag maken, wil niet zeggen dat je het ook altijd 

maar moet doen. Er zijn situaties waarin het om welke reden dan ook minder of niet 

gepast is. Dat is wel vaak een persoonlijke afweging en inschatting van jou als 

straatfotograaf. Waar de een nog wel een foto maakt, loopt een ander door. 

 
Op feesten, evenementen en festivals kun je vaak prima fotograferen. 

Met een telelens 

Als je begint met straatfotografie, kan de verleiding groot zijn om met een telelens 

vanaf grote afstand te werken. Dan hebben mensen je niet zo snel in de gaten. Of 

althans, dat denk je. In de praktijk val je juist eerder op, want zo’n grote telelens trekt 

best wel de aandacht. 
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Ook wek je misschien onbedoeld de indruk dat je iets stiekems doet. Je gaat immers 

expres ver weg staan, misschien wel half verscholen in een portiek of achter een 

bushokje. Zo geef je mogelijk onbedoeld het signaal af dat je iets doet wat niet hoort. 

Grijp daarom liever niet meteen naar een telelens. Soms komt die heus wel van pas 

bij straatfotografie, maar dan als een bewuste keuze. Bijvoorbeeld om een persoon te 

isoleren in een drukke mensenmassa, of om de voorgrond en de achtergrond wat 

meer op elkaar te drukken (onderlinge afstanden verkleinen). Gebruik het liever niet 

als excuus om een zo groot mogelijke afstand tussen jou en je onderwerp te bewaren. 

Een ander nadeel van een telelens is dat deze foto’s vaak wat afstandelijk zijn. Je hebt 

ze letterlijk vanaf een afstand gemaakt, maar ook gevoelsmatig zijn ze afstandelijk 

omdat je te ver van de actie verwijderd bent. Fotografeer je van dichtbij, dan sta je er 

meer tussenin en voel je je als kijker meer betrokken bij wat er in het beeld gebeurt. 

 
Met een telelens isoleer je mensen. De foto oogt wel vlakker en afstandelijker. 
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Klungelen 

Je kunt onopvallend foto’s maken door te doen alsof je ruzie hebt met je apparatuur. 

Maak een foto, om vervolgens een paar tellen zorgelijk naar het glas van je lens te 

turen, zogenaamd een stofje weg te blazen of te vegen, of morrel wat aan de 

zonnekap. Daarna maak je opnieuw een foto (als je tenminste iets interessants ziet), 

zogenaamd om te controleren of alles nu wel goed werkt. 

Je kunt ook doen alsof je met de knoppen aan het stoeien bent, een paar keer aan de 

lens draaien terwijl je er aandachtig naar luistert, of de indruk wekken dat het scherm 

vreemd doet, of dat een klepje niet goed dicht blijft zitten. Kortom, je hebt 

zogenaamd problemen met je camera en bent zeker niet expres vreemden aan het 

fotograferen .. 

 
Doe alsof je problemen hebt met de camera en maakt een “testfoto”. 
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Belangrijk is dat je doet alsof je alleen maar (af en toe) een testfoto maakt. Kijk de 

mensen die “toevallig” in beeld staan hierbij niet aan en probeer vooral niet om 

doelgericht en ervaren over te komen. Je moet juist een beetje klungelig doen en al je 

aandacht op het toestel richten. 

Kijk je toch per ongeluk iemand aan en voel je je betrapt? Doe dan alsof jij verrast 

bent dat iemand naar je kijkt. Knik of zwaai desnoods even, of wijs bedenkelijk naar 

het toestel en schud je hoofd, waarna jij je weer volledig verdiept in je haperende 

camera en alles en iedereen verder negeert. 

Selfie truc 

Fotografeer je met een smartphone, dan kun je prima doen alsof je een selfie maakt. 

Maar in plaats van een zelfportret waarbij je ook iets achter je op de foto vastlegt, 

fotografeer je ditmaal juist dat wat er voor je gebeurt. 

Zodoende kun je open en bloot anderen fotograferen, zonder dat ze het doorhebben. 

Je moet wel een beetje toneel kunnen spelen. Je maakt immers zogenaamd een selfie, 

maar ziet in werkelijkheid heel wat anders op het scherm. 

Wat ook kan, is doen alsof je een filmpje bekijkt, de weg zoekt op Google Maps, een 

bericht intikt, of Pokémon Go of een andere game speelt. 

Je ziet het, bij de meeste straattactieken helpt het enorm als je een beetje toneel kunt 

spelen :-) 
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Je kunt doen alsof je zelf (ook) een selfie maakt. 

Filmtruc 

In plaats van je camera op iemand richten, een foto maken en vervolgens je camera te 

laten zakken, kun je ook doen alsof je de omgeving filmt. Je richt hierbij de camera, 

maakt een foto en beweegt aansluitend de camera in een rustig tempo opzij. 

Zodoende wek je de indruk dat je de omgeving aan het filmen bent. Je bent alleen 

toevallig precies op de plek van een omstandiger begonnen met opnemen. 

Wat ook nog kan, is een foto maken tijdens dit zogenaamde filmen. Ditmaal beweeg 

je de camera alsof je aan het filmen bent, stopt even op de plek waar je de foto wilt 



Pagina 41 van 170 

 

maken en beweegt het toestel daarna weer verder. Of je doet alsof je op dat moment 

klaar bent met filmen, in dat geval maak je de foto dus achteraf. 

Door te doen alsof je filmt, hebben omstanders het idee dat het jou alleen om de 

omgeving gaat. Soms denken ze zelfs dat ze jouw filmopname hebben verpest, omdat 

ze toevallig net door het beeld liepen. Vooraf, middenin, of achteraf een foto maken 

kun je ook willekeurig doen, zodat het lijkt of je verschillende filmpjes maakt. 

 
Doe net of je alles in de omgeving fotografeert of een filmpje maakt. 
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Belangrijk is wel dat je geen oogcontact maakt. Ook kun je deze truc niet al te lang 

achter elkaar bij dezelfde mensen toepassen. Want dan valt het uiteindelijk wel een 

keer op. Tenzij je een bedenkelijk gezicht trekt (je bekijkt bijvoorbeeld zogenaamd de 

filmopname en ontdekt dat die mislukt is) en daarna zuchtend opnieuw een poging 

waagt. 

Een variatie hierop, is dat je niet doet alsof je filmt, maar dat je meerdere foto’s van 

de omgeving maakt. Je fotografeert dan eerst de mensen die je graag wilt vastleggen. 

Daarna haal je de camera even van je oog weg, maar kijkt ze niet aan. Richt de 

camera dan op iets wat zich een stukje links of rechts, boven of onder de mensen 

bevindt die je zojuist hebt vastgelegd en maak opnieuw een foto. Herhaal dit een paar 

keer. Zo lijkt het net of je een toerist bent die niet uit-gefotografeerd raakt. Alle extra 

opnamen kun je later gewoon weer weggooien. 

Afleidingsmanoeuvre 

Zodra je een tijdje met de hierboven genoemde startertechnieken hebt geoefend, kun 

je de sprong wagen naar de wat meer geavanceerdere straattechnieken. 

Een zeer bruikbare tactiek, is bijvoorbeeld het open en bloot straatfoto’s maken 

waarbij je mensen min of meer in onwetendheid laat over wat je nu in werkelijkheid 

vastlegt. Op die manier kun je onopvallend maar wel openlijk straatfoto’s maken, 

zonder er al te geheimzinnig over te doen of het te verbergen. 

De truc is dat je de mensen die je fotografeert een beetje misleidt. Door de indruk te 

wekken dat je iets heel anders vastlegt. Je geeft omstanders het idee dat het niet om 

hun gaat, maar om iets in de directe omgeving. Een mooi gebouw op de achtergrond 

kun je bijvoorbeeld perfect als afleidingsmanoeuvre gebruiken. Ik zei het al, een 

beetje toneelspelen komt goed van pas bij straatfotografie. 
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Toevallig in beeld 

Stel, je loopt ergens op straat en op het moment dat je bijna bij mij bent aangekomen, 

richt ik plotseling mijn camera op jou. Je vraagt je dan vast af waarom ik een foto van 

jou maak, maar loopt ondertussen wel gewoon door. Nadat je mij gepasseerd bent, 

kijk je toch nog even om. Tot je verbazing zie je dat ik mijn camera nog steeds op 

precies hetzelfde punt gericht houd en het pas een tijdje later laat zakken. 

Voor jou is dat vast het teken dat ik niet jou maar iets op de achtergrond heb 

gefotografeerd. Logisch ook, want we kennen elkaar niet. Dus waarom zou ik jou op 

de foto zetten? Je vraagt je wel af wat er nou zo bijzonder is aan de omgeving. Zelf 

zie je alleen maar een paar saaie winkels, een lelijke gevel, of een braakliggend 

terrein. Maar ja, mensen maken tegenwoordig overal foto’s van, dus het verbaast je 

ook weer niet. Hoofdschuddend loop je door en een paar tellen later ben je mij weer 

vergeten. 

 
Je kunt doen alsof je wacht met fotograferen tot iemand voorbijgelopen is. 
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Uiteraard heb ik daarnet wel degelijk een foto van jou gemaakt. Precies op het 

moment dat je mij passeerde en ik razendsnel mijn camera omhoog bracht. Maar ik 

ben zo slim (of doortrapt) om dat te maskeren. Door niet direct mijn camera te laten 

zakken en ook door mijn nieuwsgierig te bedwingen en niet meteen op het scherm te 

turen om te zien of de foto gelukt is. 

Ik blijf dus gewoon nog even staan zoals ik sta. Laat enkele tellen later pas mijn 

camera zakken en bewonder om de voorstelling compleet te maken nog eventjes die 

in mijn ogen zo fotogenieke winkel of gevel of modderpoel, die in werkelijkheid niet 

eens op de foto staat, of hooguit ergens op de achtergrond is te zien. 

De essentie van deze tactiek is dus dat je doet alsof je iets heel anders fotografeert. 

Een boom, een gevel, een auto, of desnoods een paar andere mensen. Om hierbij niet 

door de mand te vallen, is het essentieel dat je net doet of degene die je in 

werkelijkheid fotografeert voor jou niet bestaat. Het is net alsof hij of zij per ongeluk 

door het beeld loopt, net op het moment dat jij plotseling besluit ergens een foto van 

te maken en je totaal geen erg hebt in toevallige voorbijgangers. Kijk die persoon 

daarom nooit aan en maak vooral geen oogcontact. Kijk ook na afloop niet achterom 

om te zien of je betrapt bent, want dan val je natuurlijk meteen door de mand. 

Om er zeker van te zijn dat deze “misleiding” lukt, kun je na het passeren eventueel 

nog een paar extra foto’s maken. Om nog eens te benadrukken dat het jou echt niet 

om die ene voorbijganger ging. Ook deze extra foto’s gooi je later gewoon weer weg. 

Ze zijn alleen maar bedoeld om je dekmantel in stand te houden. 

Je kunt bij deze techniek op twee manieren te werk gaan. Allereerst kun je alvast 

klaar gaan staan met je camera. Dan bestaat alleen wel de kans dat voorbijgangers 

zich vroegtijdig bewust zijn van jouw aanwezigheid. Mensen die een camera zien 

kijken vaak impulsief opzij of achterom om te ontdekken waar jij naar kijkt, of uit 

verlegenheid om niet met het gezicht in beeld te komen. Of iemand bukt uit 

beleefdheid tijdens het passeren, of loopt achter je langs in plaats van voorlangs. 
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Word je te vroeg ontdekt, dan duiken mensen vaak weg of ze lopen om. 

Het helpt bij deze tactiek daarom als je de camera pas op het allerlaatste moment naar 

je oog brengt. Daarmee voorkom je dat jouw “doelwit” de tijd heeft om te reageren. 

Dan moet je wel heel snel kunnen werken. Je ziet bijvoorbeeld iemand aankomen. 

Snel scan je de omgeving. Wat wil je in beeld hebben. Wat niet. Je zoomt in tot je 

een mooie beelduitsnede hebt. Neemt misschien snel nog even een iets beter 

standpunt in. Stelt ook alvast scherp. 
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Vervolgens laat je de camera weer zakken en doe je of je op iets of iemand staat te 

wachten of van het uitzicht geniet. Kijk de persoon die je op het oog hebt tijdens de 

nadering geen moment aan. Negeer hem of haar volledig, terwijl je die persoon in 

werkelijkheid onopvallend vanuit een ooghoek in de gaten blijft houden. Precies op 

het juiste moment kom je razendsnel in actie. Als een krokodil die plotseling vanuit 

het water toeslaat. Camera omhoog en afdrukken maar. 

 
Pas zodra de man voorbijloopt richt ik mijn camera. 
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Interessante omgeving 

De tactiek waarbij je doet alsof je iets in de omgeving vastlegt werkt niet alleen 

perfect bij voorbijgangers, maar ook bij mensen die ergens rondhangen, staan of 

zitten. Zien ze jou? Kijk dan even doelgericht naar iets dat zich achter, naast of boven 

hen bevindt. Bijvoorbeeld de gevel van een gebouw of iets anders in de omgeving. 

Ook als er niets noemenswaardigs te zien is. Het gaat puur om het idee. 

 
Kijk eventjes aandachtig naar het pand, om eventuele twijfels weg te nemen. 

Vervolgens breng je kordaat jouw camera omhoog en maakt een foto. Daarna laat je 

de camera rustig zakken en kijkt opnieuw (zonder oogcontact te maken) een paar 

tellen naar hetzelfde punt in hun directe omgeving. Om nog eens te benadrukken dat 

het echt niet om hun gaat. Je hebt ze als het ware nooit gezien en hebt alleen oog voor 

de omgeving. Je probeert ze dus te misleiden door een kleine show op te voeren :-) 

Daarna loop je rustig verder. Kijk ook nu niet naar de mensen op het terras of op het 

bankje, want dan verklap je alsnog dat het om hun ging. Overigens is dit toneelstukje 

alleen nodig als mensen jou in de gaten hebben. Zit iedereen druk te praten, te lezen, 
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te eten, te drinken, of om zich heen te kijken, dan kun je gerust een tijdje ongestoord 

doorgaan met fotograferen, zonder dat je een show hoeft op te voeren. 

Belangrijk om te weten, is dat het voor omstanders vaak volledig onduidelijk is waar 

jij jouw camera op richt. Dus zolang je ze niet rechtstreeks aankijkt, zijn mensen al 

snel geneigd te denken dat het om iets of iemand anders gaat. Blijkbaar vind jij het 

pand waar zij toevallig zitten of staan mooi, of het parkje op de achtergrond, of een 

dure auto die langs de kant van de weg geparkeerd staat. 

 
Ik heb iets te nadrukkelijk naar de gevels gekeken, prompt kijken deze mensen ook omhoog. 
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Het kan zijn dat je ze hiermee in verwarring brengt. Regelmatig zullen mensen 

verbaasd om zich heen gaan kijken, omdat ze willen weten wat er aan de hand is. Wat 

speelt er zich achter of naast hen af wat zo interessant is om een foto van te maken? 

Ze willen immers niets missen. Het helpt als er dan ook echt iets noemenswaardigs te 

zien is. In dat geval is jouw gedrag verklaard en gaat iedereen weer verder met waar 

hij of zij mee bezig was. 

Er niet omheen draaien 

Je hoeft ook weer niet altijd te doen alsof je iets of iemand anders fotografeert. Het is 

zeker een doeltreffende tactiek als je liever niet wilt dat anderen doorhebben dat je ze 

op de foto zet, maar als het jou niet zoveel uitmaakt, kun je het toneelstukje gerust 

achterwege laten en openlijk vreemden fotograferen. Eerder vertelde ik je al dat 

mensen er doorgaans weinig problemen mee hebben dat je foto’s maakt. Het is 

meestal je eigen angst die je tegenhoudt. 

Richt in dat geval rustig en kordaat je camera en druk af. Heeft iemand je in de 

gaten? Steek je duim op, glimlach, zwaai of knik, bedank of groet, of maak een mooi 

compliment. In de meeste gevallen krijg je een glimlach of groet terug. Niet zelden 

zegt iemand dan alsnog: ‘O, ging het om mij, ik dacht dat je het huis achter mij 

fotografeerde.’ 

Wil je niet meteen in actie komen, bijvoorbeeld omdat je wilt wachten tot je een mooi 

of bijzonder moment ziet? Dan is het aan te raden om tot die tijd zo min mogelijk de 

aandacht op jezelf te vestigen. Ga dus liever niet pontificaal met je camera klaarstaan 

en staar de mensen vooral niet aan. Het is altijd beter als mensen pas doorhebben dat 

je ze fotografeert als het te laat is voor ze om erop te reageren. Dat geeft jou de kans 

om spontane momenten vast te leggen. Word je eerder ontdekt, dan gaan mensen zich 

gegarandeerd anders gedragen. 
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Blijf dus een beetje onopvallend rondhangen tot ze je zijn vergeten. Probeer zoals 

altijd op te gaan in het straatbeeld. Bestudeer bijvoorbeeld een etalage, bekijk de 

huizen, speel met je smartphone, of maak een paar foto’s van het een of ander. Maar 

houd al die tijd vanuit je ooghoek het echte “doelwit” in de gaten. Zodra er iets 

interessants gebeurt, kom je weer razendsnel in actie. Bij deze tactiek verberg je dus 

niet dat je foto’s maakt, je houdt je slechts op de vlakte tot het beslissende moment 

daar is. 

 
Richt de camera en druk af. Steek eventueel je duim op en loop rustig verder. 

Als je niet verbergt dat je voorbijgangers fotografeert, werkt dit behoorlijk positief op 

je zelfvertrouwen. Ineens ontdek je dat de meeste mensen er helemaal geen 

problemen mee hebben om op de foto te gaan. Sterker nog, zodra je glimlacht, knikt, 

groet, of iemand bedankt, beantwoorden ze dat en blijkt dat mensen best wel aardig 

en vriendelijk zijn. 

Je wordt er zelf ook vrolijker van en richt plotseling een stuk makkelijker jouw 

camera op anderen. Het voelt een beetje alsof je uit je schulp kruipt en iedereen 

eindelijk mag weten dat je een straatfotograaf bent. 
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Een praatje maken 

Omdat er bij deze methode weinig twijfel bestaat over wie en wat je vastlegt, kan het 

zijn dat je door iemand wordt aangesproken. Bij een druk terras zal dat minder snel 

gebeuren, maar wel als je een voorbijganger van dichtbij fotografeert. Iemand vraagt 

dan bijvoorbeeld of je hem daarnet op de foto hebt gezet, waarom je dat hebt gedaan 

en wat je ermee van plan bent. 

Bedenk daarom thuis alvast antwoorden op dit soort vragen. Want dat lukt niet altijd 

spontaan als je er plotseling mee wordt overvallen. Denk daarom vooraf in alle rust 

na wat je in een bepaalde situatie het beste kunt zeggen en ook welke vragen en 

opmerkingen je zoal kunt verwachten. 

Je kunt het een beetje zien als een verkoopgesprek. Jij hebt zojuist een straatfoto 

gemaakt en die wil je niet kwijtraken. Dus probeer je iemand gunstig te stemmen, te 

overtuigen dat het juist een groot compliment is dat je deze foto hebt gemaakt. 

Waarom is juist hij of zij het waard om op een foto vastgelegd te worden? 

 
Ga door je knieën, maak een foto, geef een compliment of maak een praatje. 
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Vertel bijvoorbeeld wie je bent en licht toe dat je straatfoto’s maakt van mooie, 

interessante en bijzondere momenten. Of dat je het gewone dagelijkse leven vastlegt. 

Licht vervolgens toe wat je zo mooi of bijzonder vindt aan de persoon die voor je 

staat of aan de situatie. Iemand is bijvoorbeeld modieus gekleed, heeft een fraai 

kapsel, mooie hoed, of misschien gaat het jou vooral om de bijzondere tatoeages. 

Het is altijd een prima idee om de foto die je zojuist gemaakt hebt even te laten zien 

en misschien ook nog een paar foto’s van andere mensen. Dan krijgt iemand een 

goede indruk van wat je aan het doen bent en wat je fotografeert. Als hij of zij de foto 

graag wil hebben, dan kun je hem natuurlijk altijd e-mailen. 

Fotoshoot 

Word je door iemand aangesproken, dan kun je dat moment eventueel aangrijpen om 

voor te stellen een paar extra foto’s te maken. Dat zijn dan geen candid straatfoto’s 

meer, maar geposeerde straatfoto’s en dat zorgt voor extra mogelijkheden. Daarnet 

heb je misschien heel snel in een reflex een straatfoto gemaakt. Nu heb je ineens de 

kans om er meer tijd in te steken en samen een nóg betere versie te maken. Geef 

daarbij gerust regieaanwijzingen. Het is immers geen candid foto meer. 

Stel dat je daarnet een foto maakte vanwege de kleding, een tatoeage, de imposante 

haardos, of een dampende sigaar. Dan kun je dat ditmaal optimaal op de foto 

proberen te zetten, door de persoon in kwestie een bepaalde pose aan te laten nemen 

of een mooiere achtergrond te kiezen. 

