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WE TAKE PHOTOS 
AS A RETURN 
TICKET TO 
A MOMENT 
OTHERWISE GONE
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GRAPHIC DESIGN
Beste lezer,

Welkom in ons eerste magazine van Spotlight. In dit magazine geven 
we u maandelijks een blik op de wereld van digitale beeldvorming in 

al haar facetten. De grafische wereld is nog nooit zo belangrijk 
geweest voor ons. Beelden zijn tegenwoordig overal. Denk maar aan 

televisie, sociale media, reclameborden... Daarom zetten wij elke 
maand een paar dingen in de SPOTLIGHT!
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DE GESCHIEDENIS VAN FILM, 
VIDEO & ANIMATIE 

Bewegend beeld: als visuele professionals hangt ons bestaansrecht ervan af. Met bewegend 
beeld kunnen we de coolste dingen. Van dynamische dronebeelden tot artistieke animaties. 

En van betoverende bedrijfsvideo’s tot amusante vlogs. 
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Omdat video onze passie is, besloten 
wij een duik te nemen in de geschie-
denis van bewegend beeld. Want hoe 
is datgene wat wij maken ontstaan? En 
welke uitvindingen en ideeën gingen er 
vooraf aan al het moois dat we vandaag 
de dag op het scherm zien verschijnen?

Bewegend beeld: van prehistorie 
tot de 19e eeuw

Of het nu om films, reclames of ani-
maties gaat: video is vooral en bovenal 
een kunstvorm. Beeld moet immers 
aangrijpend zijn. Kippenvel opleveren. 
Ontroeren. Urgentie opwekken. Een 
blijvende indruk nalaten. Een ragfijn 
gevoel voor kunst en inlevingsvermo-
gen is daarbij onmisbaar. Omdat video 
draait om het ‘verwoorden’ van emo-
ties in bewegend beeld, zou je kunnen 
stellen dat het idee van video al zo oud 
is als de mensheid zelf.

In de prehistorie had je schaduwspel-
len, in de Oudheid had je tragedie en 
theater, en bijna tweeduizend jaar ge-
leden werden er in Azië al pogingen 
gedaan om de illusie van bewegend 
beeld te creëren.

Video zoals we dat nu kennen, stamt 
echter uit eind negentiende eeuw. 
Eerder in diezelfde eeuw werd al vol-
op geëxperimenteerd met bewegend 
beeld, maar ontbrak de technologie 
om dat te maken. In 1834 werd wel 
al een populair animatie-apparaat 
ontwikkeld: de zoötroop. Uniek is dat 
zo’n zelfde soort zoötroop in het jaar 
180 (bijna twee millennia geleden!) 
werd gebouwd door een Chinese 
uitvinder. 

Kortom: de behoefte aan bewegend 
beeld als kunst- en verbeeldingsvorm 
is al zo oud als de mensheid zelf.

1893: Thomas Edison en de eerste 
filmprojector

Voor video moesten flexibele film-
rollen worden ontwikkeld die snel 
genoeg konden draaien om meerdere 
frames per seconde op te nemen. 
Uitvinders maakten hierbij dank-
baar gebruik van de techniek achter 
naaimachines, omdat die tevens een 
roterend effect had.

Vanaf de jaren 70 van de 19e eeuw 
werd al volop geëxperimenteerd met 
bewegend beeld, maar de doorslag 
kwam in 1893, toen Thomas Edison 
op een wereldtentoonstelling zijn 
befaamde kinetoscoop presenteerde. 
Met dit apparaat nam hij korte films 
op die mensen via een kijkgat kon-
den bekijken.

De behoefte aan bewegend beeld 
als kunst- en verbeeldingsvorm is 

al zo oud als de mensheid zelf.

“

“
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Begin 1900: De invloed van het 
publiek

Een aantal jaar na de ontwikkeling van 
Edisons machine maakten nieuwe uit-
vindingen het mogelijk om bewegend 
beeld op een scherm te projecteren. 
De bekendste daarvan is de cinémato-
graphe, een multifunctioneel apparaat 
dat een camera, optische printer en 
projector bevatte. Hierdoor kwam de 
ontwikkeling van video in een stroom-
versnelling. 

Video werd steeds meer een vorm van 
entertainment, en de invloed van het 
publiek begon een rol te spelen in de 
ontwikkeling van film in het algemeen. 
Begin vorige eeuw raakten mensen het 
bijvoorbeeld beu om naar saaie bewe-
gende beelden te kijken, en werden de 
eerste stomme films geproduceerd - 
geen geluid, wel spannende beelden.

