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Onderwerpen
Achtergronden, auteursrecht, geschiedenis
Reportagefotografie en reportagefotografen

portretfototografie
Tekst en beeld
straatfotografie

Eugène Smith



Foto M.Brady Amerikaanse burgeroorlog 1861-65

geschiedenis



geschiedenis

Ehrich Salomon foto van Artistide Briand, 
minister van buitenlandse zaken



Portretrecht
Als u een afbeelding van iemand wilt gebruiken, dan heeft u te maken met 
de rechten van de geportretteerde (het portretrecht) Daarnaast heeft u te maken 
met het auteursrecht van de fotograaf. 
Afbeelding
Bij een portret gaat het altijd om een afbeelding. Een beschrijving van iemands 
uiterlijk in woorden valt er niet onder. 
Wel een opdracht
Is er sprake van een opdracht, dan heeft de geportrett
eerde het recht het portret zelf te verveelvoudigen. Openbaarmaking mag alleen 
met toestemming van de geportretteerde. 
Geen opdracht
Is er geen sprake van een opdracht, dan kan de geportretteerde zich alleen tegen 
openbaarmaking verzetten als hij daarbij een 'redelijk belang' heeft. 
Commerciële belangen
Ook commerciële belangen tellen mee. 
Nieuwsfoto's
Nieuwsfoto's in kranten en tijdschriften zijn een uitzondering, deze vallen onder 
de vrijheid van nieuwsvoorziening. 

Auteursrecht, portretrecht ..Wat mag wel, wat niet?



Defensiefotograaf bewerkte winnende 
foto
vrijdag 23 januari 2009
De bewuste foto met onderin de stangen die later digitaal werden weggepoetst. Het 
resultaat bij lees verder. Bron: Hilckmann/Defensie

UPDATE Defensiefotograaf Sjoerd Hilckmann heeft in dagblad Trouw bekend dat 
hij een prijswinnende foto voor de Zilveren Camera digitaal heeft bewerkt. 

Als reportagefotograaf: Wat mag wel, wat niet?

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2011130.ece/_rsquo_Werkelijkheid_is_geweld_aangedaan_rsquo__.html


Op de bewuste foto werden stangen onderin digitaal weggepoetst. Bron: Hilckmann/Defensie





Wat is een reportage?

Een voorbeeld: Pep Bonet
Verslag van de ramp op Haiti:











Het Portret
Met daglicht

Voorbeeld: 

Joost van den Broek





portret en verslaggeving Joost van den Broek voor De Volkskrant



Hoe combineer je 
Tekst en beeld

Voorbeeld: Maarten Corbijn
Beeldschetsen







Tekst en beeld

Voorbeeld: Bob Bronshof en 
Youp van het hek







Straatfotografie

Voorbeeld: Yoel Meyerowitz







Rui Palha
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