Laat hem of haar bijvoorbeeld een trek van de sigaar of (e-)sigaret nemen en de rook 

recht vooruit of schuin omhoog blazen. Stel een andere houding voor als de tatoeage 

op een arm of been waar iemand het meest trots op is daardoor extra goed in beeld 

komt te staan. Je kunt alles doen wat je bij een geposeerde (portret)foto of het maken 

van foto’s in opdracht ook zou doen. Mits jouw model bereid is om mee te werken en 

daar de tijd voor heeft natuurlijk. 
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In plaats van een overduidelijk geposeerde foto (glimlachend kijkend in de lens), kun 

je jouw model ook vragen om opnieuw aan te komen lopen en daarbij te doen alsof jij 

er niet bent. Op die manier ben je in de gelegenheid om een straatfoto opnieuw te 

maken, alleen ditmaal precies zoals jij hem graag wilt hebben. Misschien was er 

daarnet een lelijke witte bestelbus op de achtergrond te zien, of liep iemand dwars 

door het beeld. Dan heb je nu een herkansing. 

 
Een geposeerde foto, gemaakt met toestemming. 
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Lukt ook de tweede poging niet, dan wil jouw model vast nog wel een derde of 

vierde keer door het beeld lopen. Probeer wel in te schatten of overleg vooraf even 

hoeveel tijd iemand aan deze spontane fotosessie kwijt wil zijn. Soms kun je alleen 

een paar snelle kiekjes maken, een andere keer neemt iemand uitgebreid de tijd. 

Vooraf toestemming 

Je kunt er ook voor kiezen om eerst te vragen of je foto’s van mensen mag maken. 

Daarnaast zijn er plekken en momenten waar het gewoon te lastig of zelfs onmogelijk 

is om iemand onopvallend te fotograferen en moet je het bijna wel vragen of 

doorlopen zonder een foto te maken. 

In een rustige straat zit bijvoorbeeld een man op een bankje een beetje verveeld om 

zich heen te kijken. Hij heeft een vriendelijke, open uitstraling en je voelt in elke 

vezel van je lijf dat je hem wilt vastleggen. Maar hoe doe je dat? Doen alsof je iets op 

de achtergrond vastlegt? Maar waarom ga je in een volkomen lege straat of in een 

park dan pal voor dat ene bankje staan waarop die meneer zit? Je kunt er net zo goed 

naast of op een van de vele andere plekken gaan staan. 

Toegankelijk 

De man aanspreken en vragen of je hem mag fotograferen is dan een betere 

oplossing. Het feit dat hij geïnteresseerd om zich heen kijkt, een open houding en 

vriendelijke blik heeft en jou al van verre zag aankomen, wijzen er allemaal op dat hij 

hier waarschijnlijk wel voor openstaat. 

Je groet hem natuurlijk eerst vriendelijk en begint een praatje over het een of ander. 

Hier is wat improvisatietalent voor nodig. Gebruik bijvoorbeeld het weer of de 

omgeving als aanleiding. Of de bijzondere kleding die hij aan heeft, zijn leuke hond, 

het verzorgde kapsel. Vervolgens vraag je of je een portretfoto mag maken. Leg kort 

uit waarom je dat wilt doen. 

Zoals eerder gezegd, is het belangrijk dat je vooraf (thuis) al (globaal) bedacht hebt 

hoe je dit soort situaties aanpakt. Er zijn bijvoorbeeld een aantal vragen die je kunt 

verwachten zodra je iemand aanspreekt en dus kun je de antwoorden grotendeels 

vooraf bedenken. 
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Denk aan vragen zoals: Waarom wil je een foto van mij maken? Ben je 

beroepsfotograaf? Waar zijn de foto’s voor? Kom ik in de krant / op internet / op 

Facebook? Zie ik er zo raar uit dan? Heb ik iets geks aan? Waarom vraag je niet 

iemand anders? Maar ik ben helemaal niet knap. Ik sta nooit goed op foto’s. Voor 

tien euro mag je mij fotograferen. Enzovoort .. 

Wat bijna altijd goed werkt, is iemand een mooi compliment geven en dit meteen als 

aanleiding te gebruiken om te vragen of je een foto mag maken. Daarmee vergroot je 

de kans dat iemand toestemt. Zorg wel dat je meent wat je zegt en zoek bewust naar 

iets positiefs om als aanleiding voor het gesprek te gebruiken. 

Zoals: “Wat is het hier mooi / wat is het heerlijk lenteweer, vind je het goed dat ik 

een sfeerfoto maak? Leuke lieve hond heb je, dat vraagt om een mooie foto van jullie 

samen. Mooie hoed / jas / jurk / stropdas / schoenen, het staat je erg goed. Vind je het 

goed dat ik een foto maak? Ik ben straatfotografie en leg bijzondere mensen en mooie 

momenten vast.” 

Het ijs breken 

Nader je het bankje en merk je dat de man zich al wat van je wegdraait, of strak voor 

zich uitstaart en doet alsof je er niet bent? Dan is de kans op succes een stuk kleiner. 

Vragen om toestemming is dan waarschijnlijk meer een training in afwijzing, al is 

ook dat nuttig voor een straatfotograaf. Het allerbelangrijkste is namelijk dat je het 

aandurft om het te vragen. Wil iemand niet, dan is dat maar zo. Dat ligt dan niet aan 

jou, hij of zij wil het gewoon niet, om welke reden dan ook. Maar een volgende keer 

vraag je het waarschijnlijk net wat makkelijker, nu je de eerste afwijzing binnen hebt. 

Denk ook weer niet te snel dat iemand het vast wel niet zal willen. Geef dus niet op 

en loop niet meteen weg. Het kan heel goed zijn dat iemand alsnog ontdooit zodra je 

een compliment maakt en je vertelt dat je dolgraag een foto wilt maken. Of maak op 

je gemak wat kiekjes van de omgeving. Deze opnamen gooi je straks gewoon weg. 

Het is alleen maar een afleidingsmanoeuvre. 
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Tijdens het fotograferen gooi je af en toe een aasje uit om te kijken of de man (of 

vrouw) openstaat voor een gesprekje: “Wat is het hier mooi hè” of “Wat een rust zo 

midden in de stad hè”, of wat dan ook van toepassing is op de situatie. Lukt het om 

contact te maken en langzaam het ijs te breken, dan kun je op een gegeven moment 

alsnog voorstellen om een leuke foto te maken. Nu hij even aan je heeft kunnen 

wennen, is de slagingskans een stuk groter geworden. 

 
Vooraf heb ik om toestemming gevraagd en de puppy als aanleiding gebruikt. 
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Zegt hij alsnog nee, dan kun je dat het beste respecteren en weggaan. Een geposeerde 

foto zit er dan gewoon niet in en onopvallend fotograferen is nu uiteraard helemaal 

onmogelijk. En mocht je het toch proberen en je wordt betrapt, dan kan hij (terecht) 

verontwaardigd of zelfs boos reageren. Want hij heeft duidelijk aangegeven dat hij 

het níet wil. 

Impliciete toestemming 

Je kunt dus op iemand afstappen, een compliment maken en expliciet vragen of je 

een foto mag maken. Wat ook kan, is een praatje maken en terwijl je dat doet, af en 

toe een stapje terugdoen om een snelle foto te maken. Al pratende maak je dan tussen 

de bedrijven door een paar leuke foto’s. Laat wel steeds je fotocamera zakken zodat 

je goed (oog)contact hebt met de geportretteerde. Praatje, foto, praatje, foto, 

enzovoort. Gebruik liefst het scherm in plaats van de zoeker, want dan kun je de 

geportretteerde langs het toestel blijven aankijken. 

Zo doe je het op een meer natuurlijke manier en heb je toestemming zonder dat je er 

expliciet om hoeft te vragen. Je kunt dit ook langzaam ombuigen in een soort mini-

fotoshoot, door op een gegeven moment een paar eenvoudige en korte 

regieaanwijzingen te geven. (“Kun je iets meer naar rechts gaan staan, dan sta je er 

leuker op, ja precies midden voor die mooie deur.”) 

Recht in het gezicht 

Een stuk brutaler te werk gaan kan ook nog. Stel, je loopt op straat en ziet iemand 

aankomen die je graag op de foto zet. Dan kun je geleidelijk jouw koers in de richting 

van die persoon verleggen, vlak voordat je elkaar passeert razendsnel jouw camera 

omhoog brengen en een foto maken, om vervolgens door te lopen alsof er niets is 

gebeurd. 

Omdat dit zo snel gaat, duurt het even voordat mensen doorhebben wat er gebeurd is 

en in die tijd ben jij alweer weg. Verder denken ze als ze van de schrik zijn bekomen 

vast dat je iets heel anders op de foto hebt gezet. Belangrijk is dan wel dat je jezelf 

tijdens de nadering zo onopvallend mogelijk gedraagt. Staar mensen dus niet al van 



Pagina 58 van 170 

 

verre aan en stamp ook niet recht op ze af. Doe het zo elegant en discreet mogelijk en 

kom pas op het laatste moment dicht bij ze in de buurt. 

 
Brutaal op deze mensen afgestapt en een foto gemaakt. 

Je kunt dit ook doen bij mensen die ergens zitten of staan. Buig langzaam af en loop 

rustig en onopvallend hun kant op, haal op het laatste moment je camera tevoorschijn 

en loop daarna rustig door. Als variant kun je mensen bedanken voor de foto (Dank je 

wel!) of een compliment maken (Mooie jas / hoed meneer!) en daarna rustig 

doorlopen. 

Bedenk wel of deze manier van werken bij jou past. Het is een nogal brutalere manier 

van werken en af en toe maak je er mensen behoorlijk mee aan het schrikken. Het is 

niet echt een subtiele aanpak. 
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Verbergen dat je fotografeert 

Er bestaan ook manieren waarmee je volledig maskeert dat je foto’s van iemand 

maakt. Je fotografeert dan stiekem in de hoop dat niemand het merkt. Dit gaat een 

flinke stap verder dan onopvallend fotograferen, omdat je het nu doelbewust voor de 

omgeving verbergt. Het kan een handige tactiek zijn als je wat langer op dezelfde 

plek wilt blijven rondhangen. 

Stel dat je een interessant groepje mensen wilt vastleggen. Fotografeer je open en 

bloot, dan geef je jezelf prijs zodra je de eerste foto maakt. Daarna weten ze dat jij er 

bent en dat je foto’s van ze maakt. Ze blijven dan jouw kant op kijken en gedragen 

zich vanaf dat moment anders. Of ze lopen een stukje verder of draaien zich van je 

weg omdat ze het idee hebben dat ze in de gaten worden gehouden. 

Door in dit soort gevallen te maskeren dat je foto’s maakt, kun je mensen langere tijd 

ongestoord documenteren. Ze blijven in hun gewone doen en laten en gaan zich niet 

ineens heel anders gedragen. 

Vanuit de heup fotograferen 

Zo kun je de camera om je nek laten hangen en fotograferen zonder dat je door de 

zoeker of op het scherm kijkt. Dat vraagt wel om flink wat oefenen en je zult een 

beetje moeten gokken of alles min of meer netjes in beeld komt. Je ziet niet wat je 

doet, dus moet je wat handigheid krijgen in het op een juiste manier richten van het 

toestel. Een uitgekiende compositie zit er misschien niet in, maar je kunt de foto altijd 

nog bijsnijden en rechtzetten in een fotobewerker. 

Om dit onopvallend te doen, sta je ergens een tijdje stil en kijk je wat om je heen, of 

je loopt er op je gemak rond. De camera hangt zogenaamd werkeloos om je nek. In 

werkelijkheid houd je jouw linkerhand bewust tegen de camera of de lens, als 

steuntje en om hem te richten. Je rechterhand rust tegen zijkant van de camera, met 

wijsvinger of duim onopvallend op de ontspanknop. 

Het is net of je ergens naar staat te kijken of op staat te wachten, of een beetje 

rondslentert en bent vergeten dat je nog een camera om je nek hebt hangen. Deze 

tactiek is onder andere ideaal als je met een groothoeklens mensen van dichtbij wilt 
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fotograferen. Als je de camera dan voor je oog houdt, val je immers wel heel erg op 

en maak je mensen misschien zelfs aan het schrikken. 

Kijk bij deze methode het liefst niet rechtstreeks naar het onderwerp, tenzij die zich 

overduidelijk niet van jouw aanwezigheid en bedoelingen bewust is. Zodra je in 

positie bent en jouw onderwerp bijvoorbeeld een bepaalde handeling verricht of pose 

aanneemt, druk je onopvallend op de ontspanknop. 

Maak als het even kan voor de zekerheid meerdere opnamen. Want stel dat de eerste 

foto mislukt, doordat er bijvoorbeeld toevallig net iemand door het beeld loopt, of de 

foto onscherp is geworden. Grote kans dat een tweede of derde foto dan wel goed of 

in ieder geval beter is. 

Eventueel kun je tussen de opnamen jouw camera steeds een fractie anders richten, 

waarmee je de kans vergroot dat er eentje bijzit waar het onderwerp volledig opstaat 

en er bijvoorbeeld geen hoofd of arm mist. Een tikje omhoog of omlaag, iets meer 

naar links of naar rechts. Het is trouwens altijd een goed idee om (ongeacht de 

gebruikte tactiek) meerdere opnamen te maken. Zodat je achteraf de beste foto’s kunt 

uitkiezen. 

Omdat je niet meekijkt, is het essentieel dat je de camera van tevoren goed instelt. 

Bijvoorbeeld vlak voordat je positie inneemt. Of je vertrouwt volledig op de 

automatische stand. Zoom het liefst minder in dan je gewend bent. Daarmee vergroot 

je de kans dat het onderwerp er volledig op staat. Omdat je niet meekijkt via de 

zoeker of het scherm, kun je beter iets te veel dan te weinig in beeld hebben. 

Daardoor heb je wat speelruimte om de foto achteraf bij te snijden. 

Bekijk liever niet meteen je foto’s, want dan verraad je jezelf. Beheers je nieuws-

gierigheid dus. Zodra je klaar bent loop je rustig weg. Een stukje verderop kun je 

eventueel kijken wat je ervan gebakken hebt. Mocht er iets fout zijn gegaan, dan kun 

je een herkansing overwegen. Al val je een tweede keer altijd sneller op en is de 

situatie misschien ondertussen veranderd. 
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Deze tactiek wordt ook wel “shooting from the hip” of “vanuit de heup fotograferen” 

genoemd. Een iets moeilijkere variant is je camera niet om je nek, maar over je 

schouder hangen. Nu kun je het toestel niet alleen naar voren richten, maar ook 

zijwaarts fotograferen. Ook dit is weer wat lastiger. 

Weer een andere variant is dat het toestel niet om je nek of aan je schouder bungelt, 

maar dat je het in je handen houdt. Je kunt dan per situatie kiezen hoe je fotografeert. 

Op buikhoogte, zijwaarts, vanaf een tafel of muurtje, laag bij de grond, enzovoort. 

 
Met de camera om je nek ongezien een foto maken. 

Kantelbaar scherm 

Veel camera’s hebben tegenwoordig een draaibaar of opklapbaar scherm. Handig, 

want dan kun je meekijken terwijl de camera voor je buik of aan je zij hangt. Dat valt 

veel minder op dan wanneer je de camera pal voor je gezicht houdt (zoeker). 

Omdat je nu meekijkt, kun je het onderwerp veel beter in beeld brengen en ook 

aandacht aan de compositie besteden. Zonder rechtstreeks naar het onderwerp te 

kijken (dus zonder de camera voor je oog te houden), kun je iemand zo alsnog goed 

in de gaten houden via het scherm. 
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Mensen hebben nu minder snel door dat je hen fotografeert, maar oplettende 

toeschouwers zullen je wel eerder doorhebben dan wanneer je niet via het scherm 

meekijkt. Je kijkt immers omlaag naar je camera en niet recht vooruit of opzij naar de 

omgeving. Niet meekijken is en blijft daarom het meest onopvallend. 

Soms heeft een camera een aanraakscherm. Door ergens op het scherm te tikken, kun 

je direct op de gewenste plek scherpstellen en vaak ook meteen een foto maken. Zo 

kun je nog veel sneller reageren en valt het nog minder op dat je fotografeert. 

Wifi 

Een moderne variant van uit de heup fotograferen, is gebruik maken van je 

smartphone. Steeds meer camera’s beschikken namelijk over wifi en kun je draadloos 

besturen via je smartphone. Het betekent dat je op je telefoon precies kunt zien wat je 

op de foto zet, zonder door de zoeker of op het scherm te kijken. De camera kun je 

om je nek of over je schouder laten hangen, in de hand houden, of op je schoot, op 

een tafel of op muurtje neerzetten. 

Op die manier kun je zeer onopvallend fotograferen, terwijl je tegelijkertijd exact ziet 

wat je aan het doen bent. Je moet natuurlijk wel de camera in de goede richting 

draaien. Vaak kun je via een tik op het telefoonscherm razendsnel scherpstellen en 

eventueel meteen afdrukken. Omstanders denken dat je met je telefoon in de weer 

bent, terwijl je in werkelijkheid foto’s van ze maakt. 

Deze manier van werken is wel een flinke belasting voor de accu van zowel de 

telefoon als de camera. Ook moet je eerst een verbinding tussen de twee apparaten 

opzetten, wat niet altijd even soepel en snel gaat. Je kunt dus niet ogenblikkelijk in 

actie komen zodra je iets ziet, maar moet de tijd hebben om alles te regelen voordat je 

aan de slag kunt. 



Pagina 63 van 170 

 

 
De camera ligt op een tafeltje en wordt draadloos via de smartphone bediend. 

Afstandsbediening 

Je kunt jouw camera ook ergens neerzetten, of voor je buik of over je schouder 

hangen en een afstandsbediening gebruiken om onopvallend foto’s te maken. Hier 

kun je een bekabelde of een draadloze afstandsbediening voor gebruiken. Die houd je 

in de hand of stop je in je broekzak of jaszak om de camera onopvallend te bedienen. 

Fotografeer je met een smartphone, dan kun je op dezelfde manier de 

volumeknoppen van de meegeleverde oordopjes gebruiken om onopvallend foto’s te 

maken. Er bestaan ook draadloze afdrukknoppen die via een bluetooth-verbinding 

werken. Zo’n kleine afdrukknop in je hand valt helemaal niet op. 
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4. Mensen die niet op de foto willen 

Iemand die niet op de foto wil, laat dat meestal duidelijk merken. Via afwerende 

gebaren, door het hoofd te schudden, iets te roepen, of door snel het hoofd af te 

wenden of een hand voor het gezicht te houden. Wat doe je dan? 

Liever niet in beeld 

Zelf laat ik de camera direct zakken als iemand aangeeft niet gefotografeerd te willen 

worden. Daarna wacht ik tot de betreffende persoon voorbij is gelopen voordat ik 

weer verderga. Als iemand zo duidelijk aangeeft niet op de foto te willen, respecteer 

ik dat altijd. Ongeacht welke reden die persoon daarvoor kan hebben. 

Ik fotografeer het liefst openlijk maar wel onopvallend. Wat ik wil, is mooie, 

bijzondere, ontroerende, of grappige foto’s van het dagelijkse leven maken. De 

personen die ik fotografeer spelen daar de hoofdrol in. Zonder mensen heb ik geen 

foto’s. Vandaar dat ze gerust mogen weten dat ik ze vastleg. Maar liever niet voordat 

ik heb afgedrukt, omdat ik het moment niet wil verstoren. Jouw werkwijze kan en 

mag natuurlijk anders zijn. 

Belangrijk om te beseffen, is dat anderen niet weten wie jij bent of wat je met de 

foto’s van plan bent. Niet iedereen wil op de voorpagina van de krant verschijnen, of 

is bereid dat risico te lopen. Best kans dat zo iemand eenvoudig gerustgesteld kan 

worden door te vertellen wie je bent en wat je doet, maar vraag je af of het je de foto 

waard is. Je kunt het moment ook voorbij laten gaan. Iemand geruststellen door je 

camera te laten zakken en eventjes niet te fotograferen. Allebei tevreden, prima toch? 

Waarom willen sommige mensen niet op de foto? Daar kunnen veel redenen voor 

zijn. Ook heel simpele waar je misschien niet eens bij stilstaat. In ieder geval heeft 

niet iedereen iets te verbergen, of is bang in de krant, op Facebook, of op monsterlijk 

grote billboards langs de weg te verschijnen. 

Iemand kan bijvoorbeeld een beetje schuchter zijn en liever niet in de belangstelling 

willen staan. Of het idee hebben nooit goed op foto’s te staan. Iemand kan ook 

denken dat er iets raars of vreemds aan hem of haar te zien is, omdat een 
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wildvreemde zomaar ineens foto’s begint te maken. In veel gevallen is het niet meer 

dan een reflex. Iemand is in gedachten verzonken, ontdekt plotseling jouw camera, 

schrikt en duikt in een opwelling voor je weg. Dan is er verder niets om achter te 

zoeken. 

 
Niet iedereen wil op de foto. Waarom? Daar kom je vaak niet achter. 
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Verplaats je in de ander 

Om de reacties van anderen beter te leren begrijpen, kan het geen kwaad om je af en 

toe te verplaatsen in de mensen die je in beeld brengt. Wat zou jij denken of doen, 

wanneer je zomaar ergens op straat loopt, op de trein staat te wachten, of op een 

terrasje zit en iemand begint plotseling foto’s van je te maken? Wat is er zo 

interessant aan jou? Heb je misschien iets geks aan? Zit er een klodder vogelpoep op 

je jas? Wil iemand jou op internet voor gek zetten met een lollige tekst bij de foto? 