Jaren 40 - Film als propaganda-
middel

In de jaren erna ging het snel. Korte 
films werden afgespeeld in winkeleta-
lages en theaters, en verspreid over de 
wereld kwamen de eerste avondvullen-
de films beschikbaar voor publiek. Ook 
video’s met geluid en special effects 
raakten in opkomst.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 
duidelijk dat film een effectief propa-
gandamiddel is. Zowel in Engeland 
als Duitsland werd video dan ook 
veelvuldig ingezet om politieke ideeën 
te verspreiden. Deze manier van ‘mar-
keting’ leidde tot razendsnelle techni-
sche ontwikkelingen, wat de evolutie 
van videotechnologie ironisch genoeg 
bespoedigde. Leuk feitje: in 1941 werd 
door het bedrijf Bulova de allereerste 
televisiecommercial gemaakt tijdens 
een wedstrijd van de Yankees. De kos-
ten? Slechts 4 dollar.

Jaren 50 - De opkomst van
televisie als massamedium

In de jaren 50 werd de televisie een 
vast onderdeel van het huishouden. De 
invloed van de televisie was ongekend. 
De reclame-industrie ontdekte dat tele-
visiereclames dé manier waren om het 
publiek te bereiken en beïnvloeden.
In de jaren 60 en 70 leidde dit tot 
riante resultaten. Reclames drukten 
vanaf die tijd een grote stempel op 
ons consumeergedrag en wereldbeeld. 
Kijktip: in de Hollywoodserie Mad 
Men zie je duidelijk terug hoe de op-
komst van de advertisingindustrie een 
blijvende stempel drukte op de wereld. 
Een buitengewoon indrukwekkend 
advertisingrecord werd overigens ge-
vestigd door Apple in 1984. Tijdens de 
Super Bowl lanceerden zij een iconi-
sche commercial over de lancering van 
de Macintosh.

1990-heden - Van special effects 
naar virtual reality

Wat video betreft, zijn er in de jaren 
negentig en tweeduizend indruk-
wekkende sprongen gemaakt. Special 
effects en animaties werden zodanig 
realistisch dat ze niet of nauwelijks van 
echt te onderscheiden waren. Mooie 
voorbeelden hiervan zijn Terminator, 
Titanic en de James Bond-films met 
Pierce Brosnan in de hoofdrol.
Ook de overgang van filmrollen naar 
digitale technologie was een belang-
rijke ontwikkeling. Onderwijl raakten 
geavanceerde 3d-animaties en virtual 
reality in opkomst; zaken die in de tijd 
van Thomas Edison natuurlijk vol-
strekt ondenkbaar waren.

Wat brengt de toekomst?
Met de opkomst van high-tech drones, 
fijnzinnige animatietechnieken en 
virtual reality, kan de toekomst van 
video alleen maar mooier, beter en in-
drukwekkender worden. Wat dit voor 
bedrijven en organisaties betekent, 
zien we in ons volgende magazine.
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THE WORLD
WITHOUT ART

IS JUST “EH”
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HET MAGISCHE BESTANDDEEL DAT 
PIXAR-FILMS TOT LEVEN BRENGT

Danielle Feinberg vertelt ons hoe ze als kind de droom 
had om artiest te worden, maar het haar afgeraden werd 
omdat artiest zijn geen echt beroep is. Ze besloot om niet 

bij te pakken te blijven zitten en werd wetenschapper. 

Tijdens haar studie informatica zag de Amerikaanse 
voor de eerste keer een animatiefilmpje. In 1997 begon 

Feinberg te werken als Director of Photography for Ligh-
ting bij Pixar Animation Studios. 

Pixar animation studios

Een punt wordt een lijn en dan een gezicht. De 3D-wereld die 
ze bij Pixar creëren is magisch. Een groot deel van die magie 
wordt gevormd door het licht. Belichting kan een verhaal ver-
tellen, een tijdstip aanduiden, een gevoel weergeven, de kijker 
zijn ogen sturen in een bepaalde richting of een element laten 
opvallen binnen de massa.
Animatiefilms worden geprogrammeerd op de computer en 
de mogelijkheden zijn eindeloos. Je kan beelden blijven be-
werken met het risico om de geloofwaardigheid te verliezen. 
Om de realiteit niet uit het oog te verliezen valt men terug op 
de wetenschap.

Finding nemo

We gebruiken Finding Nemo als voorbeeld. De film vindt 
grotendeels plaats onder water. Maar hoe geven we ‘onder 
water’ weer als er geen land te zien is in beeld? 

