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4 Tips voor het maken van betere foto's - Van kiekje schieten naar 

professioneel fotograferen. 
 

 
Wist je dat - 1 - Fotograferen is meer dan een kiekje schieten 

Een veelzeggende citaat over fotografie stelt dat veel fotografen denken dat als ze maar een betere 

camera kopen, ze ook betere foto's zullen nemen. Een betere fotograaf worden dus. Maar, gaat de quote 

verder, een betere camera zal niets voor je doen als je niets in je hoofd of in je hart hebt om uit te 

putten. Vrij vertaald naar:  

"A lot of photographers think that if they buy a better camera they'll be able to take better photographs. 

A better camera won't do a thing for you if you don't have anything in your head or in your heart" - 

Arnold Newman 

 

 
Wist je dat - 2 - Verleg je grenzen of voorkeur 

Bij het woord 'snapshot', het Engelse word voor foto, begrijpt iedereen meteen wat je bedoeld. Bij het 

woord 'kiekje' loop je het risico dat men je niet begrijpend aan zal staren. Maar wist je dat het woord zijn 

oorsprong vond in een Nederlandse fotograaf, genaamd Israël Kiek (1811-1898). Kiek begon zijn 

fotografiecarrière in 1858 met het maken van portretfoto's maar werd pas echt bekend door het maken 

van studenten groepsfoto's. Hiervoor kwam hij regelmatig midden in de nacht zijn bed uit om vervolgens 

spontane aparte foto's te maken. Althans, de studenten vonden de foto's geweldig, Kiek zelf vond deze 

manier van foto's maken iets minder. Hij hield niet van dat dronken gedoe en maakte daardoor haastig 

genomen foto's en hier kwam ook de benaming 'kiekjes maken' uit voort. 

 

 
Wist je dat - 3 - De overeenkomst tussen schrijven en fotograferen 

Letterlijk betekent fotografie; 'schrijven met licht.' Fotografie is dus een taal waarmee je kunt 

communiceren. Deze taal kan jou helpen bij het bij het overbrengen van jouw boodschap kunnen oude 

leermeesters die je voorgegaan zijn in de 'donker en licht wereld' van de fotografie, ook jou nu nog 

steeds inspireren. Leer als fotograaf (of aspirant fotograaf) van de ervaring en kennis van mensen die je 

voorgegaan zijn op het fotografie pad door de drie tips van hierboven toe te passen. 

 
 

Wist je dat - 4 – Wie nooit iets probeert komt ook nergens 

 De eerste foto werd voor zover bekend in 1816 gemaakt door Joseph Nicéphore Niépce.  

Wikipedia vertelt dat Niépce foto’s maakte door “een plaat met een lichtgevoelig materiaal in een camera 

obscura bloot te stellen aan licht. Het beeld dat werd gevormd, was een negatiefbeeld dat niet was 

gefixeerd, en dus door verdere belichting buiten de camera obscura verloren ging. De beelden die waren 

gemaakt met deze techniek noemde hij retinas, netvlies.” 
  

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Fotografie
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Over Israël Kiek 
 

 @Vitotsky 
 

Voordat Kiek beroemd werd als fotograaf was hij achtereenvolgens; schrijnwerker, slager, 

loterijcollectant en koopman. In 1855 begon hij een sigarenwinkel en enkele jaren later, in 1858, wordt 

zijn bedrijf vermeld in het ‘Adresboekje van Leiden’, als J.D. Kiek & Zoons, portraiteurs. Nog een jaar 

later verschijnt er onder het kopje 'Photographen' de naam J.D. en L.J. Kiek (laatstgenoemde is de dan 

twintigjarige, oudste zoon van Kiek Israël).  

Kiek zelf heeft overigens nooit geweten dat zijn naam op deze wijze verbonden zou worden aan het 

begrip fotograferen. 

 

 
 

De tips op een rijtje 

 Maak een 'bezielde' foto. Wat wil jij vastleggen en wat wil je delen met de kijker? 

 Schrijf met licht en wees daarbij creatief. Tegenwoordig kun je niet alleen foto's nemen maar 

máken; bewerken. 

 Speel met je kennis en kunde en durf te experimenteren, ook als dat in eerste instantie niet je 

eigen voorkeur geniet, zoals ook Israël Kiek dat ook deed.  

 En begin gewoon met fotograferen. Je moet ergens beginnen als je iets nieuws wilt gaan doen. 

Zoals Kiek dat ooit ook deed. 

 

 

NB: 
Deze informatie is een gedeelte uit een hoofdstuk van de workshop ‘LiRiAn De reis’ 

en is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van de zussen van LiRiAn, LiRiAn Part2  
& Bloggend Bewegen – LiRiAn Art  
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