Veel mensen weten niet wat een straatfotograaf is. Ze begrijpen niet automatisch dat 

jij een fotogeniek moment ziet en daarom een foto van een wildvreemde maakt. 

Eigenlijk is het juist een enorm compliment als een straatfotograaf een foto van 

iemand maakt. Het betekent namelijk dat er iets interessants of bijzonders is te zien. 

Het zou juist een domper zijn als een straatfotograaf jou níet ziet staan en géén foto 

maakt! Want dan ben je blijkbaar onopvallend en niet interessant. Een grijze muis in 

de massa. Dat zal jij als straatfotograaf alleen wel zelf duidelijk moeten maken, want 

mensen begrijpen dat niet automatisch. 

 
Wat zou jij denken of doen als een wildvreemde een foto van jou maakt? 
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Het is een compliment als een straatfotograaf jou vastlegt. 

Omgaan met afwijzingen 

Mocht je een afwijzing krijgen, dan is het belangrijk om te beseffen dat het niet 

zozeer met jou te maken heeft, maar vooral met degene die nee zegt. Het is een 

vreemde, hij kent jou niet, dus is er weinig reden om aan te nemen dat het met jou als 

persoon te maken heeft. Iemand heeft misschien net iets naars gehoord of 

meegemaakt, voelt zich niet zo lekker, heeft geen tijd voor je, of is vandaag gewoon 

niet in de stemming. 
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Onthoud dat je een verzoek doet om een foto te maken. Niemand is verplicht om mee 

te werken. Vandaar dat het zo belangrijk is om niet alleen te vragen “mag ik een foto 

maken” maar in een paar zinnen te vertellen dat je straatfotograaf bent, waarom en 

wat voor foto’s je maakt, een gemeend compliment te geven en dat als aanleiding te 

gebruiken om jouw verzoek te doen. 

 
Mensen vinden het vaak wat ongemakkelijk om op de foto te gaan. 
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Wat ook meespeelt, is dat veel mensen van nature een beetje cameraschuw zijn. 

Alleen al de gedachte om op de foto te gaan staat ze tegen. Bijvoorbeeld omdat ze het 

idee hebben er toch nooit goed op te staan. Of omdat ze het gevoel hebben enorm te 

kijk te staan zodra ze bijvoorbeeld in een drukke winkelstraat op zaterdagmiddag 

door jou gefotografeerd worden. 

Vandaar ook dat ik liever achteraf dan vooraf om toestemming vraag. Want mensen 

hebben veel vaker geen bezwaar als je vertelt dat je daarnet een foto hebt gemaakt, 

dan wanneer je vraagt of je nu een foto mag maken. Dat komt omdat het “akelige 

moment” - het maken van de foto - dan al achter de rug is. Vaak gaat het dus veel 

meer om de angst om (midden tussen het overige publiek) voor een wildvreemde met 

een camera te poseren, dan om het feit dat jij daarnet een foto hebt gemaakt. 

Zeg eens eerlijk: ga jij altijd even makkelijk op de foto? 

Verzoek om foto’s te verwijderen 

Als je onopvallend fotografeert en betrapt wordt, of als je na het maken van een foto 

alsnog om toestemming vraagt, kan het gebeuren dat iemand vraagt (of zelfs eist) dat 

je de foto weggooit. Dat risico zit er nu eenmaal in als je ongevraagd op straat 

fotografeert. Wettelijk ben je (in Nederland en veel andere landen) niet verplicht om 

dat te doen. Gooi je foto’s dus nooit zomaar weg. 

Openbare ruimte 

Op de openbare weg mag je foto’s van alles en iedereen maken. Zonder dat je daar 

toestemming voor hoeft te vragen. In andere openbare ruimtes, zoals stations, het 

openbaar vervoer, maar ook in winkels, winkelcentra en openbare gebouwen, gelden 

vaak andere regels. Ze zijn wel open voor het publiek, maar je bevindt je niet op de 

openbare weg. De bewaking kan je bijvoorbeeld aanspreken als je daar foto’s maakt. 
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Vaak kun je er heus wel een keertje een foto maken, vooral als je het een beetje snel 

en discreet doet. Zeker tegenwoordig nu iedereen altijd en overal met een smartphone 

in de weer is, wordt er veel meer gedoogd dan vroeger. Maar maak je het te bont, dan 

trek je al snel de aandacht en is het uit met de pret. Ook gaat het makkelijker met een 

smartphone of een compacte camera, dan wanneer je met een joekel van een 

fototoestel of een grote telelens rondloopt. 

 
In Nederland mag je alles en iedereen fotograferen op straat. 
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In winkels, stations, dierentuinen en het openbaar vervoer gelden andere regels dan op straat. 

Verkeerd beeld 

Dat neemt niet weg dat sommige mensen ervan overtuigd zijn dat je het altijd eerst 

hoort te vragen voordat je een foto van iemand maakt. Je maakt een foto van mij, dus 

moet je mij eerst om toestemming vragen. Zo is hun redenatie en dat klinkt heel 

logisch. Wettelijk zit het alleen heel anders en mag je anderen wel degelijk 

ongevraagd fotograferen. 
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Soms denken mensen dat je verplicht bent om toestemming te vragen. 

Maar als iemand het als een soort persoonlijke aanval opvat of zich erdoor gekwetst 

voelt, is het soms beter om die discussie maar niet aan te gaan. Dan is het handiger 

om te zeggen dat het niet je bedoeling was om hem of haar te kwetsen of te 

beledigen, om vervolgens rustig door te lopen. Je hoeft je niet te verontschuldigen 

omdat je een foto hebt gemaakt en je hoeft de foto ook niet te verwijderen. Maar 

benoem dat liever niet expliciet. Ga er niet op in, laat dat onderwerp rusten. 

Is iemand wel voor rede vatbaar, stel dan eventueel voor om een nieuwe foto te 

maken, maar ditmaal met toestemming. Bekijk daarna voor de grap allebei de 

beelden en vraag welke beter of leuker is. Mocht de eerste (spontane) foto de 

voorkeur hebben, dan kun je meteen toelichten dat dit nu precies de reden is waarom 

je niet vooraf om toestemming vraagt. Omdat je ongevraagd nu eenmaal natuurlijkere 

en mooiere foto’s krijgt, in plaats van een wat stijfjes geposeerd ‘statieportret’. 
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Zelf heb je daar weinig aan, omdat je dezelfde persoon waarschijnlijk toch nooit meer 

tegenkomt. Maar een volgende keer reageert hij of zij waarschijnlijk wel anders, 

waarmee je het in ieder geval voor andere straatfotografen weer een stukje 

makkelijker maakt. 

 
Ongevraagde foto’s zijn veel natuurlijker dan geposeerde foto’s. 

Niet zomaar weggooien 

Uit beleefdheid kun je een foto gemaakt in de openbare ruimte weggooien als iemand 

hierom vraagt. Dat is netjes en vooral een gunst die je verleent, want het hoeft dus 

niet. Maar bied liever niet te snel en zeker niet uit jezelf aan om dit te doen. Je hebt 
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die foto immers niet voor niets gemaakt. Het was een bijzonder moment. Zonde om 

weg te gooien. Zonder toestemming plaats je de foto dan maar niet op bijvoorbeeld 

Instagram of je website, maar houd je hem lekker voor jezelf. 

 
Je bent niet verplicht jouw foto’s te tonen, maar het kan geen kwaad dit toch te doen. 

Mocht iemand er echt heel erg mee zitten of stampij maken, gooi de foto dan 

desnoods toch maar weg. Alleen om de situatie niet verder te laten escaleren. Als je 

hier vandaag niet was geweest, of op een ander tijdstip was langsgekomen, had je de 

foto ook niet gehad. Ook al is dat vast een schrale troost. 
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Ook als de politie of een bewaker je vraagt om foto’s te verwijderen, of zelfs om je 

camera of geheugenkaart in te leveren, hoef (moet!) je dit niet te doen. Je hoeft zelfs 

je foto’s niet te laten zien als je dat niet wilt, maar ik raad aan om dit wel te doen. 

Want zo kun je laten zien wat je aan het doen bent en de politie of een bewaker 

geruststellen dat je echt geen kwaad in de zin hebt. Je kunt denk ik beter voor de 

diplomatieke weg kiezen, dan onnodig dwars liggen omdat je het wettelijk gezien 

niet hoeft te doen. 

Omgaan met agressie 

Onthoud goed dat fotograferen op de openbare weg wettelijk is toegestaan. Je mag 

dat gewoon doen. Als iemand om welke reden dan ook jouw camera afpakt, hem 

beschadigt, een geheugenkaart weghaalt, foto’s verwijdert, agressief wordt, jou 

bedreigt, of zelfs geweld gebruikt, dan is die persoon in overtreding. Dat is tegen de 

wet en dus strafbaar. 

Dat kun je ook onder woorden brengen: Wat ik doe is wettelijk toegestaan. Wat jij 

doet (of van plan bent te doen) daarentegen is wél strafbaar. Als je ook maar een 

vinger naar mij of mijn camera uitsteekt, schakel ik direct de politie in. 

Het beste voor iedereen is natuurlijk om escalatie te voorkomen. Probeer daarom om 

rustig en beleefd te blijven. Leg liever uit wat je doet en waarom je het doet. Je hebt 

geen kwaad in de zin, je wilt alleen mooie straattaferelen vastleggen. Laat eventueel 

wat voorbeelden zien. Maar alleen als iemand daar open voor staat. 

Mocht iemand alleen maar heel erg kwaad zijn en niet naar je willen luisteren, dan 

heeft het weinig zin om met argumenten te komen, laat staan foto’s te tonen. Ga dan 

zo min mogelijk inhoudelijk in op de beschuldigingen en probeer je wandeling zo 

snel mogelijk voort te zetten om hem of haar kwijt te raken. 

Publiceren 

Let op dat er een verschil is tussen een foto maken en een foto publiceren. 

Fotograferen mag dan wel toegestaan zijn, publiceren is dat niet altijd. Want niet 

alleen jij als fotograaf, maar ook de mensen die je vastlegt hebben rechten (in dit 

geval portretrecht). 
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Je mag een foto die je zomaar van iemand maakt dus zeker niet overal voor 

gebruiken. Nu valt het in de praktijk gelukkig allemaal wel mee zolang het niet om 

commercieel gebruik gaat. Dus geen advertentie in een blad of op televisie, ook niet 

op de website van een bedrijf, geen billboards bij de tramhalte, je kent het wel. 

Plaatsen op Instagram, Facebook, of je eigen website kan doorgaans weinig kwaad. 

Ook de nieuwe privacywetgeving (AVG / GDPR) verandert hier weinig aan. 

Belangrijk is wel dat je iemand niet (ten onrechte) in een verkeerd daglicht zet, of 

bepaalde insinuaties maakt waardoor iemand zich benadeeld kan voelen. Als je het 

beeld voor zichzelf laat spreken, of een neutrale omschrijving gebruikt, kan er weinig 

misgaan. 

Wil je precies weten hoe het wettelijk en juridisch allemaal zit en wat je wel en niet 

met je (straat)foto’s mag doen? Dan is daar genoeg over te vinden op internet. Dit 

boek gaat vooral over technieken en vaardigheden. Ik vertel hoe je een hamer zoal 

kunt gebruiken, niet dat je er niet mee op iemands hoofd mag slaan ;-) 
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Er is een verschil tussen een foto maken en een foto publiceren. 
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5. Wat fotografeer je op straat 

Straatfotografen hebben niet allemaal dezelfde stijl. De een fotografeert schijnbaar 

willekeurige mensen die voorbijlopen in drukke winkelstraten, een ander speelt met 

licht en schaduw, weer een ander fotografeert reizigers in het openbaar vervoer. Wat 

is jouw favoriete onderwerp en hoe ga je te werk? 

Tijdsbeeld 

In principe kun je bij straatfotografie alles en iedereen fotograferen waar jouw oog 

naartoe getrokken wordt. Dat mogen gerust de gewone alledaagse en misschien op 

het eerste oog zelfs saaie taferelen en handelingen zijn. Juist dat kan bijzondere en 

opvallende straatbeelden opleveren, ook omdat de meeste mensen hier niet op letten 

en zo aan voorbijlopen. 

Daarnaast kan iets wat vandaag heel normaal is, over vijf, tien, of twintig jaar 

plotseling een bijzonder tijdsbeeld laten zien. Denk aan de veranderende mode, aan 

auto’s die er straks heel anders uitzien, maar ook aan de technologie die wij vandaag 

de dag thuis, in het openbaar vervoer en op straat gebruiken. 

Walkmans, Boomboxen, mp3-spelers, ze zijn allemaal uit het straatbeeld verdwenen. 

Liepen wij nog niet zo heel lang geleden massaal met een forse plastic mobiel tegen 

ons oor gedrukt, later kwamen daar Bluetooth-oortjes met knipperende gekleurde 

lampjes bij om handsfree te bellen. Nu tuurt het gros van de mensen op het scherm 

van een smartphone, worden er overal foto’s mee gemaakt met en zonder selfiesticks 

en jagen mensen op virtuele beestjes met een app genaamd Pokémon Go. 

Twintig jaar geleden zag het straatbeeld er totaal anders uit - en dat zal over tien of 

twintig jaar ook weer zo zijn. Ben je er nu aan gewend dat iedereen altijd en overal 

op een telefoonscherm staat te turen, in de toekomst zien deze foto’s er gegarandeerd 

gedateerd uit, omdat we dan bijvoorbeeld met een Virtual Reality bril of speciale 

contactlenzen rondlopen. Of misschien is er tegen die tijd weer iets compleet nieuws 

bedacht, wie zal het zeggen. 
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Op het moment dat er alleen nog zelfrijdende auto’s zijn die je niet meer zelf in bezit 

hebt en die op afroep ineens voor je neus staan, zijn foto’s van straten gevuld met 

privéauto’s die je nog helemaal zelf moest aanschaffen en besturen ineens bijzonder. 

Alleen, als je alles en iedereen fotografeert omdat het ooit bijzondere foto’s kunnen 

worden, word je denk ik stapelgek. Dan kun je wel aan de gang blijven en is het 

misschien handiger om een camera op je hoofd te binden die alles rond de klok 

vastlegt. Je kunt je dus beter ergens op concentreren. 

Wat dat is, hangt af van wat jou in het straatbeeld opvalt en wat jij het waard vindt 

om vast te leggen. Misschien zijn dat karakteristieke gezichten, mensen met een 

hoed, mensen in gedachten verzonken turend op een telefoonscherm, mensen met van 

die enorme dampende elektronische sigaretten, bakfietsers, mensen met selfiesticks, 

of alleen speciale, opmerkelijke of grappige situaties die je op straat tegenkomt. 

Om erachter te komen wat je graag vastlegt, is het een idee om het werk van andere 

straatfotografen te bekijken. Zowel de oude meesters, als bekende straatfotografen 

van deze tijd, als onbekende(re) straatfotografen die tegenwoordig overal op het 

internet zijn te vinden. Niet om ze te kopiëren of te imiteren, maar puur als inspiratie. 

Om te ontdekken wat voor foto’s er zoal gemaakt worden en welke stijlen er bestaan. 

Het brengt je op ideeën. Zodat je op jouw eigen manier straatfoto’s kunt gaan maken. 

Probeer ook te achterhalen waardoor het komt dat je bepaalde foto interessant vindt 

om naar te kijken en andere foto’s jouw weinig of niets doen. 



Pagina 80 van 170 

 

 
Begin 2014 deed de selfie stick zijn intrede. Dit is mijn eerste vangst. 

 
Wat vandaag heel gewoon is, kan “morgen” ineens bijzonder zijn. 
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Leg vooral vast wat jou opvalt in het straatbeeld. 

Liever te veel dan te weinig 

Wat het ook is waar jouw interesse naar uitgaat, het is voor jou als straatfotograaf 

belangrijk om goed op de omgeving te letten en continu alert te zijn zodra je op pad 

gaat. Zodra je iets ziet wat jouw aandacht trekt, kun je altijd het beste zo snel 

mogelijk reageren. 
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Vraag je niet eerst af of je iets aan de foto hebt, maar maak hem gewoon. Want als je 

te lang treuzelt, verlies je kostbare tijd, durf je het steeds minder en mis je misschien 

beslissende momenten. Tegen de tijd dat je jezelf ervan overtuigd hebt dat je de foto 

toch écht wilt maken, kan het namelijk al te laat zijn. 

Weggooien is goed 

Het kan best zijn dat je bij thuiskomst de helft van je foto’s meteen weer weggooit. 

Onderweg leek het nog zo leuk, maar eenmaal thuis zie je weinig in een aantal foto’s. 

Dat is helemaal niet erg en zelfs goed. Straatfotografie is een bijzonder fotografie-

genre. Je weet van tevoren nooit wat je tegenkomt en dus ook niet waar je straks mee 

thuiskomt. De ene keer maak je maar een paar foto’s en een andere keer heb je er 

honderden. En daar vallen er altijd weer een stel van af zodra je ze kritisch bekijkt. 

 
Maak vooral veel foto’s en kijk later welke je het meest bevallen. 
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Dat komt onder andere door het onvoorspelbare karakter en de snelle manier van 

werken en reageren. Je verwacht bijvoorbeeld dat een aantal mensen iets interessants 

gaan doen, maar uiteindelijk staan ze er maar wat passief en ingezakt bij. Of iemand 

neemt wel een mooie pose aan, maar er loopt helaas net iemand door het beeld 

waardoor je het amper ziet. Of je gebruikt zo’n langzame sluitertijd dat alles volledig 

vervaagt. Achteraf zul je dus altijd opnamen weggooien. Soms weinig, vaker veel. 

Dat hoort bij straatfotografie. 

Wees niet te streng 

Het is prettig om ook weer niet al te streng voor jezelf te zijn tijdens het selecteren 

van de foto’s die je wilt houden. In een tijd waarin digitale camera’s steeds beter 

worden, stellen wij steeds hogere eisen aan onszelf, onze apparatuur en aan de 

technische fotokwaliteit. Een foto die net niet helemaal scherp is, of iets meer dan 

gemiddeld ruis heeft, zijn wij geneigd weg te gooien. Doe dat bij straatfoto’s liever 

niet. Want er wordt op een andere manier naar het beeld gekeken. De technische 

eisen zijn soepeler. Het gaat veel meer om de inhoud van de foto. De technische 

kwaliteit is ondergeschikt aan wat het beeld vertelt. Zoals het hoort. 

Die ietwat korrelige en bewogen foto kan namelijk alsnog een mooi en spannend 

straatbeeld zijn, of de lichte onscherpte versterkt de illusie van snelheid en beweging. 

Of misschien past dat korrelige en vervaagde er extra goed bij, omdat het een 

bepaalde sfeer of stemming oproept. 

Daarnaast gaat het niet om studiofotografie waar je alles en iedereen onder controle 

hebt en je iets net zo lang kunt herhalen tot de foto helemaal perfect is. Nee, het is 

straatfotografie. Je hebt niets onder controle, moet vaak razendsnel reageren en heb 

meestal maar één kans om het juiste moment vast te leggen. Dat mag je best in de 

foto terugzien. 
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De linker foto is helaas mislukt. Toch vind ik het zonde om hem weg te gooien. 

Het beslissende moment 

Een term die veel gebruikt wordt bij straatfotografie is het beslissende moment 

(decisive moment). Oftewel: het beste moment om een persoon of situatie vast te 

leggen. Dat moment wil je dus niet missen. 

Iemand die alleen maar wat tegen een muur leunt en op zijn smartphone tuurt, kan 

bijvoorbeeld wat saai en statisch overkomen op een foto. Vooral als je er honderden 

of duizenden beelden van hebt. Maar steekt hij net een sigaret aan, wijst hij ergens 

naar, of staart hij bewonderend naar een mooie vrouw die voorbijloopt, dan voegt dat 

net iets extra’s toe, waardoor de foto ineens veel interessanter is om naar te kijken. 

Dat neemt niet weg dat iemand die alleen wat dromerig in de verte staart natuurlijk 

ook een pakkend beeld kan opleveren. 

Vaak ben je als straatfotograaf op zoek naar net dat ene gebaar, die handeling, een 

bijzondere blik, of een speciale houding. Veel van die momenten duren maar kort. 

Als je dat weet te vangen, heb je duidelijk het beslissende moment vastgelegd. 
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Misschien zijn het niet allemaal prijswinnende kunstwerkjes, maar je hebt wel het 

mooiste moment te pakken dat in die specifieke situatie mogelijk was. 

Vandaar dat het verstandig is om niet te snel door te lopen. Wacht liever nog even om 

te zien of er zich iets ontwikkelt. Blijf onopvallend maar alert rondhangen. Maak wel 

gerust alvast een foto, want dan heb je die alvast binnen, mocht de man of vrouw 

ineens weglopen of er een lelijke vrachtwagen pal voor je neus gaan staan. 

 
Rook uitblazen maakt de foto dynamischer dan wanneer iemand alleen maar met een sigaret staat. 