Danielle Feinberg legt uit dat de eerste stap was om echte 
beelden te maken onder water. Op die beelden werd gekeken 
naar welke elementen er nu voor zorgen dat je ziet dat we ons 
onder water bevinden. 

De weergave van licht en kleur sprongen hier meteen in het 
oog. Onder water zien we objecten vlak voor ons in hun vol-
ledige kleur, maar eens we verder kijken verdwijnt eerst rood, 
dan groen en uiteindelijk blauw. Objecten die erg ver staan 
hebben dus geen duidelijke kleur meer voor het menselijk 
oog. Naast de kleur en het licht zie je ook duidelijk kleine 
deeltjes bewegen in de zee. 

De wetenschappelijke fysieke kenmerken van licht, water en 
beweging worden dus gebruikt om de realiteit weer te geven. 
Uiteraard is het niet de bedoeling om een perfect wetenschap-
pelijke wereld na te maken en worden er bepaalde elementen 
aangepast om beter bij het verhaal en de sfeer te passen. 

In Finding Nemo was dit de kleur. Sommige settings uit de 
film zal je nooit echt in onze oceanen tegenkomen. De kwal-
lenscène in de film is een voorbeeld van hoe wetenschappe-
lijke correctheid een scène kan verstikken. Uiteindelijk paste 
men de belichting aan zodat er een gezonde mix ontstond van 
een mooi, maar toch ook realistisch beeld.

Feinberg sluit af met deze quote:
“We gebruiken wiskunde, wetenschap en codes om verbluf-
fende werelden te creëren en we gebruiken verteltechnieken 
en kunst om ze tot leven te brengen. Het is een verweving van 
kunst en wetenschap.”

DANIELLE FEINBERG
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“HET IS EEN VERWEVING VAN KUNST EN WETENSCHAP”
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Photoshop is normaal 
we bewerken mensen al 2.500 jaar

“Bij filmpjes over gefotoshopte beelden 
wordt vaak gezegd dat ze niet meer door 
de beugel kunnen”, zegt Koenraad Jonck-
heere aan het begin van de informatieve 
sessie. Hij heeft het over het feit dat velen 
willen dat magazines hun modellen niet 
meer digitaal mogen bewerken, maar 
maakt dan een kanttekening vanuit zijn 
eigen standpunt als kunsthistoricus. 
“Voor een kunsthistoricus is dat de 
normaalste zaak van de wereld. Ik weet 
niet of jullie dat beseffen, maar we zijn al 
2.500 jaar aan het fotoshoppen”, zegt hij.

De ideale vrouw

Dat bewijst hij aan de hand van een 
schilderij van Zeuxis, een schilder uit 
de vijfde eeuw voor Christus. “Hij werd 
gevraagd om een schilderij te maken van 
Helena, de mooiste vrouw ooit. Maar hij 
vond in het Griekse Croton, zijn geboor-
teplaats, het juiste model niet. Daarom 
gebruikte hij de allermooiste elementen 
van de allermooiste vrouwen die bij hem 
langskwamen. De oren van de ene, de 
neus van de andere,… Die combineerde 
hij om uiteindelijk een van de beroemd-
ste portretten uit de antieke oudheid te 
maken. “ Ga vijfhonderd jaar vooruit, 
naar het Romeinse Rijk en dan kom 
je ook een voorloper van het digitale 
bewerkingsprogramma tegen. 

Van Rubens tot Jommeke

Meer bepaald keizer Augustus wilde 
mensen weergeven met perfecte beelden. 
Eén beeld gaf hij net genoeg gelaats- 
en lichaamskenmerken van zichzelf, 
waardoor hij als een soort halfgod wordt 
afgebeeld. Ook in de renaissance werd er 
heel wat bewerkt. “Heiligen werden niet 
geportretteerd als mensen van vlees aan 
bloed, maar als heel perfecte wezens. Dat 
zijn mensen die op geen enkel foutje te 
betrappen zijn. Ook Rubens en Miche-
langelo manipuleerden fysieke ken-
merken. Alle kunstenaars waren zich er 
heel goed van bewust dat je mensen en 
gezichten kan manipuleren ”, klink het.

Westerse cultuur

Jonckheere voegt eraan toe dat zelfs Jef 
Nys, de bedenker van Jommeke, dezelfde 
kenmerken als Rubens gebruikte om 
een slechterik in beeld te brengen. Zo 
lijkt Anatool qua uiterlijk een beetje op 
Galba, een Romeinse senator waarvan 
het volk niets moest hebben.” De kenner 
besluit dat het interessant is om af en toe 
stil te staan bij Photoshop. “Het wijst ons 
op problemen die al 2.500 jaar eigen zijn 
aan onze Westerse cultuur.”