Er zijn ook situaties denkbaar waarin een bepaalde (misschien eenmalige) handeling 

echt cruciaal is voor de foto. Die moet je dan wel zien vast te leggen. Vergelijk het 

met het beslissende doelpunt van een voetbalwedstrijd, het in de lucht gooien van het 

bruisboeket, de eerste kus, iemand die elegant over een regenplas springt. Als je dat 

moment vastlegt, heb je overduidelijk hét beslissende moment te pakken en maak je 

de in die situatie best denkbare foto. 

Zodra je het ziet gebeuren ben je vaak al te laat. Vraag je daarom altijd en in elke 

situatie af wat er kan gaan gebeuren, hoe mensen zich mogelijk gaan gedragen, 

enzovoort. Zo ben je optimaal voorbereid en kun je alvast met je camera klaar gaan 
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staan. Daarna is het natuurlijk afwachten en hopen dat ook echt gebeurt wat je in 

gedachten hebt gezien. En mis je het moment, dan ben je in ieder geval op een idee 

gebracht voor een eventuele volgende keer. 

Ook als je naar de details kijkt, zijn er altijd betere en mindere momenten om iets of 

iemand vast te leggen. Van iemand die loopt, staat het bijvoorbeeld vaak mooier als 

de benen een omgekeerde V vormen. Dat wordt een full stride genoemd. Het staat 

netter en maakt de foto dynamischer dan wanneer beide benen elkaar (deels) 

overlappen, of één been geknikt is en half in de lucht zweeft (Flamingo-houding). 

Wil je mensen die voorbijlopen extra duidelijk zien, ga dan op zoek naar zoiets als 

een egaal gekleurd vlak. Denk aan een stukje blinde muur waar je iemand 

bijvoorbeeld precies midden tussen twee raamkozijnen weet vast te leggen. En dan 

als het kan ook nog met een full stride. Kom je ergens een mooie locatie tegen, dan 

kun je daar een tijdje blijven rondhangen in de hoop dat er een interessante persoon 

voorbij komt lopen. 

Fotografeer je een groepje mensen, dan staat het mooier als ze elkaar zo min mogelijk 

overlappen. Liefst dus met een fractie ruimte tussen iedereen in, zodat er een 

scheiding (separation) te zien is. Als je de armen vrij van het lichaam fotografeert 

terwijl mensen lopen is dat mooi meegenomen, maar dat is best wel lastig als je met 

meerdere personen te maken hebt. Ook is het extra mooi als mensen precies in de pas 

lopen. Om het plaatje helemaal perfect te krijgen heb je een goede timing, wat 

ervaring en ook altijd een beetje geluk nodig. 
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Een fotomontage van vier opeenvolgende full strides. 
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Achtergrond en scooter zijn nagenoeg zwart-wit. Daarom was het wachten op een kleurrijk 

persoon. Tot mijn verrassing hoefde ik maar een paar seconden te wachten. Later bleek dit 

ontwerper Stephen West (@westknits) te zijn, al breiend wandelend door de Negen Straatjes. 
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Rondlopen of afwachten 

Je kunt rondlopen om op zoek te gaan naar markante mensen en situaties, om die 

vervolgens zo goed mogelijk vast te leggen. Dat wordt ook wel jagen genoemd door 

straatfotografen. Wat ook kan, is eerst op zoek gaan naar een interessante locatie en 

daar vervolgens een tijdje blijven wachten op voorbijgangers die daar goed bijpassen. 

Dit noemen we vissen. 

Stel, er zit ergens een authentieke barbier. Dat kun je leuk combineren met een 

voorbijganger met een opvallend wilde haardos, of iemand met een kaal hoofd. Ook 

leuk is een witte muur met een rood raamkozijn waar iemand voorbijloopt met rode 

kleren. Of met iets groens, want dat contrasteert goed met rood. 

Je moet natuurlijk wel geluk hebben om toevallig net zo iemand te treffen. Geef 

vooral niet te snel op en blijf gerust een kwartier of langer wachten als dat nodig is. 

Soms heb je gewoon veel geduld en doorzettingsvermogen nodig om de foto te 

krijgen die je in gedachten hebt. En soms gebeurt het verrassend snel. 

Sta je (te) lang op één plek, dan loop je ongetwijfeld dingen mis die ergens anders 

plaatsvinden. Je kunt nu eenmaal maar op één plek tegelijk zijn. Vind je het hier wel 

mooi geweest, kom dan gewoon een andere keer terug voor een nieuwe poging. Ooit 

zal het je lukken. 

Ook als je liever blijft rondlopen, is het verstandig om veelbelovende locaties die je 

tijdens je wandeling tegenkomt te onthouden. Want stel dat je straks een geschikte 

persoon ziet aankomen, dan kun je altijd nog snel maar onopvallend teruglopen om 

alsnog een foto maken op de door jou bedachte locatie. Of je bezoekt die locatie 

vanaf nu wat vaker. 
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Wachten op iemand met iets roods aan duurt niet lang op drukke locaties. 
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Langs meerdere tramhaltes gelopen voordat ik eindelijk “beet” had. 
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Ontelbare keren heb ik hier gestaan, tot er eindelijk iemand naar binnen liep. 

Route en regelmaat 

Als je regelmatig de straat opgaat om foto’s te maken, ontwikkel je een bepaalde 

routine. Je loopt bijvoorbeeld door dezelfde straatjes, een park of winkelcentrum. 

Ook heb je misschien een vaste dag of een dagdeel waarop je er graag op uit gaat. 

Daar is natuurlijk niets mis mee. Want al loop je tien keer op en neer door dezelfde 

straat, iedere keer is anders. Je komt altijd iets nieuws tegen. Wat wel iets is om op te 

letten, is dat het niet al te routineus wordt. Want hoe vaker je ergens komt, hoe 

vanzelfsprekender het allemaal voor je wordt. Je kent het gebied inmiddels als je 

broekzak en bent geneigd om vooral door te stappen naar de beste plekjes die je van 

eerdere keren kent om daar vervolgens eventjes te blijven rondhangen. 

Het gevaar bestaat dat je bepaalde dingen niet meer ziet omdat ze te vanzelfsprekend 

zijn geworden. Loop je een route voor de verandering een keertje andersom, of 

besluit je een paar andere straten erbij te pakken, dan ontdek je plotseling weer heel 

andere dingen waar je iets leuks mee kunt. 
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Ga ook bij verschillende weersomstandigheden op pad. Denk aan zon, (zware) 

bewolking, regen, sneeuw, storm en mist. Ook (of juist) als het eigenlijk weer is om 

lekker binnen te blijven. De wereld ziet er dan compleet anders uit. Daarnaast 

gedragen mensen zich anders afhankelijk van de weersomstandigheden. 

 
Maak gebruik van verschillende locaties en weersomstandigheden. 

Naast locatie en weersomstandigheden, bepalen ook de dag en het tijdstip wat en wie 

je tegenkomt. Wijk je af van je vaste ritme, dan kun je dus zomaar ineens totaal 

andere mensen en situaties tegenkomen. Zelfs (juist) op je vaste route. 

Schooltijden, werktijden, pauzes, openingstijden, feestdagen, festiviteiten, 

evenementen, vakanties, ze zijn allemaal van invloed op welke mensen er op straat 

zijn te vinden. Immers, de mensen die jij vastlegt hebben ook hun vaste ritmes, 

bezigheden en verplichtingen. Mensen brengen hun kinderen naar school, doen 

boodschappen, gaan winkelen, zijn op weg van of naar het werk en huis. 
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Dus wil je kantoormedewerkers fotograferen die rokend voor kantoorpanden staan? 

Vaders en moeders met kinderbakfietsen op weg naar het kinderdagverblijf? Mensen 

die gehaast proberen een trein te halen? Dat kan, door je wandelingen vooral af te 

stemmen op wie of wat jij wilt vastleggen. 

 
Slecht weer is vaak ideaal straatfotografieweer. 
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Contrast 

Een populaire manier om interessante en spannende straatfoto’s te maken is door met 

contrasten te werken. Zoals door een tegenstelling in beeld te nemen. Dit wordt ook 

wel juxtaposition genoemd. 

Het kale hoofd en de wilde haardos bij de barbier van daarnet is een voorbeeld. Net 

als het rode raamkozijn en de groene kleding van een voorbijganger (of andersom). 

Maar ook twee mensen op een bankje, waarbij de ene een salade en de andere 

fastfood eet. Of een gesluierde vrouw bij een billboard waarop een vrouw in bikini is 

te zien. Zo zijn er enorm veel variaties en combinaties denkbaar. 

 
Wil je een salade of een ijsje? 
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Je kunt er heel toevallig tegenaan lopen tijdens je wandeling, maar vaker zul je of 

alleen een opvallende persoon of alleen een veelbelovende locatie tegenkomen. In dat 

geval is het een idee om er alsnog een passend contrast bij te zoeken. Bijvoorbeeld 

door een tijdje op die locatie rond te blijven hangen, of door een tijdje op gepaste 

afstand met iemand mee te lopen. 

Stel dat bij een bushokje een billboard hangt van een bouwmarkt. Een klusser houdt 

triomfantelijk een gevaarlijk uitziende hamer of boormachine vast. Dan kun je alvast 

een goed standpunt opzoeken en vervolgens net zo lang wachten tot iemand precies 

zo gaat staan dat het lijkt of de man op de poster de reiziger op het hoofd slaat of er 

een gaatje in boort. Let tijdens je wandeling dus niet alleen op wat er zich nu voor je 

ogen afspeelt, maar ook op dingen die mogelijk kunnen gaan gebeuren en die mooie 

combinaties vormen. 

Licht en schaduw 

Straatfotografen spelen graag met licht en schaduw. Als je op een zonnige dag door 

een stad of dorp loopt, zijn er naast plekken waar de zon volop schijnt, ook altijd 

plekken te vinden waar het directe zonlicht niet of amper komt. Vooral deels 

verlichte straatjes en stegen zijn favoriet bij straatfotografen. Je kunt er heerlijk 

spelen met licht, schaduw en silhouetten. 

Zo kun je een voorbijganger op de foto zetten zodra hij of zij net dat ene stukje 

verlichte straat passeert. Vanwege het grote lichtverschil staat de voorbijganger (en 

het stukje straat) er dan goed belicht op, terwijl alles waar schaduw is (nagenoeg) 

zwart op de foto komt. 

Of je maakt een foto op het moment dat iemand net de schaduw instapt of uitstapt, 

waardoor alleen het hoofd of alleen het (onder)lichaam wel of niet verlicht wordt. Als 

jouw timing goed is, krijg je een bijzondere foto waarop iemand slechts gedeeltelijk 

herkenbaar is te zien. 

Tot slot kan het zijn dat een voorbijganger passeert zonder zelf verlicht te worden. 

Ditmaal komt hij of zij er als een silhouet op, terwijl de achtergrond wel verlicht is. 
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Silhouet van een voorbijganger, gevangen in een poel van licht. 

 
Voorbijganger deels in de zon en deels in de schaduw.  
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Ook kun je foto’s met indrukwekkende lange schaduwen maken zodra de zon laag 

aan de hemel staat. Vooral in het najaar, het voorjaar en in de winter als de zon veel 

minder hoog klimt dan in de zomermaanden. Je kunt er ook voor kiezen om pal tegen 

het zonlicht (of lamplicht) in te fotograferen om creatief te spelen met silhouetten en 

kleurrijke lensflare. 

 
Spelen met licht, schaduw en silhouetten als de zon laag staat. 
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Essentieel in al dit soort situaties, is dat je de belichting hier specifiek op instelt. Door 

met -1 of zelfs -2 onder te belichten, zorg je dat schaduwen extra donker (bijna zwart) 

worden en alleen alles wat zich in het felle licht bevindt goed belicht op de foto komt. 

Dit kun je nog eens versterken in de nabewerking. 

Compositie 

Bij straatfotografie gaat alles vaak enorm snel. Je ziet iets, richt je camera en drukt af. 

Net op tijd om dat ene moment vast te leggen. Als je weinig reactietijd hebt, is er ook 

weinig gelegenheid om snel nog even het beste standpunt op te zoeken, een paar 

storende objecten uit beeld te weren, laat staan om de perfecte compositie te maken. 

Het kan soms dan ook lijken of een straatfoto wat willekeurig en slordig is genomen. 

Dat is dus niet per se omdat de fotograaf een beetje lui was. Wil je liever een zo net 

mogelijke foto maken, met veel aandacht voor compositie en esthetiek (een kwaal 

waar ikzelf nogal last van heb)? Dan heb je wat extra tijd nodig. Dus hoe eerder je 

een interessante persoon of situatie in het straatbeeld ontdekt, hoe meer reactietijd je 

hebt. 

 
Hoe eerder je iets ziet aankomen, hoe meer reactietijd je hebt. 
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Scan daarom voortdurend de omgeving en kijk niet alleen vlak voor je, maar ook 

verder vooruit. Dan zie je dingen eerder aankomen en kun je erop anticiperen. Alleen 

zo kun je snel nog even een betere positie innemen, eventueel naar de andere kant 

van de straat lopen (rennen), storende objecten uit beeld weren, of de omgeving zo 

goed mogelijk combineren met het personage dat je op het oog hebt. 

 
Een locatie die ik al langer in gedachten had. Daarom wist ik meteen waar ik moest gaan staan 

toen ik deze man zag lopen en was ik nog net op tijd. 
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Vervolgens is het wachten tot die persoon dichtbij genoeg is om de foto te maken via 

een van de vele straattechnieken uit hoofdstuk drie. En hopen dat alles meezit. Want 

bij straatfotografie loopt of rijdt er al snel iets of iemand door het beeld. Het is en 

blijft onvoorspelbaar en dus is een bepaalde mate van “slordigheid” en “imperfectie” 

in straatfoto’s vaak onvermijdelijk. 

Daarnaast is het compositie-technisch altijd lastiger om iemand in een menigte te 

fotograferen. Want daar loopt iedereen langs en door elkaar heen, waardoor je al je 

aandacht nodig hebt om die ene persoon nog een beetje netjes op de foto te krijgen. 

Lagen 

Bij straatfotografie kun je werken met lagen. Je neemt dan behalve het 

hoofdonderwerp ook nog iets anders mee in de foto. Iemand staat bijvoorbeeld te 

bellen of te roken, terwijl er vlak voor de camera nog een fietser voorbij raast, of 

ergens anders in het beeld iets gebeurt. 

Dat er net iemand door het beeld suist op het moment dat jij afdrukt, hoeft dus 

helemaal niet te betekenen dat jouw foto meteen mislukt is. Zo’n fotobom 

(photobomb) kun je met een beetje geluk juist perfect als extra laag gebruiken. Mits 

die extra voorbijganger niet storend is en het hoofdonderwerp duidelijk genoeg 

zichtbaar blijft. 



Pagina 102 van 170 

 

 
De passagiers en de stangen vormen extra lagen. 

Direct afdrukken 

Je loopt op straat en ziet iets gebeuren. Maar de situatie is niet optimaal. De scene is 

misschien een beetje rommelig. Er lopen bijvoorbeeld net iets te veel mensen door 

het beeld, de zon is net achter een wolk verdwenen, je gaat liever nog wat dichterbij 

staan, of je wilt een paar stappen opzij doen vanwege een lelijke afvalbak. 

Maar zodra er niemand meer door het beeld loopt, de zon twee tellen later terug is, of 

jij op de beste plek bent aangekomen, is het moment alweer voorbij. Oftewel: weg 

fotokans. Had je de foto nu maar direct gemaakt, dan had je tenminste nog iets gehad. 
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Bij straatfotografie heb je nergens grip op. Dus zodra je iets interessants ziet, kun je 

er maar beter meteen een foto van maken. Die heb je dan alvast binnen. Daarna kun 

je altijd nog even afwachten tot storende voorbijgangers uit beeld zijn, het zonnetje 

zich weer laat zien, of je loopt snel naar een betere plek. Elke extra foto die je maakt 

is meegenomen. Dus liever eerst een minder optimale foto maken waar wel het 

gewenste moment op is te zien en pas daarna proberen om betere exemplaren te 

maken. 

 
Het was hier zo druk, dat ik een flink stuk moest rennen om deze foto te maken. 
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Dat geldt ook voor het vastleggen van emoties, gebaren of handelingen. Je wilt 

misschien graag een foto waarop een stel elkaar kust, iemand een grote rookpluim 

uitblaast, of een cafébezoeker een slok uit zijn bierglas neemt. Prima. Maar maak 

toch eerst maar een foto zonder dat dit gebeurt. Want stel dat je doelwit plotseling 

opstaat en wegloopt, dan sta je met lege handen. Door meerdere opnamen te maken, 

kun je achteraf eenvoudig de beste exemplaren uitkiezen en de minder goede gooi je 

gewoon weer weg. 

 
Uit een lange reeks foto’s bevalt deze foto mij het beste. 
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Niet chimpen 

Je ziet iets fantastisch gebeuren en hebt het idee dat je precies op het juiste moment 

hebt afgedrukt. Maar is dat wel zo? Heb je het beslissende moment écht gevangen, is 

de foto goed belicht en ook nog eens haarscherp? De verleiding is erg groot om het 

meteen na de opname op het camerascherm te controleren .. 

Alleen kun je dit beter niet doen als je een van de besproken tactieken gebruikt om 

onopvallend te fotograferen. En zeker niet als je verbergt of maskeert dat je foto’s 

maakt. Want dan is het voor iedereen duidelijk dat je zojuist een foto hebt gemaakt. 

Daarnaast let je een tijdje niet op de omgeving zodra je naar het camerascherm kijkt. 

Je bent even van de wereld en ziet en hoort niets meer. Je bekijkt de laatst gemaakte 

foto. Vergroot het beeld om de scherpte nog wat beter te zien. Gelijk ook maar even 

een paar eerder gemaakte foto’s controleren, want daar ben je nu toch ook wel 

benieuwd naar .. Op die manier loop je allerlei fotomomenten mis, want het 

dagelijkse leven om je heen gaat ondertussen gewoon door. 

Ook kan het zijn dat het daarnet niet lukte om iets optimaal vast te leggen en dat die 

gebeurtenis zich precies nu jij niet kijkt onverwachts herhaalt. Iemand kan 

bijvoorbeeld zijn opgestaan of weggelopen voordat je hem goed kon vastleggen, 

maar bedenkt zich en gaat weer zitten of komt nogmaals voorbijlopen. Of iemand 

verricht net die ene handeling waar je zo lang op hebt staan wachten. 

Het beste is om zo min mogelijk te “chimpen” zoals dat heet. Bekijk je foto’s liefst 

pas thuis of op weg naar huis. Het moment is toch al voorbij, dus mocht een foto 

mislukt zijn, dan is er vaak toch niets meer aan te doen. Omdat die mensen 

bijvoorbeeld ondertussen zijn doorgelopen of weggegaan. 

Het gaat vaak alleen om je eigen nieuwsgierigheid en niet meer dan dat. Dus bedwing 

dit liever. Af en toe een snelle blik op de laatste foto werpen om te zien of er geen 

gekke dingen gebeuren, zoals sterke over- of onderbelichting door een paar verkeerde 

instellingen of een op hol geslagen scherpstelling, is natuurlijk wel verstandig. Maar 

kies die momenten verstandig. Houd je blik verder continu op de straat gericht. 
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Dankzij een passerende tram kon ik onopvallend positie innemen. Direct daarna afgedrukt en 

zonder op het scherm te kijken weggelopen. 

Weggooien doe je thuis 

Gooi mislukte foto’s liever niet weg terwijl je nog op pad bent. Dat kun je veel beter 

thuis doen. Je bent op straat om foto’s te maken. Niet om je geheugenkaart op te 

schonen. Die kaarten zijn tegenwoordig zo groot en goedkoop, de winst door 

mislukkelingen meteen weg te gooien is verwaarloosbaar klein. Het is echt zonde van 

de moeite. Je kunt makkelijk een hele dag doorgaan met fotograferen voordat je kaart 

vol is. En je moet thuis jouw foto’s sowieso uitzoeken en bewerken. Dus waarom zou 

je dubbel werk doen? 
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Daarnaast is een foutje zo gemaakt. Je gooit in je haast bijvoorbeeld precies de 

verkeerde foto weg. Een perfecte straatfoto, in plaats van een mislukte. Of je wist per 

ongeluk alle beelden op de kaart. Het klinkt misschien overdreven, maar je zult echt 

niet de eerste, laat staan de laatste zijn die per abuis een volledige kaart wist. 

Thuis op een groot computerscherm kun je sowieso veel beter inschatten of een foto 

geslaagd of mislukt is. Onderweg op het kleine camerascherm word je al snel op het 

verkeerde been gezet. Daarnaast, een iets te lichte of te donkere foto is in Lightroom 

nog heel goed te redden. Vooral als je in raw fotografeert. 

En een foto die op het camerascherm onscherp lijkt, kan in de praktijk nog best heel 

aardig blijken of een mooie sfeer hebben. Andersom gebeurt ook wel eens. Iets wat 

achterop de camera goed leek, blijkt bij nadere inspectie reddeloos verloren. Kortom, 

je foto’s beoordelen is iets voor thuis. 

 
Weersta de neiging om ter plaatse mislukte of minder goede foto’s weg te gooien. 