Van een strakkere buik tot dunnere billen: (online) magazines schuwen 
doorgaans geen Photoshop om het uiterlijk van modellen te verfraaien. En 
dat is volgens professor en kunsthistoricus Koenraad Jonckheere, verbon-
den aan de Gentse universiteit, de normaalste zaak van de wereld. Dat zegt 

hij in een video van de Universiteit van Vlaanderen, een online platform dat 
gratis colleges van wetenschappers aanbiedt.
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De dino’s zijn weer van 
piepschuim en kippengaas

“

“
Jurassic World: Fallen Kingdom. 
Sinds Jurassic Park leek de toe-
komst van special effects digi-
taal. Maar in Fallen Kingdom 
omzien we weer mechanische 
dino’s.

‘Animatronics are awesome”, zegt 
acteur Chris Pratt, held Owen Brady in 
Jurassic World: Fallen Kingdom. In de 
vijfde Jurassic Park-film kon hij, veel 
meer dan in het vorige deel, acteren 
met animatronics: mechanische, 
levensechte dino’s van piepschuim, 
kippengaas, rubber, latex en triplex. En 
dus niet in zijn eentje voor een groen 
scherm bewegen waar dino’s later 
digitaal worden ingetekend, oftewel 
computer generated images (CGI).
In Fallen Kingdom zitten vijf anima-
tronic-dinosaurussen. Hun ontwerper 
is Neal Scanlan, die in 1996 een Oscar 
won voor de visuele effecen van Babe. 
Door toenemend gebruik van CGI 
was er steeds minder vraag naar zijn 
handwerk, dus ging Scanlan tien jaar 
geleden met vervroegd pensioen. 

Tot Ridley Scott hem vroeg voor 
Prometheus (2012) en Star Wars: The 
Force Awakens (2015) en hem daarna 
inhuurde als ‘creature supervisor’. 
Opeens ging de bal weer rollen: anima-
tronics zijn terug van nooit helemaal 
weggeweest.

Digitale T-Rex

Steven Spielbergs avonturenfilm 
Jurassic Park (1993) is de boeken 
ingegaan als dé doorbraak van CGI. 
Toen Spielberg zag hoe geloofwaardig 
een digitale T-Rex van Dennis Muren 
bewoog, verkoos hij diens CGI boven 
de stop-motion van specialist Phil 
Tippett: een techniek waar poppen 
beeld voor beeld worden bewogen. 
CGI was voor actie veraf; dino’s die 
direct in contact stonden met acteurs, 
bleven animatronics. Jurassic Park 
bevatte slechts vijftig pure CGI-shots; 
de Velociraptors die in de zenuwslo-
pende keukenscène zoeken naar twee 
kinderen zijn acteurs in kostuum of 
mechanisch. Slechts in twee scènes zijn 
de dino’s volledig digitaal.

Maar inmiddels heeft de omgekeerde 
beweging ingezet: er groeit een voor-
keur voor fysiek aanwezige modellen 
boven digitale effecten. Dat heeft ook 
te maken met iets dat Spielberg in 1982 
al merkte: de fysieke ET-pop op de set 
zorgde voor een emotionele connectie 
met de kindacteurs, en als kijker voel-
de je dat. Die logica geldt ook voor de 
volwassen acteurs van Fallen Kingdom. 
Regisseur J.A. Bayona in de Los Ange-
les Times: “Het geeft een extra prikkel 
als je met iets tastbaars kan acteren.”
Bij direct, fysiek contact zijn animatro-
nics uiteraard noodzaak: denk aan de 
klassieke scène uit Jurassic Park waarin 
acteur Sam Neill zich teder tegen de 
buik van een zieke, verdoofde Tricera-
tops vleit. Maar het werkt ook subtie-
ler. Zo hebben Bryce Dallas Howard 
en Chris Pratt in Fallen Kingdom een 
gespannen scène met Velociraptor 
Blue, die door vijftien poppenspelers 
uiterst kundig wordt bestuurd. De 
Raptor zweet, kwijlt en knippert met 
vochtige ogen: daar als acteur op rea-
geren zonder iets te zien, oogt al snel 
onwaarachtig.
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Tastbare mode

De huidige verschuiving van digitaal naar analoog heeft een modieus element. 
Zo kwam Christopher Nolan onlangs bij de ‘ongerestaureerde versie’ van 2001: 
A Space Odyssey. Warm krakend vinyl is helemaal terug in de platenzaken, 
het cassettebandje beleeft een heropleving en jonge mensen gaan graag naar 
70mm-vertoningen in Eye Filmmuseum. Die ‘tastbare’, analoge media staan 
voor levend en authentiek, digitaal voor steriel en doods.

In de film beperkt die trend zich niet tot Nolan, die er een punt van 
maakte zijn oorlogsepos Dunkirk zo ouderwets mogelijk te filmen.  
J.J. Abrams streefde bij de herstart van de Star Wars-reeks ook naar 
zo min mogelijk digitale effecten. Een element van (zelf)bedrog 
bevat dat wel. Zo zijn bijna alle animatronics van Fallen King-
dom digitaal bewerkt: voorzien van een laagje CGI om bewe-
gingen net iets soepeler te maken. Wat we tegenwoordig op 
het doek zien, zijn digitale hybrides.

Jurassic World: Fallen Kingdom

De laatste blockbuster in de Jurassic Park-reeks 
vangt aan met een dreigende vulkaanuitbarsting 
die het vervallen eiland/themapark Isla Nublar, 
en dus ook de resterende dinosaurussen, van de 
wereldbol dreigt te vegen. Het ontketent een 
politieke rel waar voor- en tegenstanders 
debateren of de dinosaurussen wel moeten 
gered worden. Tot slot van spreken waren 
ze toch al uitgestorven, en enkel door 
toedoen van de mens nieuw leven in-
geblazen, getuigt Dr. Ian Malcolm 
(Jeff Goldblum).

De voormalige directeur van 
het park Claire Dearing vecht 
voor het behoud van de di-
no’s, en krijgt de kans om 
de resterende dino’s een 
veilige, nieuwe thuis te 
geven. De film is van-
af nu te zien in alle 
cinema’s.
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Klik… en wat dan?

Als je aan een fotograaf vraagt welke fotobewer-
kingssoftware, cameramodellen en soorten lenzen 
hij gebruikt, zal hij daar hoogstwaarschijnlijk snel 
en duidelijk een antwoord op kunnen geven. Als je 
diezelfde fotograaf dan zou vragen of hij weet wat er 
precies gebeurt in de camera bij het nemen van een 
foto, zal het antwoord wellicht iets minder uitgebreid 
zijn. Dit artikel zal antwoord geven op de minder ge-
stelde, maar daarom niet minder belangrijke, vragen 
zoals waarom er verschillende soorten cameralenzen 
bestaan en wat een beeldsensor allemaal doet om de 
traditionele filmrol te kunnen vervangen.

De absolute basis

In feite doen een analoge en digitale camera hetzelfde, name-
lijk een beeld vastleggen. Ze doen dit gewoon elk op hun eigen 
manier. Het verschil tussen deze twee zit in de vorm waarin 
het beeld wordt vastgelegd. Een filmcamera maakt gebruik 
van, zoals de naam al doet vermoeden, film om het beeld op 
vast te leggen. Deze film moet achteraf weliswaar nog een heel 
proces doorlopen vooraleer er sprake is van een foto. Waar de 
analoge camera film gebruikt, heeft de digitale camera foto-
sensors waarop het beeld terechtkomt. Elk van deze sensors 
verstuurt hierna elektrische stroom die omgezet wordt in een 
specifiek gegevenspatroon, oftewel het fotobestand. Dit is wel-
iswaar een relatief eenvoudige manier om te omschrijven hoe 
digitale camera’s foto’s kunnen maken. Vandaar dat het nu tijd 
is om dit korte stappenplan verder uit te diepen, zodat je aan 
het einde van de rit een ware cameraexpert bent.

De werking van digitale camera’s 
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Fysica voor dummy’s

Om te weten hoe een camera een beeld vastlegt, 
moeten we eerst even terug naar de les fysica over 
licht. Alle voorwerpen die wij zien (en die de came-
ra ziet), reageren op afzonderlijke lichtpartikels in 
de lucht, de fotonen. Deze fotonen weerkaatsen op 
voorwerpen en veranderen hierbij hun frequentie 
naargelang de kleur van het object. Vervolgens 
reizen ze verder door de lucht en kunnen ze waar-
genomen worden. Als deze fotonen door een kleine 
opening gaan, creëren ze een beeld van wat er zich 
achter de opening bevindt. Camera’s manipuleren 
dit proces in feite om een beeld te kunnen vast-
leggen. Zo zorgt de lens van de camera ervoor dat 
deze fotonen een helder beeld kunnen vormen. 
Wanneer je vervolgens op de knop duwt (of op het 
scherm tikt) om een foto te nemen, gaat de sluiter 
aan de kant waardoor er licht op de film/sensoren 
valt. Wat de camera vervolgens doet om het beeld 
te vormen, kan je verderop lezen.