Gebruik al je zintuigen 

Kijk tijdens een straatwandeling niet alleen naar wat er pal voor je gebeurt, maar kijk 

af en toe ook eens omhoog (mensen op balkons, achter ramen, enzovoort), naast en 
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achter je. Gebruik verder al je zintuigen. Met name aan je oren kun je enorm veel 

hebben. 

Als je jezelf aanleert om naar de geluiden van de straat te luisteren, neem je de dingen 

die om je heen gebeuren veel eerder waar. Je kunt maar in één richting tegelijk 

kijken, maar de geluiden die je hoort komen letterlijk uit alle richtingen. Voor je, 

achter je, naast je, maar ook van boven en van beneden. Daardoor kun je al 

gealarmeerd worden dat er mogelijk iets interessants staat te gebeuren, nog voordat je 

het ziet aankomen! 

 
Gebruik al je zintuigen. Naast je ogen zijn vooral je oren belangrijk. 
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Dat luisteren hoeft amper aandacht of energie te kosten. Hoewel je het in het begin 

wel een tijdje bewust moet doen om het aan te leren, er een automatisme van te 

maken. Dat komt omdat veel mensen vrijwel volledig op hun ogen vertrouwen. Ze 

horen wel allerlei geluiden, maar slechts onbewust en besteden daar verder geen 

aandacht aan (anders dan hoe het bij de meeste dieren werkt). Pas zodra mensen iets 

zien, herinneren ze zich soms ineens dat ze kort ervoor al iets hebben gehoord. 

Je moet jezelf er dus af en toe even aan herinneren om ook op zelfs de allerkleinste 

geluiden te letten. Al snel wordt het dan een onbewust proces dat ergens “op de 

achtergrond” in je hoofd meedraait en jou automatisch een seintje geeft zodra er 

mogelijk iets noemenswaardigs gebeurt. Dit is ook een goede reden om niet met 

oordopjes in straatfoto’s te maken. Sommige mensen luisteren graag naar muziek, 

maar je bent dan volledig afgesloten van de geluiden uit de buitenwereld. Ook is het 

een risico omdat je waarschuwingen niet hoort. Bijvoorbeeld zodra jouw aandacht 

volledig in beslag wordt genomen door iets bijzonders en je zomaar een weg 

oversteekt. Zelf heb ik dit één keer gehad en mijn redding was dat ik nèt op tijd 

hoorde dat ik bijna door een fietser werd geschept, ik had dus geen muziek op. 

Ook je neus kan behulpzaam zijn. Als je heerlijke koffie, gebak, of broodjes ruikt, 

nader je vast een plek waar mooie foto’s zijn te maken. Stinkt het ergens 

verschrikkelijk, dan kan dat nog steeds een bijzondere foto opleveren, dus neem toch 

even een kijkje. Denk aan mensen die een vies gezicht trekken, hun neus bedekken, 

of snel ergens anders gaan lopen, zodra ze de bron van de stank naderen of passeren. 

Luister ook naar je gevoel, instinct, intuïtie, of hoe je het ook wilt noemen. Eerder 

vertelde ik dat je op een gegeven moment situaties beter leert inschatten. Soms zie of 

voel of weet of schat je in dat er iets staat te gebeuren, zonder dat je weet waarom je 

dat denkt en terwijl er op dat moment geen aanwijsbare aanleiding lijkt te zijn. 

Waarom je gealarmeerd bent blijft misschien voor altijd een raadsel, maar blijkbaar is 

er iets aan de situatie waardoor jouw nekharen overeind zijn gaan staan. Probeer dat 

gevoel te herkennen en er vooral goed naar te luisteren. Blijf bijvoorbeeld wat langer 

onopvallend in de buurt rondhangen en wacht af of er ook daadwerkelijk iets gebeurt. 
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Mocht het loos alarm blijken, dan loop je na een tijdje gewoon weer verder. Gebeurt 

er wel iets, dan ben je er optimaal op voorbereid. 

Opgaan in het straatbeeld 

Tenzij je altijd vooraf toestemming vraagt voor je straatfoto’s, wil je als 

straatfotograaf het liefst zo onopvallend mogelijk te werk gaan. De beste manier om 

dit te doen, is door op te gaan in het straatbeeld. Dat doe je door zo min mogelijk 

afwijkend gedrag te vertonen. Mensen reageren namelijk op veranderingen. Op 

contrast. In een geel Hawaï-shirt met gifgroene korte broek en donkere zonnebril val 

je direct op. Tenzij iedereen er zo bijloopt. 

Kleed je daarom op zo’n manier dat je zo min mogelijk aandacht trekt, stem je 

kleding dus af op de omgeving waar je naartoe gaat.. In de meeste situaties volstaat 

het om donkere of rustige kleding te dragen. Die vallen immers amper op. Dus liever 

geen felle kleuren en ook geen schreeuwerige teksten. 

 
Ga op in de menigte en je kunt onopvallend fotograferen. 
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Verder kun je je het beste vooral zo rustig mogelijk gedragen. Loop kalm rond, 

slenter door de straat. Je hebt alle tijd van de wereld en laat alles aan je voorbij 

trekken. Als straatfotograaf ben je een observator. Je staat een beetje buiten de 

maatschappij. 

Op die manier los je op in de menigte en word je minder snel opgemerkt. Je bent een 

van de vele voorbijgangers en springt er niet uit. Ren je daarentegen nerveus kris kras 

in het rond op zoek naar mooie beelden, dan valt dat meteen op en dan begint 

iedereen op je te letten. Als je rustig en ontspannen rondloopt, heb je ook meer tijd 

om situaties die de moeite van het vastleggen waard zijn vroegtijdig te herkennen. 

Vervolgens kun je daar op je gemak op afstappen om er een foto van te maken. 

Belangrijk is vervolgens de manier waarop je dat doet. 

 
Vermijd abrupte bewegingen, want die trekken meteen de aandacht. 
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Zodra je iets ziet en plotseling stopt, sterk van koers verandert, of andere abrupte 

bewegingen maakt, val je ook weer meteen op. Het is immers een sterke verandering 

(contrast!) en dat trekt altijd de aandacht. Dus zie je iets interessants? Stop niet 

abrupt, maar houd langzaam je pas in. Loop ook niet plotseling een compleet andere 

richting op, maar buig ook weer rustig af. 

Want als je abrupt beweegt, kijken mensen meteen jouw kant op. Zelfs als iemand in 

een boek, krant, of smartphone verdiept lijkt, kan die persoon ineens opkijken, omdat 

onbewust geregistreerd wordt dat er iets veranderd is in de directe omgeving. Zie dan 

nog maar onopvallend een foto te maken. Doe je alles rustig en geleidelijk, dan val je 

veel minder op en sla je geen alarm. 

Fotograferen op rustige plekken 

Opgaan in de omgeving is een stuk makkelijker in een grote stad en op drukke 

plekken in het algemeen. Zeker in toeristische gebieden waar bijna iedereen met een 

camera of smartphone rondloopt en er soms meer toeristen dan lokale bewoners zijn. 

In een dorp waar iedereen elkaar kent of in een vrijwel lege straat, val je 

ogenblikkelijk op en wordt er vrijwel zeker extra op je gelet. Straatfoto’s maken is 

daar een stuk lastiger. 

Verbergen dat je foto’s maakt kan in bijvoorbeeld een dorp met een besloten 

gemeenschap nogal verdacht overkomen op de bewoners. Omdat ze je toch allang 

gezien hebben en misschien wel van achter de vitrage nauwlettend in de gaten 

houden, lukt het simpelweg niet om stiekem foto’s te maken. 

Open en bloot fotograferen kan daar dan ook verstandiger zijn, al word je na een 

tijdje waarschijnlijk toch wel aangesproken met de vraag wat je allemaal aan het 

uitspoken bent. Iemand kan bijvoorbeeld denken dat je snode plannen hebt. Dat je 

bijvoorbeeld verkenningsfoto’s maakt om een keertje ’s nachts terug te komen, maar 

dan niet met je camera. 
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In een drukke stad val je veel minder op dan in een rustig dorp. 

Gedrag 

Waar je ook fotografeert, jouw gedrag speelt een belangrijke rol. Als je nerveus of 

schichtig met je camera in de weer bent, zullen mensen daar eerder iets achter 

zoeken, dan wanneer je rustig en ontspannen rondloopt en zelfverzekerd je camera 

hanteert. 

Probeer daarom rustig en kalm te handelen. Tijdens het lopen, als je ergens stopt en 

zeker ook zodra je fotografeert en weer verderloopt. Breng je camera rustig en 

doeltreffend naar je oog, druk af en laat hem ook weer kalm zakken. Blijf nog een 

kort moment staan om van de omgeving te genieten, en vervolg daarna in alle rust je 

weg. 

Laat de camera vooral niet schichtig vallen en draai je ook niet om alsof je door een 

wesp bent gestoken. Ook niet als je het idee hebt “betrapt” te zijn. Je bent 

straatfotograaf. Je legt de schoonheid (of wat dan ook) van het dagelijkse leven vast 

en mag op de openbare weg gewoon foto’s maken. 
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Alleen of... 

Als iemand helemaal alleen is, kan dat een makkelijke “prooi” voor een straatfoto 

lijken. Je bent dan misschien geneigd om iets minder voorzichtig te werk te gaan. 

Maar weet je wel zeker dat die persoon alleen is? Ik maak wel eens mee dat ik 

iemand fotografeer, waarna zomaar uit het niets een metgezel verschijnt. Uit de 

winkel ernaast bijvoorbeeld, of ergens achter mij vandaan. Dus ook al denk je dat je 

ongestoord en ongezien foto’s kunt maken, soms is dat niet zo. 

Zo werd een straatfotograaf die ik voor een artikel voor het blad Zoom.nl interviewde 

een keer aangesproken terwijl hij op een groot plein een modieus geklede dame op 

hoge hakken uitgebreid aan het fotograferen was. ‘Waarom maak jij foto’s van mijn 

vriendin?’ hoorde hij plotseling naast zich. Uiteindelijk werd het een leuk gesprek en 

kon het stel de foto’s goed waarderen .. 
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6. Welke camera en lens 

Je kunt tegenwoordig uit enorm veel camera’s kiezen. Maar wat is de meest geschikte 

camera voor straatfotografie? Heb je bijvoorbeeld per se een spiegelreflex nodig, of 

kan het ook met een compact camera, systeemcamera, of zelfs met je smartphone? 

De perfecte camera 

In dit hoofdstuk bespreek ik de verschillende soorten camera’s die je bij straat-

fotografie kunt gebruiken, vertel ik waar je zoal rekening mee moet houden en wat de 

belangrijkste voor- en nadelen zijn. Zodat je zelf de camera kunt kiezen die het beste 

bij jouw manier van werken past. 

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: in principe kun je elke camera 

gebruiken voor straatfotografie. Belangrijk is vooral dat je een camera kiest waar jij 

je prettig bij voelt. Met elke moderne camera kun je mooie foto’s maken, dus is het 

vooral een kwestie van smaak welk cameratype voor jou de beste keuze is. 

In het algemeen kiezen straatfotografen voor een kleine, lichte, onopvallende camera 

en nemen ze minder snel een groot, zwaar en opvallend toestel met zich mee. 

Logisch, want als je het dagelijkse leven discreet wilt vastleggen, zonder er als 

fotograaf invloed op te hebben en dus zonder de pure momenten die je om je heen 

ziet te verstoren, wil je niet dat jouw apparatuur je al van verre verraadt en mensen 

misschien zelfs afschrikt. 

Met een compacte camera om je nek, over je schouder, of in je hand, val je amper op 

in het straatbeeld en kom je ook niet snel bedreigend over. Je wordt eerder als 

hobbyist of toerist met een leuk toestelletje gezien. Dat is bij straatfotografie een 

enorm voordeel, want zo word je eerder gedoogd en negeren mensen je sneller. 

Terwijl mensen bij een grote camera al snel denken dat je een professionele fotograaf 

bent. 

Richt je ongevraagd een joekel van een camera met een grote lens op iemand, dan 

kan dat een beetje bedreigend overkomen, of je krijgt vragen waarom je foto’s maakt. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen grote(re) apparatuur kunt gebruiken, houd 
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er alleen wel rekening mee dat je andere reacties op straat kunt verwachten dan 

wanneer je met een compact(er) toestel op pad bent. Probeer het gerust een keertje 

uit! 

Spiegelreflex of systeemcamera 

Veel mensen hebben al een spiegelreflex of systeemcamera in huis voor bijvoorbeeld 

vakanties, uitjes en gezinsfoto’s. Die camera kun je meteen ook gebruiken voor 

straatfotografie. De beeldkwaliteit van deze camera’s is zeer goed en ze zijn over het 

algemeen ook erg snel, zodat je er prima straatmomenten mee kunt vastleggen. 

Omdat de lens verwisselbaar is, kun je voor elk doeleinde de meest geschikte lens 

kiezen. Een telelens voor wilde dieren, een groothoeklens voor weidse landschappen 

en misschien wel een compacte, onopvallende lens speciaal voor straatfotografie. 

Spiegelreflex en systeemcamera noem ik in één adem, maar er bestaan een aantal 

belangrijke verschillen tussen deze twee camerasoorten. Zonder diep op de 

technische details in te gaan, is het voor straatfotografie vooral van belang om te 

weten dat ze verschillende soorten zoekers hebben. 

Optische versus digitale zoeker 

Een spiegelreflex heeft een optische zoeker. Je kijkt via de lens rechtstreeks naar de 

omgeving, zonder dat de camera ook maar iets aan het beeld doet. Ook als de camera 

uitstaat heb je gewoon beeld, zonder dat je accu leegloopt. 

Een systeemcamera daarentegen heeft een digitale zoeker (EVF, oftewel Electronic 

View Finder). Dit houdt in dat je geen optisch beeld ziet maar digitaal beeld: datgene 

wat de beeldsensor van jouw camera registreert. Een mini-televisie dus. Groot 

voordeel is dat je meteen ziet hoe de camera het straatbeeld vastlegt. Je ziet direct of 

je foto te licht of te donker wordt, of hij scherp is en of de kleuren in orde zijn. 

Daardoor kun je allerlei correcties aanbrengen nog voordat je de foto maakt. 

Daarnaast zie je elke opname die je maakt heel even in de digitale zoeker verschijnen. 

Dus zodra je afdrukt, zie je of jouw foto ook echt gelukt is. Zonder naar het scherm te 

kijken en zonder dat je de camera van je oog weg hoeft te halen. Zodoende kun je 
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achter elkaar doorgaan met fotograferen en mis je minder snel mooie momenten. 

Tegelijkertijd weet je zeker dat jouw foto’s gelukt zijn, zonder te hoeven “chimpen”. 

Je vangt dus twee vliegen in één klap. 

Met een spiegelreflex (optische zoeker) heb je geen idee of je foto’s lukken zolang je 

door de zoeker kijkt. Pas zodra je de camera van je oog weghaalt en ze via het scherm 

bekijkt, kom je daar achter. Als blijkt dat ze niet goed zijn moet het allemaal opnieuw 

en dat is bij straatfotografie meestal onmogelijk omdat je geen regie hebt over de 

gebeurtenissen. Ook zie je tijdens dit chimpen niet wat er in de omgeving gebeurt en 

zo loop je al snel unieke kansen mis. 

Overigens heeft niet elke systeemcamera een ingebouwde digitale zoeker. Mocht dit 

ontbreken, dan kun je het soms wel als los accessoire aanschaffen en op de flitsvoet 

bovenop het toestel aansluiten. Zo niet, dan zul je het met het scherm moeten doen. 

 
In een digitale zoeker zie je direct of de foto lukt. 

Sluiter 

Systeemcamera’s hebben nog een handige functie die bij straatfotografie van pas 

komt. Normaal hoor je een vrij hard geluid zodra je met een spiegelreflex of een 
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systeemcamera foto’s maakt. Dat is het mechanische sluitermechanisme en die zorgt 

ervoor dat de beeldsensor kort belicht wordt (de sluitertijd oftewel belichtingstijd). 

Met name in stille omgevingen valt het daardoor snel op als je iemand op de foto zet. 

Bij de meeste systeemcamera’s kun je van van deze mechanische sluiter over-

schakelen naar een elektronische sluiter en die is volledig geruisloos. Je kunt dan 

foto’s maken zonder dat iemand ook maar iets hoort. Loopt iemand door je beeld en 

druk je af, dan lijkt het net of je staat te wachten tot de voorbijganger uit beeld is. 

Ideaal dus om onopvallend of zelfs stiekem te fotograferen. 

Ook bij bijeenkomsten en plechtigheden zoals bruiloften en begrafenissen waar je 

liever geen harde camerageluiden maakt komt een digitale sluiter goed van pas, maar 

dat valt buiten de scope van dit boek. Spiegelreflexen hebben soms ook een stille(re) 

stand aan boord, maar dan wordt het mechanische sluitergeluid hooguit gedempt. Het 

verdwijnt niet helemaal. 

Premium compact camera 

Het kan ook een stuk kleiner door een compact camera te gebruiken. Vooral de 

zogenaamde premium compact is erg geschikt voor straatfotografie. Dat is een 

compact(e) camera, maar dan wel eentje met een extra grote beeldsensor, zodat de 

beeldkwaliteit heel goed vergelijkbaar is met die van een spiegelreflex of 

systeemcamera. 

Ze zijn er met een zoomlens, maar ook met een vaste lens (lens met vast brandpunt) 

van bijvoorbeeld 28 of 35 millimeter. De lens van een premium compact is niet 

verwisselbaar, dus moet je het in tegenstelling tot een spiegelreflex of systeemcamera 

doen met wat je hebt. Groot voordeel is dat deze camera’s zeer compact zijn en je ze 

dus vrijwel altijd en overal mee naartoe kunt nemen. Je hebt geen losse objectieven 

nodig en dat maakt het leven van een straatfotograaf weer een stukje simpeler. 
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Een premium compact is uitermate geschikt voor straatfotografie. 

Compact camera 

Gewone / ouderwetse / traditionele compact camera’s bestaan ook nog. Die hebben 

alleen wel een veel kleinere beeldsensor, waardoor de beeldkwaliteit minder goed is. 

Vooral bij weinig licht merk je dat. Verder is de beeldkwaliteit hooguit een fractie 

beter dan je van een recente smartphone gewend bent. 

Verder gaat zoomen, scherpstellen en fotograferen niet altijd even snel, zodat je soms 

net een mooi moment mist. Daarnaast worden dit soort camera’s tegenwoordig nog 

maar weinig door consumenten gebruikt en daardoor loopt het aanbod hard terug. 

Logisch, want de meeste mensen hebben een smartphone met een prima camera. Een 

compact camera met een superzoomlens kan op zich nog steeds handig zijn voor 

bijvoorbeeld reizen en vakanties, omdat het optische zoombereik van smartphones 

vooralsnog beperkt is. 
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Smartphone 

Ook een smartphone kun je prima gebruiken voor straatfotografie. Allereerst omdat 

je hem toch al overal en altijd bij je hebt, terwijl je een camera waarschijnlijk alleen 

meeneemt als je verwacht ergens leuke foto’s te kunnen maken. Daarnaast val je 

amper op in het straatbeeld, omdat iedereen er tegenwoordig mee rondloopt en er van 

alles mee doet en vastlegt. Zodoende kun je er heel onopvallend mee fotograferen. 

Zelfs op plekken waar een gewone camera uit de toon valt of zelfs verboden is, kun 

je met een smartphone meestal nog wel wat leuke plaatjes schieten. 

 
Een smartphone heb je altijd bij je en je valt amper op in het straatbeeld. 
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Omdat je met het internet bent verbonden en er allerlei handige fotografie-apps voor 

smartphones bestaan, kun je meteen leuke dingen met je foto’s doen en ze ook nog 

eens direct delen met anderen als je dat wilt. Wat ook positief is, is dat op 

telefoonfoto’s nagenoeg alles scherp is. De scherptediepte is namelijk enorm groot. 

Dat maakt het een stuk makkelijker om een geslaagde foto te maken. Met een “echte” 

camera loop je een grotere kans dat net het verkeerde scherp op de foto komt. 

Nadeel van een smartphone is dan weer dat net als bij een gewone compact camera 

de beeldkwaliteit minder goed is en vooral zichtbaar afneemt bij weinig licht. De 

nieuwste smartphones hebben gelukkig wel een speciale nachtstand waarmee de 

beeldkwaliteit alsnog veel beter is, alleen is die niet geschikt om bewegende 

onderwerpen te fotograferen. 

Tot slot is de ergonomie van een smartphone niet bepaald afgestemd op fotograferen. 

Een camera heeft een goede grip en veel knoppen om instellingen te veranderen. Dat 

komt goed van pas bij straatfotografie, waar je doorlopend snel moet reageren op wat 

er om je heen gebeurt. Een telefoon is weinig meer dan een plat “doosje” met 

nagenoeg geen fysieke knoppen. Dat maakt bedienen en fotograferen vooral bij 

straatfotografie een stuk lastiger. 

Rangefinder 

Er bestaat nog een ander cameratype dat erg populair is onder straatfotografen en dat 

is de zogeheten rangefinder. Hierbij kijk je niet via de lens naar de omgeving (zoals 

bij een spiegelreflex), maar via een apart zoekertje dat vlak naast het objectief zit. 