De analoge camera

De werking van de digitale en de analoge camera 
is op bepaalde vlakken quasi hetzelfde. Daarom is 
het handig om eerst kort te kijken hoe een analoge 
camera foto’s maakt. Het meest essentiële deel van 
een analoge camera is hoogstwaarschijnlijk de film. 
Zonder de film kan je namelijk geen foto’s nemen. 
De film is een lange spoel van flexibel plastic met 
een speciale laag lichtgevoelige chemicaliën en 
zit altijd verpakt in een stevige, lichtbestendige 
plastic cilinder. Wanneer je een foto wilt nemen, 
moet je op de knop duwen waarmee de sluiter 
van de camera opengaat. Bij het opengaan van de 
sluiter, wordt een opening vooraan de camera (het 
diafragma) geopend, waardoor licht de camera 
kan binnengaan door de lens (verderop volgt meer 
informatie over cameralenzen). Dit licht veroor-
zaakt vervolgens chemische reacties op de film, die 
ervoor zorgen dat de foto wordt “opgeslagen”. Het 
proces is hier nog lang niet afgelopen, aangezien 
het beeld op dat moment slechts vastgelegd is op 
film en nog geen echte foto is. De film moet name-
lijk nog ontwikkeld worden. In de beginperiode 
van de analoge fotografie gebeurde dit nog hand-
matig in een verduisterde kamer, maar later werden 
er ook machines ontworpen die dit proces makke-
lijker en sneller maakten. Een ontwikkelmachine 
opent eerst de filmcontainer, haalt de film eruit en 
dompelt deze onder in bepaalde chemicaliën die 
de foto’s laten verschijnen. Op dit moment zijn de 
foto’s nog negatieven – hierbij zijn de kleuren van 
de foto’s omgekeerd ten opzichte van

de echte kleuren van het vastgelegde beeld – die 
de machine gebruikt om de echte foto’s te kunnen 
printen. Zoals je kan zien, gaat analoge fotografie 
gepaard met een intensief proces om tot de uit-
eindelijke foto te komen. De digitalisering van dit 
proces was dan ook meer dan welkom, aangezien je 
nu meteen kan zien wat je hebt gefotografeerd.

De cameralens
In feite bestaat er niet zoiets als “de cameralens” 
aangezien deze bestaat uit verschillende lenzen, 
die er samen voor zorgen dat je een scherp beeld 
verkrijgt. De belangrijkste functie van de came-
ralens is de lichtstralen samen te brengen op de 
beeldsensor, die later nog aan bod komt. Op het 
eerste gezicht klinkt dit eenvoudig, maar er zit heel 
wat wetenschap verscholen achter het ontwerp van 
een cameralens. De reden dat een cameralens uit 
verschillende lenzen bestaat, is dat een enkele lens 
een vervormd beeld zou opleveren.

Zo zou je met een enkele convergentielens wel een 
foto kunnen nemen, maar zou deze vervormd zijn 
door een aantal afwijkingen die voortkomen uit de 
natuurlijke eigenschappen van licht. Een voorbeeld 
van deze afwijkingen is dat de kleuren van het licht 
op een andere manier afbuigen wanneer deze door 
een lens bewegen, waardoor er met een enkele lens 
een foto geproduceerd wordt waarvan de kleuren 
niet overeenkomen met de werkelijkheid.
De grootste uitdaging is dat je geen lens wilt die 
op één plaats scherp is, aangezien een goede foto 
scherp is over het gehele oppervlak. Een lens van 
goede kwaliteit is bijgevolg essentieel voor de 
scherpheid van je foto’s. Daarnaast kan je camera-
lenzen indelen in drie grote categorieën op basis 
van de brandpuntsafstand: groothoeklenzen, nor-
male lenzen, telelenzen. Deze brandpuntsafstand 
verwijst naar het punt waar de lichtstralen elkaar 
kruisen en dit bepaalt welk deel van het beeld op 
de beeldsensor terecht zal komen. Hoe deze afstand 
invloed heeft op de foto, kan eenvoudig uitgelegd 
worden aan de hand van de verschillende soorten 
cameralenzen.

Normale lens

Een normale lens zorgt voor een brandpuntsafstand 
waarbij het beeld op de foto overeenkomt met het 
natuurlijke beeld dat je zelf kan zien. Deze lenzen 
hebben altijd een brandpuntsafstand van 50mm.
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Groothoeklens

Een groothoeklens heeft over het algemeen een brand-
puntsafstand die kleiner is dan 28mm en wordt meestal 
gebruikt om voorwerpen of personen van dichtbij te 
fotograferen. Met dit soort lens lijkt alles wat verder weg 
is kleiner en alles wat dichtbij is groter.

Telelens

Een telelens doet net het omgekeerde van een groot-
hoeklens en heeft een brandpuntsafstand van minstens 
100mm. Met deze lens kan je namelijk met gemak 
scherpe close-upfoto’s nemen van objecten die zich op 
een grote afstand van je bevinden. Natuurfotografen ma-
ken vaak gebruik van dit soort lenzen om, bijvoorbeeld, 
vanop een afstand toch een scherpe, beeldvullende foto 
te maken van een vos of vogel.
Bovenstaande voorbeelden zijn telkens lenzen met een 
vaste brandpuntsafstand en staan ook wel bekend als pri-
melezen. De tegenhangers hiervan zijn de zoomlenzen, 
waarvan je de brandpuntsafstand kan aanpassen of, zoals 
je waarschijnlijk vaker hoort, kan in- en uitzoomen. Het 
nadeel van zoomlenzen is dat deze iets duurder zijn en 
vaak foto’s van lagere kwaliteit produceren.

De beeldsensor: het hart van de digitale 
camera
In de voorgaande delen is de befaamde beeldsensor reeds 
enkele keren vermeld. Dit is namelijk het stukje techno-
logie dat de digitalisering van fotografie mogelijk heeft 
gemaakt. De beeldsensor is de gedigitaliseerde versie van 
de film in analoge camera’s. Deze chip vangt het licht op 
en zet dit om in de uiteindelijke foto. 

De kwaliteit van de camera (en de foto’s die je ermee 
neemt) is ook in grote mate afhankelijk van deze 
beeldsensor. Wat deze sensoren precies doen om van 
het invallende licht een digitale foto te maken, wordt 
hier uitgelegd.

Net zoals bij de cameralenzen bestaan er ook verschil-
lende soorten beeldsensoren, waarvan de CCD- en 
CMOS-sensor de meest voorkomende zijn. Alle 
beeldsensoren in een camera zijn ten eerste lichtgevoe-
lig en bestaan uit kleine lichtgevoelige elementen die 
verbonden zijn door elektronische schakelaars.

Het aantal lichtgevoelige elementen in de beeldsensor 
komt daarnaast overeen met het aantal pixels waaruit 
je foto zal bestaan (1 lichtgevoelig element = 1 pixel). 
Ze bepalen dus de kwaliteit van de foto’s: hoe meer 
lichtgevoelige elementen er in de beeldsensor zitten, 
hoe hoger het aantal (mega)pixels en hoe hoger de 
kwaliteit.
Wanneer er licht via de lens op de beeldsensor komt, 
reageren de lichtgevoelige elementen erop door een 
elektrische lading te produceren. 

De verschillende lichtgevoelige elementen zullen elk 
ook maar op één bepaalde soort van invallend licht 
reageren. Om kleurenfoto’s te kunnen nemen, moet er 
echter nog een kleurenfilter over de beeldsensor ge-
plaatst worden. Deze staat beter bekend als de Bayerfil-
ter en zorgt ervoor dat de lichtgevoelige elementen niet 
alleen elk op een specifieke lichtsterkte reageren, maar 
ook op een specifieke kleur van licht.

De elektrische ladingen geproduceerd door die reacties 
worden vervolgens doorgestuurd naar een analoog-di-
gitaalomzetter (AD-converter) die deze informatie 
digitaliseert. Deze digitale informatie is tot slot het 
uiteindelijke fotobestand dat je kan zien op de camera 
en kan overzetten naar je computer.
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In dit artikel laten we zien wat er 
allemaal bij komt kijken als je een 
blad maakt. Misschien ben je ge-

woon nieuwsgierig of misschien wil 
jij zelf wel een blad maken. We leg-
gen stap voor stap uit hoe je tot een 
uiteindelijk blad komt. Allereerst 
moet je natuurlijk bedenken wat voor 
soort magazine je wilt maken. Maak 
je een blad voor vrouwen, voor na-
tuurliefhebbers of een culinair blad? 
Het is belangrijk dat je weet waar 
het blad over gaat en voor wie je het 
maakt. Maak je een blad voor zaken-
mensen, dan moet je ook serieuze 
artikelen plaatsen en netjes schrij-
ven. Als je een modeblad wilt maken, 
dan moet je wel op de hoogte zijn 
van alle nieuwe trends. Ook bedenk 
je een naam voor je magazine die 
past bij hetgeen wat je gekozen hebt.
Denk nu eens na over hoe je het gaat 
vormgeven. Wil je een groot blad of 
juist klein? Wil je glimmend papier 
of mat papier? Wil je veel kleur ge-
bruiken of alleen zwart/wit? Deze 
vragen moet je jezelf stellen voordat 
je begint met het maken van het ma-
gazine. Vooral als je vaker het blad 
gaat maken (wekelijks/maandelijks), 
is het belangrijk dit vast te stellen. 
De opvolgende nummers moeten 
namelijk wel in dezelfde stijl zijn. 