Met dat tweede “oogje” zie je meer van de omgeving dan dat de camera op een foto 

vastlegt en dat is bewust zo gedaan. 

Omdat je door dit zoekertje meer van de omgeving ziet dan er op de foto komt, zie je 

zoiets als een voorbijganger al aankomen voordat hij of zij het beeld binnenstapt. 

Doordat je ziet wat er langs de beeldranden gebeurt, heb je meer reactietijd en is de 

kans groter dat je precies op het juiste moment afdrukt. 
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Bij andere type camera’s zie je alleen dingen die binnen het beeld gebeuren. En dus 

word je soms verrast als iemand plotseling het beeld binnenwandelt. Misschien 

reageer je dan net te laat om dit optimaal vast te leggen. Een trucje is met één oog 

door de zoeker en met het andere oog langs de camera kijken, waardoor je ook met 

een spiegelreflex of systeemcamera de omgeving redelijk in de gaten kunt houden. 

De FujiFilm X100V en FujiFilm X-Pro3 zijn rangefinders met een bijzondere zoeker. 

Je kunt deze zoeker namelijk op verschillende manieren gebruiken. Allereerst kun je 

het optische beeld zien, net zoals bij andere rangefinders. Daarnaast kun je de zoeker 

via een schakelaar omtoveren in een EVF (Electronic View Finder), zodat je het 

digitale beeld ziet zoals de beeldsensor dit registreert. Tot slot kun je het optische en 

digitale beeld met elkaar combineren. Er wordt dan een digitale laag over het 

optische beeld gelegd. 

 
Bij een rangefinder zie je het onderwerp al voordat het in beeld is. 

  

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_camerakeuze&r=%2Fnl%2Fp1538595%2Ffujifilm-finepix-x100f-compact-camera-zwart
https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_camerakeuze&r=%2Fnl%2Fp854615%2Ffujifilm-x-pro2-systeemcamera-body-zwart
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Fototas 

Wat voor het toestel geldt, geldt ook voor je fototas. Voor straatfotografie is klein, 

licht en onopvallend altijd een voordeel. Het beste kun je daarom een kleine 

schoudertas of rugzak meenemen met alleen de hoogst noodzakelijke spullen erin. 

Denk aan een reserve accu, een tweede geheugenkaart, een lensdoekje en misschien 

nog een tweede objectief. 

Laat die grote rugzak met je complete verzameling objectieven en accessoires liever 

thuis. Het is onnodig veel gesleep, je trekt er onnodig de aandacht mee en je hebt echt 

niet al je objectieven nodig voor een dagje straatfotografie. 

Veel mensen nemen het liefst al hun spullen mee. Gewoon voor het geval dat. Want 

je weet maar nooit wat je tegenkomt. En dus gaat ook de ultragroothoek, macrolens, 

supertelelens en zelfs dat zware statief mee. Voor straatfotografie is dat echt niet 

nodig. Met een standaardlens of een prime ben je meestal wel klaar. Of een milde 

telelens als dit beter bij jouw stijl past. 

Natuurlijk mag je alles meenemen als je dat liever hebt, maar kijk dan na een tijdje 

voor de grap eens wat je écht hebt gebruikt en wat je net zo goed thuis had kunnen 

laten. Wat ook meespeelt, is dat je een stuk creatiever wordt als je één of desnoods 

twee objectieven bij je hebt. 

Lenskeuze 

Wat de meest geschikte lens is voor straatfotografie? Ook dit hangt weer vooral af 

van de straatfotograaf. Oftewel, waar werk jij het liefst mee? Vaak wordt door 

straatfotografen een zogenaamde prime gebruikt. Dat is een lens met een vast 

brandpunt. Zoals de bij straatfotografen zeer populaire 35 en 50 millimeter, of soms 

zelfs een 28 millimeter. Natuurlijk mag een zoomlens ook. 

Let op: alle in dit eBook genoemde brandpuntafstanden zijn gebaseerd op kleinbeeld, 

oftewel 35 millimeter formaat, oftewel volbeeld (full frame) zoals dat tegenwoordig 

heet. Heb jij een camera met een APS-C sensor? Dan moet je het brandpunt met 

ongeveer 1,5 vermenigvuldigen om de daadwerkelijke beelduitsnede te krijgen. 
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Gebruik je 23 mm op APS-C, dan krijg je dus een beelduitsnede die vergelijkbaar is 

met ongeveer 35 mm op full frame. Terwijl 35 mm bij APS-C overeenkomt met 

ongeveer 50 mm full frame. En 18 mm met ongeveer 28 mm. Het gaat alleen om de 

beeldhoek. Bij hetzelfde brandpunt is die van APS-C kleiner dan bij full frame. 

 
Voor straatfotografie heb je niet veel apparatuur nodig. 

Prime of zoomlens 

Primes zijn over het algemeen zeer licht en compact. Een ideale combinatie dus met 

een kleine en lichte camera. Hierdoor blijft de complete set lekker compact en licht 

en houd je het makkelijk(er) vol om een lange dag over straat te lopen. Primes 

hebben wel een vast brandpunt, dus je kunt er niet mee zoomen. Dat vraagt om een 

andere manier van werken waar je misschien even aan moet wennen. 

Werk je veel met dezelfde prime, bijvoorbeeld altijd met een 35 millimeter of altijd 

met een 50 millimeter, dan leer je met de tijd om in te schatten hoeveel omgeving er 

in beeld is te zien. Op termijn weet je dan nog voordat je de camera naar je oog 

brengt wat er op de foto komt te staan en wat niet. 



Pagina 125 van 170 

 

Daardoor kun je sneller reageren en maak je een foto nog voordat omstanders 

beseffen wat er gebeurt. Ideaal dus voor candid fotografie. Ook zijn de meeste primes 

zeer lichtsterk, zodat je er perfect mee kunt werken als het licht afneemt. 

Met een prime zie je altijd evenveel in beeld. Daar moet je het mee doen. Daardoor is 

het belangrijk om creatief met je standpunt en de compositie om te gaan. Je neemt 

bijvoorbeeld wat meer van de omgeving in beeld met een 28 of 35 millimeter prime, 

of je richt je meer op details of op dingen die iets verder weg plaatsvinden met een 50 

of 75 millimeter prime. 

Een zoomlens gebruiken mag natuurlijk ook. Straatfotografie is best wel 

onvoorspelbaar. Soms gebeuren er dingen vlakbij en dan weer wat verder weg. Met 

een zoomlens ben je dan een stuk flexibeler, omdat je al naar gelang de situatie snel 

kunt in- of uitzoomen om een uitsnede te maken vanaf de plek waar je nu staat. 

 
Een zoomlens zorgt voor flexibiliteit. 
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Met een prime moet je dan zelf dichterbij komen of meer afstand nemen. Daar moet 

je dan wel de gelegenheid voor hebben. Want bij straatfotografie kan het vast te 

leggen moment snel weer voorbij zijn. Daarnaast kan er een obstakel in de omgeving 

zijn waardoor verplaatsen geen zin heeft. Je moet daarom wat meer vooruit denken, 

goed kijken en hopen dat je voldoende reactietijd hebt om je snel nog even te 

verplaatsen. In plaats van dichterbij of verder weg gaan, kun je ook meer of minder 

omgeving in je foto gebruiken, zodat je alsnog meteen kunt reageren vanaf de plek 

waar je nu staat. Creatief zijn dus! 

 
Met een prime kun je niet zoomen, dus moet je soms een paar extra stappen zetten. 

Het grootste verschil tussen een prime en een zoomlens, is daarmee vooral de manier 

van werken. Het beste kun je daarom beide lenstypen een paar keer op straat 

uitproberen om te ervaren wat jou het beste bevalt. Laat het liefst je zoomlens thuis 

als je met een prime op stap gaat - en andersom. Want anders is de kans groot dat je 

voor de weg van de minste weerstand kiest door snel weer je favoriete lens op de 

camera te schroeven. 
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Vooral met een prime kost het doorgaans wat tijd om te ontdekken hoe je er fijn mee 

werkt. Je moet echt een drempel over. Werken met een zoomlens daarentegen is 

laagdrempelig, daar is vrijwel geen gewenning voor nodig. 

Bij het werken met een prime gebeurt het af en toe heus wel een keer dat iets zich op 

een te grote afstand of juist te dichtbij afspeelt, waardoor je dit niet optimaal 

(voldoende beeldvullend) op de foto krijgt. Is dat erg? Zo voelt het op dat moment 

natuurlijk wel, maar bij straatfotografie mis je sowieso regelmatig momenten. Zelfs 

als je met een gigantische zoomlens rondloopt. Je kunt nu eenmaal niet overal 

tegelijk zijn en altijd alles (op tijd) zien. Alles feilloos vastleggen is bij 

straatfotografie gewoon niet mogelijk. Daarnaast zie je vast en zeker ook veel mooie 

straattaferelen op momenten dat je helemaal geen camera bij je hebt, of wanneer je 

niet in de gelegenheid bent om foto’s te maken. 

Wat primes betreft zijn 35 en 50 millimeter bij veel straatfotografen favoriet, direct 

gevolgd door 28 millimeter. Hoe zit dat bij zoomlenzen? Het meest geschikt is een 

standaard zoomlens met bijvoorbeeld een bereik van ongeveer 28 tot 100 millimeter. 

Hiermee kun je nagenoeg alles vastleggen wat er om je heen gebeurt. Sommigen 

gebruiken liever een 70-200 of 100-200 millimeter telelens. Dat geeft totaal andere 

beelden, dus denk goed na wat jouw fotografiestijl is en kies daar vervolgens de 

meest geschikte lens voor. 

Supergroothoek 

Een zogenaamde supergroothoek of ultragroothoek gebruiken kan ook nog. Je hebt 

lenzen die al bij 16 of zelfs 12 millimeter beginnen. Daarmee leg je enorm veel van 

de omgeving vast. Alles wat verder weg is komt hiermee wel aanzienlijk kleiner op 

de foto en is dus veel minder goed te zien dan wat er pal voor je neus gebeurt. Wat 

heel dichtbij is komt juist overdreven groot op de foto, mits je er heel dicht opkruipt. 

Dat moet je dan ook echt wel doen met deze lens. 
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Met een supergroothoek kun je extra veel omgeving vastleggen. 

Fotojournalisten gebruiken vaak een supergroothoek, omdat ze zich hiermee tussen 

de mensen kunnen begeven. Als kijker naar zo’n foto heb je echt het idee dat je zelf 

ook bij de gebeurtenis aanwezig bent. Ook ik heb wel eens een supergroothoek 

(zoomlens en prime) gebruikt om voorbijgangers op overbekende (toeristische) 

locaties in beeld te nemen. 

Dankzij de supergroothoek kan ik iemand die vlakbij loopt of fietst, samen met 

bijvoorbeeld een karakteristiek grachtenpand mooi in balans op de foto zetten. Met 

een standaard lens komen dan alleen de onderste etages op de foto. Je ziet bij 



Pagina 129 van 170 

 

supergroothoek wel extra veel van de voorgrond, dus loop je het risico op een groot 

leeg vlak met alleen maar wat straatstenen of asfalt. 

Telelens 

De telelens is bij sommige straatfotografen erg populair. Want je kunt (afhankelijk 

van het objectief) enorm ver inzoomen om de dingen dichterbij te halen. Daardoor 

kun je mensen vanaf een flinke afstand vastleggen. Foto’s worden daardoor wel wat 

afstandelijker en als kijker heb je niet meer het idee dat je midden in de actie staat. 

Op een foto gemaakt met een telelens lijkt het net of alles flink op elkaar wordt 

gedrukt. Dat heet compressie. De achtergrond komt immers veel groter in beeld en 

lijkt zich daardoor dichterbij het hoofdonderwerp en de voorgrond te bevinden. Dat 

kan leuke effecten geven, want in zoiets als een drukke winkelstraat lijkt dan ineens 

nog drukker te zijn dan het er in werkelijkheid is. Je kunt hier dus heel goed de 

massaliteit mee benadrukken. Valkuil is dat de achtergrond al snel afleidt van je 

onderwerp, juist omdat het op de foto zoveel groter en dichtbij lijkt. 

Verder is een telelens ideaal om een individu of een detail te isoleren in een 

mensenmassa of druk straatbeeld. Met een standaardlens of groothoeklens krijg je al 

snel heel veel mensen en objecten in beeld als het ergens druk is. Dan is het een stuk 

lastiger om de aandacht te richten op de persoon of personen om wie het 

daadwerkelijk draait. Met een telelens pik je zo iemand er makkelijker uit. Je zoomt 

gewoon ver in, zodat de meeste anderen buiten beeld vallen. Of ze worden 

onscherp(er) weergeven omdat ze te ver weg of te dichtbij zijn en daardoor buiten de 

scherptediepte vallen. 

Vaak leeft het idee dat je met een telelens minder opvalt. Aan de ene kant kun je 

inderdaad verder weg gaan staan, waardoor je het gevoel hebt dat je minder snel of in 

ieder geval pas later gezien wordt. Aan de andere kant zijn het vaak zulke grote 

lenzen, dat ze juist als een magneet de aandacht trekken en het mensen ook nog eens 

afschrikt omdat je al snel te professioneel overkomt. Bijvoorbeeld omdat je op een 

journalist van de krant of een roddelblad lijkt. 
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Met een telelens lijken voor- en achtergrond sterk op elkaar gedrukt. 
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7. Cameratechniek 

Bij straatfotografie is een goed oog onontbeerlijk. Je moet immers eerst iets zien om 

het te kunnen vastleggen. Dat neemt niet weg dat je ook iets van fotografie moet 

afweten en jouw camera voldoende onder controle moet hebben om vast te leggen 

wat je in gedachten hebt. 

Ken je camera 

Los van welke camera je gebruikt, bij straatfotografie is het wel zo prettig als je jouw 

fototoestel min of meer blindelings kunt bedienen. Of in ieder geval de belangrijkste 

functies snel weet te vinden. Want bij straatfotografie moet je vaak enorm snel 

reageren. Dus als je met je toestel loopt te hannesen of eerst nog moet achterhalen 

met welke opties en knopjes je hem op de gewenste manier instelt, loop je 

gegarandeerd unieke fotokansen mis. 

Leer je camera daarom door en door kennen. Wat je geregeld wilt aanpassen heeft 

met name te maken met de belichting (diafragma, sluitertijd, ISO-waarde, 

belichtingscompensatie) en de scherpstelling (hoeveel is er scherp, keuze van een 

scherpstelpunt, enkelvoudig of continu scherpstellen, automatisch of handmatig 

scherpstellen). Je hoeft dus echt niet alle mogelijkheden van je camera onder de knie 

te hebben. Concentreer je vooral op de meest cruciale functies. 

Is straatfotografie of fotograferen in het algemeen nog redelijk nieuw voor jou? Begin 

dan gerust in de automatische stand. De camera regelt dan alles voor je en jij hoeft je 

bijna nergens druk om te maken. Alleen dat je het onderwerp goed in beeld neemt en 

op tijd afdrukt. Omdat alles automatisch gaat zal misschien niet elke foto optimaal 

zijn wat betreft belichting of scherpte, maar je hebt in dit stadium simpelweg nog niet 

genoeg ervaring om in te grijpen en het zelf beter te doen. Dat moet groeien. Zoiets 

moet je leren. En dat kost tijd. 
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Het gaat er vooral om dat je iets succesvol op beeld weet vast te leggen. Techniek is 

wat dat betreft ondergeschikt. Kortom, het maakt niet zo heel veel uit hoe je het doet. 

Staat de camera op automatisch of stel je alles handmatig in? Niemand die dat straks 

ziet aan jouw foto’s. Dus liever een automatische foto die geslaagd is, dan een totaal 

mislukte handmatige foto. 

Zelfs ervaren straatfotografen werken soms in de automatische stand. Juist vanwege 

het gemak en de snelheid. Hiermee hebben ze hun handen vrij om te doen wat ze het 

belangrijkst en het leukst vinden: kijken en het beslissende moment vastleggen. 

 
Het gaat er vooral om dat je iets weet vast te leggen. Technische perfectie is niet altijd nodig. 

Ben je al wat aan jouw camera gewend en heb je meer ervaring met fotografie? Dan 

kun je steeds een stapje verdergaan met invloed uitoefenen op hoe een foto gemaakt 

wordt. Het hangt wel van de gebruikte camera af hoever je hierin kunt gaan. Op een 

spiegelreflex of systeemcamera is nu eenmaal veel meer instelbaar dan op een 

eenvoudige compact camera of een smartphone. 
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Vooral op de belichting en de scherpstelling zul je vaak invloed willen uitoefenen. In 

dit eBook beperk ik mij tot wat je echt moet weten voor straatfotografie, zonder al te 

diep op het hoe en het waarom in te gaan. Wil je volledig begrijpen hoe je met 

wisselende lichtsituaties omgaat en je op elk moment de optimale belichting en beste 

kleuren instelt op jouw camera? Dan kun je het beste mijn eBook Licht en Belichting 

lezen. Er speelt namelijk zo enorm veel op dit vlak, dat past simpelweg niet in dit 

eBook over straatfotografie. 

Belichting 

Laten we bij het begin beginnen. Bij straatfotografie wil je in ieder geval voldoende 

scherpte in je foto hebben. Dit betekent dat je over het algemeen een wat kleiner 

diafragma (een kleinere lensopening) nodig hebt. Bijvoorbeeld diafragmawaarde 

f/5.6, f/8 of f/11. Behalve het hoofdonderwerp, krijg je dan ook voldoende van de 

omgeving scherp op de foto. 

Want vaak wil je niet alleen die ene persoon scherp hebben, maar ook een relevant 

stukje van de omgeving. Dat hoort bij het verhaal. Het is immers een straatfoto. Een 

sterk vervaagde of zelfs volledig onherkenbare achtergrond is meer iets voor bij een 

traditionele portretfoto of een macrofoto. Het is meteen ook een reden om niet al te 

veel in te zoomen. Want hoe meer je inzoomt, hoe minder er scherp op de foto komt. 

Nu bestaat er wel een belangrijk verschil tussen een statisch en een bewegend 

onderwerp. Iemand die stilzit krijg je namelijk een stuk makkelijker scherp op de foto 

dan iemand die voorbij rent. Dus los van de scherptediepte die je bij een ingestelde 

diafragmawaarde krijgt, heb je ook een voldoende snelle sluitertijd nodig om 

eventuele bewegingen te bevriezen. Dit even los van situaties waarin je bewust met 

bewegingsonscherpte werkt, waarover straks meer. 

Om voorbijgangers voldoende scherp vast te leggen, heb je vaak wel voldoende aan 

een sluitertijd van ongeveer 1/500. De best passende sluitertijd hangt echter altijd van 

meerdere factoren af. Daarom zul je soms 1/1000 of 1/2000 nodig hebben, terwijl in 

andere situaties 1/250 of 1/125 al ruimschoots voldoende is. 

https://keeskrick.com/product/ebook-licht-en-belichting/
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Zit of staat of ligt iemand nagenoeg stil, dan zou je zelfs een nog langzamere 

sluitertijd zoals 1/60 of 1/30 kunnen gebruiken. Maar pas op, kijkt iemand plotseling 

op, of beweegt iemand een arm of een been, dan krijg je bij deze langzame 

sluitertijden alsnog bewegingsvervaging in (een deel van) het lichaam te zien. 

Daarnaast beweeg en tril je zelf ook altijd een beetje. Met name als je snel op 

straatsituaties reageert, heb je met langzame sluitertijden een grotere kans op 

onscherpe(re) foto’s. 

Langzamere sluitertijden zijn vooral geschikt voor situaties waarin je ruim de tijd 

hebt, rustig te werk gaat en ook het hoofdonderwerp grotendeels in rust is 

(bijvoorbeeld zit, staat, of ligt). Of wanneer je juist wilt dat het onderwerp een tikje 

vervaagt, om te benadrukken dat het in beweging is. Of in situaties waarin er zo 

weinig licht is dat je gewoon geen andere keuze hebt. 

 
Met een kleine lensopening heb je veel scherptediepte en blijft de omgeving herkenbaar. 
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In veel situaties wil je dus een redelijk hoge diafragmawaarde zoals f/8 instellen en 

een aardig snelle sluitertijd zoals 1/500 gebruiken. Om dan nog steeds een goed 

belichte foto te krijgen, zal in veel situaties een wat hogere ISO-waarde nodig zijn. 

Want dankzij het kleine diafragma (de hoge diafragmawaarde) en de snelle sluitertijd, 

krijgt jouw camera minder licht binnen. Op zonnige dagen is dat prima te doen, want 

dan is er toch een overvloed aan licht. Maar sta je in een donkere steeg, is het een 

zwaarbewolkte dag, of valt de schemering in, dan moet de ISO-waarde omhoog. 

 
Bij weinig licht moet de iso-waarde helaas omhoog. 

Doorgaans gebruik je bij voorkeur een zo laag mogelijke ISO-waarde zoals ISO 100 

of ISO 200. Want dat geeft de beste beeldkwaliteit met een minimum aan ruis. In 

minder gunstige lichtomstandigheden klimt de ISO-waarde met gemak naar ISO 800, 

1600, 3200, of zelfs 6400. Moderne camera’s maken dan nog steeds prima foto’s, 

maar er zal wel meer ruis in te zien zijn, sommige fijne details verdwijnen en kleuren 

worden minder goed vastgelegd. 
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Wil je dit niet? Dan zul je bepaalde concessies moeten doen. Door een grotere 

diafragmawaarde zoals f/2.8 of f/4 in te stellen en/of een langzamere sluitertijd zoals 

1/60 of 1/30 te kiezen. 

 
Bij een snel bewegend onderwerp heb je een snelle sluitertijd nodig. 
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Kloppend maken 

Uiteindelijk wil je een scherpe foto hebben en moet ook de belichting in orde zijn. 

Vandaar dat je altijd naar zowel diafragmawaarde, sluitertijd, als ISO-waarde kijkt. 

Het is een drie-eenheid. Samen bepalen ze de belichting. 

Dit zijn dus lichtregelaars, die daarnaast ook nog een andere rol spelen. Want het 

diafragma is ook van invloed op de scherptediepte en de sluitertijd bepaalt hoe je 

omgaat met bewegingen. Je moet daarom vaak een afweging maken (een compromis 

sluiten) tussen wat wenselijk is en wat in een bepaalde (licht)situatie realistisch en 

haalbaar is. 

Nu is het zeker niet nodig om alles en iedereen altijd maar volledig scherp op de foto 

te zetten. Het kan een creatief idee zijn om expres een wat langzamere sluitertijd te 

gebruiken, waardoor voorbijgangers in een bepaalde mate vervagen. Daarmee 

benadruk je bewegingen. Zolang je de camera goed stilhoudt, zal de omgeving nog 

steeds haarscherp op de foto komen. 

 
Hier is de metro vervaagd door de keuze voor een langzamere sluitertijd. 
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Dankzij deze vervaging krijg je een dynamischer beeld, waarin beweging en snelheid 

is te zien. Met als extra voordeel dat je een lagere ISO-waarde kunt instellen. Want 

bij een langzamere sluitertijd krijgt jouw camera ineens veel meer licht binnen. 

 
Ook het hoofdonderwerp hoeft niet altijd volledig scherp te zijn. 
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Meetrekken 

Wat ook nog kan, is een bewegend onderwerp volgen met je camera. Dat wordt 

pannen of meetrekken genoemd. Het idee is dat je de camera gelijkmatig meetrekt in 

de bewegingsrichting van bijvoorbeeld een hardloper of fietser. Op het gewenste 

moment druk je tijdens het meebewegen rustig en soepel de ontspanknop in om een 

foto te maken. 

Dankzij dit meebewegen in combinatie met een niet al te snelle sluitertijd, komt de 

fietser of hardloper voldoende scherp op de foto en vervaagt ditmaal alleen de 

achtergrond. Dat kan heel mooie actiefoto’s opleveren. Het is wel een ietwat lastige 

techniek. Je zult veel moeten oefenen om het goed in de vingers te krijgen, maar dat 

is het meer dan waard. 

 
Hier is de camera met het onderwerp meegetrokken. 
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Camerastanden 

Afhankelijk van de situatie en van wat jij wilt bereiken, heb je dus een bepaalde 

diafragmawaarde en sluitertijd nodig. Daar kies je vervolgens een bijpassende ISO-

waarde bij zodat de belichting klopt. Of je laat dit door de camera doen. Hoe werkt 

dat? 

Op nagenoeg elke camera zitten allerlei camerastanden. Je stelt ze doorgaans in via 

een draaiknop bovenop het toestel. Als ik het vereenvoudigd uitleg, houdt een 

camerastand in dat je een afspraak maakt tussen wat jij handmatig instelt en wat je 

aan de camera overlaat. Je kunt dus kiezen hoeveel jij zelf instelt en hoeveel je door 

de camera laat regelen. 

De twee extreme uitersten hierbij zijn de automatische stand en de handmatige stand. 

Want in de automatische stand doet de camera alles voor jou en hoef jij niets in te 

stellen. Terwijl in de handmatige stand jij alles regelt en het toestel niets op eigen 

houtje mag doen. 

Tussen deze twee uitersten in zitten allerlei camerastanden die variaties zijn op dit 

thema. Met name de Av-stand en de Tv-stand zijn erg bruikbaar voor 

straatfotografen. Op sommige toestellen worden dit de A-stand en S-stand genoemd. 

Automatische stand 

In de automatische stand kun je weinig tot niets instellen. Dat is vooral handig als je 

weinig verstand hebt van camera’s en fotografie, maar ook als je weinig reactietijd 

hebt en daarom (tijdelijk) volledig op de camera wilt vertrouwen. Soms mag je in 

deze stand wel aan een wieltje draaien of op een knopje drukken om een andere 

combinatie van sluitertijd en diafragma te kiezen. Dit wordt Program Shift (PS) 

genoemd. 

Stel dat de camera automatisch f/8 en 1/250 kiest, dan kun je dit met Program Shift 

alsnog veranderen in f/5.6 en 1/500 zodat je bewegingen beter bevriest. Nadeel is 

alleen dat de PS-functie meestal maar voor één opname geldt. Je moet het dus keer op 

keer opnieuw doen en dat is nogal omslachtig. 
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Let op: je camera kiest in de automatische stand altijd zelf de belichting. Je mag met 

Program Shift alleen een andere combinatie van sluitertijd en diafragma kiezen die je 

exact dezelfde belichting oplevert. 

 
De automatische stand is handig als er geen tijd is om met instellingen te rommelen. 
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Verder heb je nog belichtingscompensatie. Deze functie wordt bijna altijd aangeven 

met het pictogram van een (zwartwit) plus-minteken. Er kan een knop voor op de 

camera zitten of je moet ervoor in het menu duiken. Zie je dat een foto te donker 

wordt? Dan kun je dit compenseren door deze instelling op bijvoorbeeld +1 of +2 te 

zetten. Bij een te lichte foto kies je een negatieve waarde zoals -1 of -2, zodat de 

volgende foto’s donkerder worden. 

Met belichtingscompensatie pas je in de automatische stand alsnog het gedrag van de 

camera aan, dus zonder rechtstreeks het diafragma of de sluitertijd te veranderen. In 

tegenstelling tot Program Shift kun je deze instelling gelukkig wel voor meerdere 

foto’s gebruiken. Vergeet het dus niet zelf weer op nul te zetten, zodra het 

compenseren van de belichting niet meer nodig is. 

Overigens bestaan er meerdere soorten automatische standen. Zo heb je meestal een 

Auto-stand of een stand die wordt aangeduid met een groen vlakje (de groene stand). 

Daarnaast heb je de P-stand. Per cameramerk varieert het wat je in welke stand wel 

en niet mag aanpassen. In de P-stand is dat iets meer dan in de (groene) Auto-stand. 

Av-stand en Tv-stand 

In de Av-stand en de Tv-stand heb je meer grip op hoe een foto wordt gemaakt. In de 

Av-stand stel je zelf een diafragmawaarde in, om grip te hebben op de scherptediepte 

en daarmee op wat er scherp op de foto komt. In de Tv-stand stel je de sluitertijd in, 

waarmee je invloed hebt op hoe bewegingen worden vastgelegd. Op die manier kun 

je bewegingen bevriezen, of ze expres in een bepaalde mate laten vervagen. 

In beide standen mag je zelf de ISO-waarde instellen. Dat mag trouwens ook in de P-

stand, maar meestal niet in de Auto-stand. Stel je in de Av-stand een hogere ISO-

waarde in, dan wordt automatisch een snellere sluitertijd gekozen om de belichting 

weer kloppend te krijgen. Zo heb je indirect alsnog invloed op de sluitertijd. 
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Av- en Tv-stand zijn handig als je grip wilt hebben op scherptediepte of bewegingen. 

Kies bijvoorbeeld diafragmawaarde f/8 en verhoog de ISO-waarde net zolang tot 

sluitertijd 1/500 bereikbaar is. Werk je liever in de Tv-stand en heb je daar 1/500 

ingesteld? Verander dan de ISO-waarde tot de camera zoiets als diafragmawaarde f/8 

kiest, mocht je meer scherptediepte nodig hebben (ervan uitgaande dat de camera in 

eerste instantie met f/4 begint). 
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De ISO-waarde kan ook automatisch bepaald worden door de camera. Dan hangt het 

van de cameralogica af wanneer welke ISO-waarde en dus welke diafragmawaarde 

(Tv-stand) of sluitertijd (Av-stand) gekozen wordt. Op een aantal camera’s kun je 

aanvullend opgeven bij welke sluitertijd de ISO-waarde automatisch omhoog en weer 

omlaag moet. Je geeft dan bijvoorbeeld aan dat de sluitertijd nooit langzamer mag 

worden dan 1/125 of 1/500. Zodra het licht afneemt, gaat de ISO-waarde dan vanzelf 

omhoog om aan deze minimale (langzaamste) sluitertijd te voldoen. 

Pas zodra het echt te donker is geworden, zal alsnog een langzamere sluitertijd 

gekozen worden dan jij hebt aangegeven. Want als de hoogst instelbare ISO-waarde 

is bereikt, kan alleen de sluitertijd nog maar omlaag gaan om toch voldoende licht te 

verzamelen en de belichting kloppend te krijgen. 

M-stand 

Bij straatfotografie is het erg handig om een camerastand te hebben waarin je zowel 

de diafragmawaarde als de sluitertijd zelf kunt instellen. Op de meeste camera’s kom 

je dan al snel uit bij de gevreesde M-stand. De handmatige stand, die uiteindelijk 

helemaal niet zo eng is als veel mensen denken. Hierin kun je echt alles handmatig 

instellen. Bijvoorbeeld diafragmawaarde f/8 en een sluitertijd van 1/1000. Daarna heb 

je alleen nog maar een passende ISO-waarde nodig, omdat je natuurlijk wel altijd op 

de juiste belichting moet uitkomen. 

Die ISO-waarde kun je zelf uitrekenen, maar het kan makkelijker door deze instelling 

gewoon op automatisch te laten staan. Want dan blijft de camera dit voor je doen. 

Ook (zelfs) in de M-stand. Dit werkt helaas niet op alle camera’s. Dus is Auto-ISO 

niet beschikbaar op jouw toestel, let dan op het belichtingsbalkje dat je in de zoeker 

of op het scherm ziet. Verander vervolgens de ISO-waarde net zolang tot het balkje 

ongeveer op +0 staat. Dat is het teken dat de camera denkt dat je de juiste belichting 

te pakken hebt. 

Omdat een camera dankzij Auto-ISO zelf een ISO-waarde kiest, kan het gebeuren dat 

het toestel een vergissing maakt, waardoor een foto te licht of te donker wordt. In die 

gevallen kun je op veel camera’s aanvullend de daarnet besproken belichtings-
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compensatie gebruiken om de foto alsnog donkerder of lichter te maken. Dat werkt 

dus ook in de M-stand, mits Auto-ISO op jouw camera mogelijk is. 

Dankzij Auto-ISO (of een handmatige ISO en de hulp van het belichtingsbalkje), kun 

je zorgeloos fotograferen met een door jou ingestelde diafragmawaarde én sluitertijd. 

Eventueel aangevuld met belichtingscompensatie om een eventuele over- of 

onderbelichting te herstellen. De M-stand is dus helemaal niet zo ingewikkeld als 

veel mensen denken en beweren. 

 
De M-stand is ideaal om zowel scherptediepte als bewegingsscherpte te bepalen. 
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Ook in de M-stand kan de ISO-waarde automatisch worden gekozen. 

TAv-stand 

Sommige camera’s (zoals de Ricoh GR 1 en Ricoh GR 2) hebben een TAv-stand. 

Deze camerastand doet exact hetzelfde als de M-stand in combinatie met Auto-ISO 

bij andere cameramodellen. Op de Ricoh GR 3 is deze camerastand dan ook komen 

te vervallen. 

Zonder camerastanden 

Camera’s van FujiFilm zoals de X-Pro 3, X-E4, X100V, X-T4 en X-T30 hebben geen 

draaiwiel met camerastanden. Bij deze camera’s stel je een diafragmawaarde in via 

een ring op de lens en de sluitertijd via een draaiknop op het toestel. De ISO-waarde 

kies je ook via een draaiknop (behalve op de X-E4 en X-T30, daar gaat het via het 

menu of een zelf toe te wijzen functieknop). 

Door op deze camera’s een diafragmawaarde en een sluitertijd in te stellen, maar de 

ISO-waarde op automatisch te laten staan, bereik je exact hetzelfde effect als in de 

M-stand of de TAv-stand. Ook nu weer geef je op bij welke minimale oftewel 

langzaamste sluitertijd de ISO-waarde automatisch omhoog moet gaan. 
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Let op het licht 

Vooral als je in een stad fotografeert, varieert het licht vaak en sterk. Van een brede 

straat met veel zonlicht loop je bijvoorbeeld een smalle donkere steeg in. Of je bent 

eerst buiten en loop daarna een passage, winkelcentrum, of station binnen. Of net 

scheen de zon en nu schuift er een wolk voor. 

Het is daarom een goed idee om je aan te leren om al lopende continu op het licht te 

letten. Verandert het licht? Stel dan meteen je camera anders in. Wordt het 

bijvoorbeeld donkerder? Neem een grotere lensopening (lagere diafragmawaarde), 

kies een langzamere sluitertijd, of gooi de ISO-waarde omhoog als die niet op 

automatisch staat. Kom je weer in de volle zon? Dan keer je weer terug naar de 

eerdere instellingen (kleinere lensopening, snellere sluitertijd, of lagere ISO-waarde). 

Op die manier ben je altijd klaar voor actie. Want doe je dat niet, dan kom je er 

bijvoorbeeld bij de eerste de beste foto die je wilt maken pas achter dat jouw camera 

nog op bijvoorbeeld de situatie buiten staat ingesteld. Je moet dan in allerijl allerlei 

instellingen veranderen en dan is de kans groot dat je het moment dat je wilde 

vastleggen misloopt. Of nog erger, omdat je het niet ziet in de optische zoeker van 

een spiegelreflex, kom je er pas later achter dat er iets is misgegaan zodra je even de 

tijd hebt om te chimpen. 
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Verandering van licht of omgeving? Stel de camera meteen bij, zodat je klaar bent voor actie. 
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Avond-straatfotografie 

Een bijzondere vorm van straatfotografie, is straatfotografie na zonsondergang. Het 

levert bijzonder mooie en sfeervolle beelden op, maar vergt meer van jou en de 

camera. Omdat er nog maar weinig licht is, heb je minder mogelijkheden om de 

belichting kloppend te krijgen. Daardoor is het ook lastiger om scherpe foto’s zonder 

bewegingsvervaging te maken. De zon is weg en je moet het nu volledig doen met 

het aanwezige kunstlicht. Lantaarnpalen, de verlichting in huizen en gebouwen, 

koplampen van auto’s, noem maar op. 

Hier komen lichtsterke primes extra goed tot hun recht. Om uit de hand te 

fotograferen is al snel de grootste lensopening nodig, oftewel de laagste 

diafragmawaarde. Bijvoorbeeld f/1.4 of f/2. Er stroomt dan extra veel licht door de 

lens. Veel meer dan bij een zoomlens. Dan nog heb je vaak een hoge iso-waarde 

nodig zoals ISO 1600, 3200 of 6400. 

Avond-straatfoto’s zullen hierdoor meer ruis hebben dan foto’s die je overdag maakt, 

maar dit is helaas de enige manier om sfeervolle foto’s te maken zonder met een 

statief te werken. Tot slot moet de sluitertijd snel genoeg zijn om mensen 

aanvaardbaar scherp op de foto te krijgen. Hopelijk is 1/60 of 1/125 nog net haalbaar, 

maar soms zal de sluitertijd langzamer zijn als er extreem weinig licht is. Het toestel 

zo stevig en stabiel mogelijk vasthouden is dan essentieel. Zoek waar mogelijk 

ergens steun. Dus leun tegen een muur of zet je ellenbogen of de camera ergens op of 

tegenaan. 

Of je nu een prime of een zoomlens gebruikt, vooral als er stabilisatie op de lens of in 

de camera zit, kun je langer uit de hand fotograferen. Soms is hiermee zelfs een 

sluitertijd tot een kwart second of zelfs een hele seconde mogelijk! Houd er wel 

rekening mee dat beeldstabilisatie alleen jouw eigen trillingen compenseert. 

Bewegende onderwerpen vervagen alsnog bij een langzame sluitertijd. 
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Straatfotografie in het donker vergt het uiterste van jou en de camera. 
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Automatisch scherpstellen 

Niet alleen de belichting en de hoeveelheid scherptediepte heeft bij straatfotografie 

continu aandacht nodig. Ook scherpstellen kan een behoorlijke uitdaging zijn. In 

situaties met weinig haast, is altijd wel voldoende tijd om nauwkeurig op het juiste 

punt scherp te stellen. Maar als je snel moet reageren op iets dat je ziet gebeuren en je 

dus weinig tijd hebt om het beslissende moment vast te leggen, is het ineens een stuk 

lastiger om goede scherpe foto’s te maken. Want scherpstellen moet dan niet alleen 

nauwkeurig, maar ook razendsnel gebeuren. Dat stelt zowel fotograaf als camera 

flink op de proef. 

Er zijn een aantal manieren waarop je kunt scherpstellen. Allereerst kun je dat 

volledig aan de camera overlaten door auto focus te gebruiken. Waarbij er 

verschillende manieren zijn om alsnog veel invloed uit te oefenen op de manier 

waarop dat gebeurt. Voordeel is dat camera’s dit doorgaans heel snel en goed 

kunnen. Sneller dan wanneer jij het handmatig doet door aan een lensring te draaien, 

terwijl je in de zoeker of op het scherm probeert te beoordelen of je wel goed hebt 

scherpgesteld. 

Probleem is alleen dat een camera dan wel heel goed moet inschatten wat het juiste 

hoofdonderwerp is. Scherpstellen kan dan wel heel snel gaan, als de scherpte op de 

verkeerde plek wordt gelegd, is het onderwerp alsnog minder scherp of zelfs 

onscherp. 

Een camera analyseert het beeld om te ontdekken waarop moet worden scherp-

gesteld. Er wordt hierbij onder andere vanuit gegaan dat wat ongeveer in het midden 

in beeld staat en/of dichtbij is het hoofdonderwerp wel zal zijn. Alleen is dat 

natuurlijk niet altijd zo. Dat weet jij, maar een camera kan jouw bedoelingen niet 

raden en ook jouw gedachten niet lezen. Vandaar dat je de camera vaak een zetje in 

de goede richting moet geven. 
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Let op of de camera het juiste onderwerp scherp in beeld neemt. 
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Scherpstelpunten 

Een camera stelt scherp via zogenaamde scherpstelpunten. Die zie je meestal als 

kleine vierkantjes of lichtpuntjes in de zoeker of op het camerascherm. Standaard 

kiest een camera automatisch het meest geschikte scherpstelpunt. Dat kunnen er 

trouwens ook meerdere tegelijk zijn. Die zie je vervolgens in de zoeker of op het 

scherm oplichten. Zodoende kun je zien of de camera het juiste onderwerp heeft 

uitgekozen. 

Zelf een punt kiezen 

Alleen is het altijd afwachten of dit goed gaat. Zeker als je het hoofdonderwerp vaak 

uit het midden plaatst, of wanneer er een groep mensen of meerdere voorwerpen in 

beeld te zien zijn. Want wie of wat is dan het juiste onderwerp? Vandaar dat je er ook 

voor kunt kiezen om zelf een scherpstelpunt aan te wijzen. Die plaats je dan over het 

hoofdonderwerp. Zodra je nu de ontspanknop half indrukt, wordt precies op dat punt 

scherpgesteld. Fotografen kiezen hier vaak voor, in plaats van de camera zelf een 

punt te laten uitkiezen. 

 
Kies een scherpstelpunt zodat het onderwerp scherp op de foto komt. 
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Een scherpstelpunt uitkiezen doe je doorgaans met het zogenaamde D-pad aan de 

achterzijde van de camera, dat zijn een soort pijltjestoetsen die in een cirkel zijn 

opgesteld. Er kan ook een aparte knop of een joystick voor aanwezig zijn. 

Heeft jouw toestel een aanraakscherm, dan is het meestal ook mogelijk om 

simpelweg ergens op het scherm te tikken om daarop scherp te stellen. Daarnaast kan 

dan vaak meteen ook de foto gemaakt worden. Scherpstellen en afdrukken 

tegelijkertijd dus met één tik op het scherm. Op die manier kun je razendsnel 

fotograferen. Je hoeft alleen het onderwerp even op het scherm aan te tikken. De rest 

gaat vanzelf. 

Grootte instellen 

De grootte van het scherpstelpunt is vaak instelbaar. Met een groot scherpstelpunt is 

de kans groter dat je het goed over het onderwerp plaatst. Aan de andere kant, als je 

het scherpstelpunt kleiner maakt, kun je nauwkeuriger op een specifiek gedeelte van 

een onderwerp richten. Ook kun je dan makkelijker tussen de spijlen van een 

hekwerk door scherpstellen. Wel loop je met een klein scherpstelpunt weer iets meer 

risico dat je ergens net naast mikt, waarna de camera alsnog op het verkeerde punt 

scherpstelt. Het is daarom altijd een afweging wat wanneer het beste werkt. 