Brainstormen, foto’s maken, interviews afnemen, research doen, uren 
in Indesign werken enzovoort. Er komt een heleboel kijken bij het 

maken van een blad. Ben jij benieuwd hoe dat in zijn werk gaat of wil je 
misschien je eigen magazine maken? Dat kan!

Kijk maar naar de LINDA., Glamour 
of Cosmogirl, elke keer anders maar 
toch zien ze er hetzelfde uit. Ze passen 
allemaal binnen een bepaald format. 
Nu ga je bedenken waarover je de 
eerste keer wilt gaan schrijven. Wel-
ke onderwerpen wil je in je magazine 
hebben? Je kunt daarvoor een plank 
maken. Je maakt dan een totaalover-
zicht van alle pagina’s in je blad en 
dan bedenk je wat je op welke pagi-
na wilt hebben. Hierbij noteer je dus 
alle paginanummers en het onder-
werp van die pagina. Zo kun je later 
altijd terugvinden wat er bijvoorbeeld 
op pagina 6 moet komen te staan. 
Ook bedenk je waar je het beeldma-
teriaal vandaag gaat halen en of je 
misschien nog foto’ s moet maken.

Je hebt nu je tekst en je beeld bij el-
kaar verzameld. Het is vervolgens de 
bedoeling dat je alles op de juiste plek 
gaat zetten in de computer. Hier wordt 
vaak het computerprogramma Inde-
sign voor gebruikt. Dit programma 
is best ingewikkeld, dus als jij zelf een 
blad wilt maken, kun je bijvoorbeeld 
ook Paint gebruiken. Als je niet zo’n 
computer-nerd bent, kun je natuur-
lijk ook gewoon met de hand schrij-
ven en plaatjes knippen en plakken.
Wanneer alles op de juiste plek staat, 
ga je nog een laatste keer alles na. 
Kijk naar de spelling, de plaatjes, de 
paginanummers, de lay-out enzo-
voort. Als alles klopt kun je het blad 
gaan uitprinten. Wanneer je dit thuis 
doet, wordt het natuurlijk minder 
mooi dan bij de drukker. Printen bij 
een drukker is wel redelijk duur, dus 
daar moet rekening mee gehouden 
worden. Wanneer het uitgeprint is, 
niet (als in nietjes) je het blad in el-
kaar. Als je dit niet mooi vindt, kun 
je het ook laten inbinden. Je magazine 
is uniek en jij kiest hoe je het wilt; 
Proficiat, Jij hebt nu je eigen blad!
Een goede oefening om te leren wer-
ken met Indesign is proberen om 
een spread die je mooi vindt uit een 
bepaald magazine proberen nama-
ken zoals op de volgende pagina.

“Ieder magazine is 
uniek en heeft zijn 
eigen stijl. Vanaf je 

deze hebt ben je 
vertrokken met 
jouw eigen blad”

EEN MAGAZINE MAKEN

HOW TO 
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Hoe onderhoud je je sociale media? Hoe zorg je ervoor dat je 
Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn en Youtube er niet 
exact hetzelfde uitzien, maar toch dezelfde stijl behouden? 

Hoe wissel je af tussen je feed en welke formaten gebruik je waar? 
Wij hebben speciaal voor jou een voorbeeld gemaakt van hoe je de          
belangrijkste sociale mediaplatformen creatief kan invullen.

PHOTOSHOP
HOW TO 
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After Effects. voor som-
migen klinkt het vast 
bekend in de oren. Voor 

anderen zal het dan weer volle-
dig nieuw zijn. We kunnen Af-
ter Effects omschrijven als een 
computerprogramma van Adobe 
dat wordt gebruikt voor het toe-

voegen of genereren van effecten 
voor film- en videoproducties in 
de postproductie. Omdat we op 
papier moeilijk kunnen laten zien 
hoe dit werkt hebben we een tu-
torial gemaakt over het disinte-
gration effect. Scan de QR-code 
en maak jouw allereerste effect.

HOW TO 

AFTER EFFECTS
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Canon see impossible
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