Groeperen 

Op de meeste camera’s kun je ook met groepjes scherpstelpunten werken. Dan kun je 

simpelweg zo’n groepje in de buurt van het onderwerp plaatsen, waarna de camera 

zelf wel de meest geschikte scherpstelpunten uitkiest. Een compromis dus tussen 

enerzijds alle scherpstelpunten gebruiken en anderzijds handmatig één scherpstelpunt 

aanwijzen. 

Middelste scherpstelpunt 

Traditioneel gebruiken fotografen vaak alleen het middelste scherpstelpunt. Hier zijn 

een aantal redenen voor, maar belangrijk om te weten is dat deze methode zowel 

voordelen als nadelen heeft. Waarom zou je het doen en hoe werkt het? 

Als je deze methode gebruikt, plaats je het hoofdonderwerp altijd even midden in 

beeld. Want daar zit het (geactiveerde) scherpstelpunt. Je drukt de ontspanknop half 
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in om scherp te stellen en daarna beweeg je de camera om de gewenste compositie te 

bepalen. Je plaatst het hoofdonderwerp nu bijvoorbeeld wat meer naar de zijkant. Dit 

heet her-kadreren. 

Cruciaal is dat je de ontspanknop al die tijd half ingedrukt houdt, want daarmee blijft 

de scherpstelling vergrendeld. Pas zodra het moment daar is, druk je de ontspanknop 

helemaal in om een foto te maken. 

Voordeel van deze methode is dat je bijna geen tijd verliest. Want je hoeft niet snel 

nog even een scherpstelpunt uit te kiezen dat precies bij het onderwerp zit. Je kunt er 

blindelings van uitgaan dat altijd en alleen het middelste scherpstelpunt aanstaat, dus 

je kunt zonder erover na te denken het hoofdonderwerp midden in beeld nemen. 

Nadeel is weer dat je deze hele procedure bij elke foto moet herhalen. Dus iets of 

iemand eerst midden in beeld plaatsen, de ontspanknop half indrukken, her-kadreren 

en daarna pas afdrukken. Dat is leuk zolang je één foto maakt, maar wordt al snel 

omslachtig, tijdrovend en vervelend als je meerdere foto’s achterelkaar wilt maken. 

Daarnaast zit er nog een nadeel aan dit her-kadreren. Omdat je de camera verdraait, 

verschuift het scherpstelvlak. Daar merk je meestal weinig van als je een relatief 

klein diafragma gebruikt (een hoge diafragmawaarde, dus veel scherptediepte), maar 

bij een grote lensopening met bijvoorbeeld een lichtsterke prime, kan de scherpte net 

een stukje naast het onderwerp komen te liggen. Vooral als je op redelijk korte 

afstand fotografeert. 

Nauwkeuriger is het daarom om niet altijd en alleen het middelste scherpstelpunt te 

gebruiken, maar juist het scherpstelpunt dat het dichtst bij het onderwerp in de buurt 

zit. Daarna hoef je de camera nog maar een fractie te verdraaien, omdat 

scherpstelpunten nu eenmaal niet altijd over het volledige beeld verspreid zitten. 
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Een ander nadeel van altijd het middelste scherpstelpunt gebruiken en dat vooral bij 

straatfotografie speelt, is dat her-kadreren onbedoeld de aandacht trekt. Je beweegt 

namelijk steeds jouw camera met een ruk opzij. Dat valt snel op. Houd je de camera 

stil en verplaats je het scherpstelpunt naar het juiste deel van het beeld, dan beweeg je 

de camera minimaal en ga je een stuk onopvallender te werk. 

 
Je kunt het middelste scherpstelpunt gebruiken en telkens her-kadreren. 

Gevoeligheid 

Soms zijn niet alle scherpstelpunten even gevoelig of nauwkeurig. Vooral bij oudere 

spiegelreflexcamera’s kan het bijvoorbeeld zijn dat alleen het middelste 

scherpstelpunt supergevoelig is, terwijl de rest langzamer en minder nauwkeurig is. 

Ook dat is een belangrijke reden waarom fotografen nog steeds vooral het middelste 

scherpstelpunt gebruiken. Bij recente camera’s zijn gelukkig veel of zelfs alle scherp-

stelpunten even nauwkeurig en gevoelig en zitten ze ook veel meer over het beeld 

verspreid. 
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Bij een spiegelreflex of een systeemcamera kun je altijd ergens in de handleiding 

terugvinden welke scherpstelpunten het snelst en nauwkeurig werken. Gebruik dus 

bij voorkeur die exemplaren als snelheid en nauwkeurigheid essentieel zijn bij 

straatfotografie. Soms zijn ze ook op het scherm of in de zoeker te herkennen. De 

gevoeligere scherpstelpunten worden dan op een iets andere manier weergegeven dan 

de minder gevoelige scherpstelpunten. Gebruik vooral bij weinig licht en bij een laag 

contrast de meest gevoelige scherpstelpunten. Want in die situaties hebben camera’s 

toch al meer moeite met scherpstellen. 

 
Controleer welke scherpstelpunten van jouw camera het gevoeligst zijn. 

Handmatig scherpstellen 

In plaats van auto focus te gebruiken, kun je er ook voor kiezen om handmatig scherp 

te stellen. Jij weet als beste wat het hoofdonderwerp is en kunt daar trefzeker op 

scherpstellen. Terwijl een camera er maar een gooi naar doet en dus ook een keer het 

verkeerde onderwerp kan uitkiezen, met name als alle scherpstelpunten actief zijn. 

Daarnaast hoef je het onderwerp dan niet eerst in het midden te plaatsen of er een 

scherpstelpunt naartoe te verplaatsen. 
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Hoe je omschakelt naar handmatig scherpstellen hangt af van het cameramodel. Vaak 

zit er een knop op het objectief (de lens) waarmee je overschakelt van auto focus naar 

handmatig scherpstellen. Er kan ook een knop op de camera zelf zitten. Of je vindt 

het terug als een optie in het cameramenu, die je met een beetje geluk dan weer aan 

een functieknop kunt toewijzen zodat je er sneller bij kunt. 

 
Handmatig scherpstellen kan ook, als daar tijd voor is. 
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Focus peaking 

Steeds meer camera’s hebben extra hulpmiddelen aan boord om nauwkeuriger 

handmatig scherp te stellen. Zoals focus peaking. Als je deze functie aanzet, worden 

scherpe delen in de zoeker of op het scherm met een kleurtje geaccentueerd. 

Daardoor weet je meteen of je goed zit. Dat gaat sneller dan wanneer je op het oog 

moet beoordelen of iets scherp is of niet. 

Daarnaast kun je het beeld tot bijvoorbeeld een factor tien uitvergroten. Dan zie je 

nog beter wat je doet. Meestal wordt het gebied rondom het gekozen scherpstelpunt 

uitvergroot en kun je dit vlak vervolgens handmatig over het totale beeld verplaatsen. 

Wel werkt dit alleen via het scherm en met een digitale zoeker. Bij de optische zoeker 

van een spiegelreflex kun je het beeld niet uitvergroten. 

Vooraf scherpstellen 

Met de hand scherpstellen kost altijd wat tijd, dus die moet je dan wel hebben. Je wilt 

immers niet het beslissende moment mislopen omdat je nog aan het scherpstellen 

bent. Wat je daarom ook kunt doen, is vooraf scherpstellen als je weet of verwacht 

dat iets op een bepaald punt zal gebeuren. Je hoeft vervolgens alleen nog maar te 

wachten tot het moment daar is en dan kun je razendsnel reageren. Want je hoeft nu 

alleen nog maar af te drukken. 

Een variatie hierop is dat je niet op een specifiek punt scherpstelt, maar op een vaste 

afstand van bijvoorbeeld twee meter. Vervolgens loop op je gemak rond en wordt 

alles op die afstand scherp zodra je foto’s maakt. Alleen kun je op deze manier nooit 

superexact op je onderwerp scherpstellen, omdat je niet van tevoren weet wanneer en 

waar je iets interessants tegenkomt. Daarom vertrouw je in dit geval op de 

scherptediepte. 

Want vaak gebruik je toch al een wat kleiner diafragma (een hogere diafragmawaarde 

zoals f/8) bij straatfotografie, omdat je ook de omgeving grotendeels scherp wilt 

hebben. Dit betekent dat je een grote scherptediepte hebt. Vandaar dat je ermee 

wegkomt als je iets minder nauwkeurig scherpstelt. Zolang het hoofdonderwerp zich 
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maar voldoende binnen het scherptedieptegebied bevindt, zal het alsnog scherp 

genoeg lijken. 

Je schat hierbij van tevoren zo goed mogelijk in hoever het onderwerp zich straks 

ongeveer van jou en de camera zal bevinden. Bijvoorbeeld omdat je voorbijgangers 

vastlegt die zich doorgaans twee of drie meter van je vandaan bevinden. Of omdat je 

altijd mensen aan de overkant van een smalle winkelstraat vastlegt. De afstand die je 

instelt hangt dus af van de situatie waarin je fotografeert. 

Sommige camera’s tonen een afstandsindicatie op het scherm of in de zoeker. Die 

indicatie kun je prima gebruiken om vooraf scherp te stellen op de gewenste afstand. 

Soms is hier meteen ook de scherptediepte op te zien. De camera geeft dan 

bijvoorbeeld aan dat je op twee meter afstand hebt scherpgesteld en dat de 

scherptediepte vanaf ongeveer anderhalf tot vijf meter loopt. Alles binnen dat gebied 

zal aanvaardbaar scherp op de foto komen. 

Let op: aanvaardbaar scherp is iets heel anders dan haarscherp. Je probeert hiermee 

om binnen de marges te blijven tussen wat je nog als scherp ervaart en wat als 

onscherp overkomt. Bekijk je een foto op ware grootte (op honderd procent) op een 

beeldscherm, dan zul je merken dat niet alles in de foto even scherp is. Automatisch 

of handmatig op het hoofdonderwerp scherpstellen blijft daarom altijd de meest 

nauwkeurige manier om een onderwerp volledig scherp te krijgen. Al is ook dan niet 

de volledige foto scherp, kijk maar eens naar de verre achtergrond. 

Tot slot wordt er onder andere door straatfotografen en natuurfotografen vaak met de 

zogeheten hyperfocale afstand gewerkt. Door op een vaste afstand scherp te stellen en 

bepaalde camera-instellingen te gebruiken, moet de hele foto scherp worden. 

Superhandig, want zodoende hoef jij je daar niet meer druk over te maken. In het 

analoge tijdperk werkte dit prima, maar bij digitale foto’s blijkt dat delen van de foto 

toch niet helemaal (pixel)scherp zijn. 
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Alles scherp in beeld is onmogelijk. Aanvaardbaar scherp kan wel. 

We kunnen tegenwoordig namelijk enorm ver inzoomen op onze beeldschermen, 

oftewel pixel peepen en we zitten er ook nog eens met onze neus bovenop. Verder 

zijn de sensoren van onze camera’s in staat om de kleinste en fijnste details vast te 

leggen. Waardoor het eerder dan vroeger opvalt als de scherpte er net even naast zit. 

De scherptediepte die je nu bij digitale foto’s ervaart, lijkt dan ook kleiner dan 

vroeger bij analoge foto’s. 
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Een best wel lastig verhaal waar ik niet al te diep op wil ingaan. Vooral belangrijk 

om te houden, is dat nooit alles in een foto of binnen het gebied van de scherptediepte 

volledig haarscherp kan zijn. Alleen het punt waarop jij of jouw camera scherpstelt is 

echt volledig scherp. Hoe verder je van dat punt afgaat (naar voren en naar achteren), 

hoe onscherper het beeld wordt. Vandaar dat er over scherptediepte en over 

aanvaardbare scherpte wordt gesproken. 

Continu scherpstellen 

Standaard stelt een camera eenmalig scherp zodra je de ontspanknop half indrukt. Dat 

is prima zolang het onderwerp ongeveer op dezelfde plek blijft tot je de foto maakt, 

maar niet als iets of iemand snel beweegt. Een voetganger of fietser die jou passeert 

bijvoorbeeld. Wacht je te lang tussen het scherpstellen en het maken van de foto, dan 

is de voetganger of fietser alweer op een andere plek en komt deze minder scherp of 

zelfs onscherp op de foto. 

 
Scherpstellen bij bewegende onderwerpen is altijd wat lastiger. 
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Dit is op te lossen door zodra de camera aangeeft dat er is scherpgesteld, direct de 

ontspanknop door te drukken om een opname te maken. Wat ook kan, is 

overschakelen naar continu scherpstellen. Zolang jij de ontspanknop half ingedrukt 

houdt, blijft de camera dan continu op het onderwerp scherpstellen. Het hangt wel 

van het cameramodel af of dit ook snel genoeg gebeurt om een snelle auto of een 

voorbijrazende intercity trein bij te houden. Experimenteer er daarom mee om te 

ontdekken hoe goed jouw camera hierin is, voordat je het bij straatfotografie 

gebruikt. 

Continu opnamen 

Naast continu scherpstellen, kun je de camera ook continu opnamen laten maken. 

Zolang je de ontspanknop volledig ingedrukt houdt, blijft de camera dan foto’s 

maken. Dat kunnen drie, vijf, tien, maar ook vijftien, twintig of nog meer foto’s per 

seconde zijn afhankelijk van de gebruikte camera. 

Dat is ideaal om bijvoorbeeld de kans te vergroten dat je bij voorbijgangers een 

mooie full stride vastlegt. Je weet wel, waarbij de benen een mooie omgekeerde V 

vormen. Ook als je meerdere mensen vastlegt, heb je op deze manier een grotere kans 

dat op een van de opnamen iedereen er op zijn best opstaat. 

Waarschijnlijk stelt jouw camera in de continu stand alleen bij de eerste foto scherp. 

Blijft iedereen op ongeveer dezelfde afstand (ten opzichte van jou en de camera), dan 

is dat geen probleem. Maar komt iemand naar je toe of gaat een persoon bij je 

vandaan, dan zal hij of zij op elke volgende foto steeds onscherper worden. 

Via het menu kun je bij de meeste camera’s daarom instellen dat het toestel ook 

tussendoor moet blijven scherpstellen. Het aantal opnamen per seconde zakt dan wel 

in, maar je krijgt er hopelijk scherpe(re) foto’s voor terug. 
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Een fotocompositie van vier full strides genomen in de continu stand. 

Onopvallende camera 

Om onopvallend te fotograferen is het belangrijk om zo goed mogelijk in het 

straatbeeld op te gaan en zo min mogelijk de aandacht op je te vestigen. Je wilt dus 

niet dat de camera jou alsnog verraadt. Eerder vertelde ik bijvoorbeeld dat je de 

elektronische sluiter kunt activeren zodat niemand hoort dat je foto’s maakt. 
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En als je een scherpstelpunt dicht bij het hoofdonderwerp uitkiest, kun je de camera 

vrijwel volledig stilhouden zonder opnieuw te kadreren. Alle beetjes helpen. Want 

elke beweging en elk geluid kan de aandacht trekken. Er zijn nog meer zaken die 

helpen om onopvallend(er) te werken. 

Geluid uit 

Schakel allereerst alle geluidssignalen van je camera uit. Denk aan het kunstmatige 

sluitergeluid dat bij veel camera’s en smartphones klinkt zodra je een foto maakt. Zet 

ook het piepje uit dat aangeeft dat je camera heeft scherpgesteld. Ik geef toe, het is 

best handig dat je hoort dat je een foto kunt maken, maar het constante gepiep van je 

camera trekt enorm veel aandacht. Je kunt ook aan het scherpstelpunt zien dat er is 

scherpgesteld. Dat kleurt meestal groen. Of er gaat ergens een (groen) lichtje 

branden. Of er verschijnt een speciaal symbool in beeld. 

Hulplicht 

Aan de voorzijde van de camera zit een hulplampje dat aangaat tijdens het 

scherpstellen. Dat gebeurt vooral bij weinig licht of een laag contrast. Zo’n 

lichtbundel valt net zo op als een flitser of een vuurtoren. Zet het dus snel uit. 

Flitser 

De flitser komt vaak automatisch in actie bij weinig licht of bij sterk tegenlicht. 

Vooral in de automatische standen. Zodra je een foto maakt, verraadt de felle 

lichtflits uiteraard meteen wat je aan het doen bent. Het licht komt hooguit een paar 

meter ver, dus op straat heb je er sowieso meestal niets aan. Schakel de flitser dus uit. 

Dat kan via een knop of een instelling in het menu. 

Foto in beeld 

Tot slot nog een minder cruciale instelling. Zodra je een foto maakt, verschijnt deze 

een paar seconden op het scherm achterop de camera. Als het donker begint te 

worden of als mensen zicht hebben op de achterzijde van jouw camera, zien ze dus 

dat je foto’s maakt. 
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In sommige omstandigheden kan het daarom raadzaam zijn om deze voorvertoning 

uit te schakelen via het menu. Je kunt je foto’s dan alleen nog terugkijken door 

bewust op de afspeelknop te drukken. Heb je een systeemcamera, dan is elke opname 

kort in de digitale zoeker te zien. Niemand die dat door heeft. 

 
Een volledig stille camera helpt om onopvallend(er) te fotograferen. 
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Nawoord 

Hiermee ben je alweer aan het einde gekomen van het boek Straatfotografie. Ik hoop 

dat je het met plezier hebt gelezen en dat je er veel van hebt opgestoken. Nu is het 

vooral belangrijk dat je jouw camera oppakt om het geleerde in praktijk te brengen en 

ervaring op te doen. Hopelijk heb je dat al gedaan tijdens het lezen van dit boek. 

Omdat je bij straatfotografie een drempel over moet voordat je zomaar vreemden op 

de foto durft te zetten, is het een idee om aanvullend een workshop straatfotografie te 

volgen. Dan ga je met een ervaren straatfotograaf de straat op, zodat je onder 

begeleiding en op een gestructureerde manier went aan het fotograferen op straat en 

je in een mum van tijd zonder zorgen de mooiste straatfoto’s maakt. Zo’n workshop 

kun je bij mij en sommige andere straatfotografen volgen. 
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Flaptekst 

Straatfotografie is een leuke en bijzondere vorm van fotografie. Je gaat met je camera 

de straat op, loopt een beetje rond en weet van tevoren nooit wie of wat je tegenkomt 

en dus ook niet met welke foto’s je straks thuiskomt. Al loop je elke dag exact 

dezelfde route, iedere keer is weer anders. Het lijkt wel een ontdekkingstocht, een 

spannend avontuur. 

Een belangrijke eigenschap van straatfotografie is de onvoorspelbaarheid. Je kunt een 

strakke planning maken waar je wanneer naartoe gaat en hoe je loopt, of je kiest 

ervoor om gewoon een beetje op je gevoel rond te struinen. In beide gevallen is het 

afwachten wat er gebeurt. Je kunt weinig afdwingen en dat maakt het spannend en 

uniek. Iedere keer kom je met onverwachte en bijzondere beelden thuis. Een extra 

voordeel is dat je lekker buiten bent en een (hopelijk) ontspannen wandeling maakt. 

Je komt op de mooiste plekken en krijgt nog een gezonde portie lichaamsbeweging 

op de koop toe, wat wil je nog meer. 

Voor straatfotografie heb je wel wat lef nodig. Want je richt je camera zomaar op 

wildvreemde mensen. In een drukke menigte valt dat niet zo snel op, maar als het 

rustiger is ben je duidelijk in beeld. Je moet het dan wel durven, je camera richten en 

op de knop drukken, want anders gaan al die mooie momenten aan je neus voorbij en 

kom je zonder opnamen thuis. 

Gelukkig bestaan er veel tactieken die je kunt toepassen om op straat te fotograferen. 

Zo kun je vooraf toestemming vragen, of eerst een foto maken en daarna vertellen 

wat je gedaan hebt, of je fotografeert zo onopvallend dat mensen het niet eens 

doorhebben dat je ze op de foto zet. Vooral voor deze laatste methode bestaan enorm 

veel tactieken. Onopvallend fotograferen heeft een groot voordeel: je verstoort het 

moment niet. Veel straatfotografen willen namelijk vastleggen wat ze op dat moment 

zien. Het laatste wat je dan wilt, is dat mensen zich anders gaan gedragen of zelfs 

gaan poseren omdat ze weten dat jij hen vastlegt. 
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Alle technieken die je nodig hebt om op straat te fotograferen komen uitgebreid in dit 

boek aan bod. Waaronder tactieken die je helpen om die eerste cruciale stap te zetten, 

namelijk je camera op een wildvreemde richten en een foto maken. Via uitgekiende 

tactieken ga je steeds een stapje verder. Zo groeit je zelfvertrouwen en wordt het 

steeds makkelijker om straatfoto’s te maken. 

 

Kees Krick (1964) werkt als zelfstandig tekstschrijver en fotograaf via zijn bedrijf 

Kees Krick Media voor bedrijven, uitgeverijen (boeken en bladen) en marketing-, 

communicatie- en PR-bureaus. Daarnaast is hij auteur van educatieve boeken en 

eBooks. Als er dan nog tijd over is, schrijft hij soms een spannend verhaal (misdaad, 

thriller, suspense, science fiction). 
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