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Inleiding 

e mens is het meest afgebeelde onderwerp in onze westerse 

samenleving. We kijken graag naar andere mensen, dat zie je 

bijvoorbeeld terug in een heel nadrukkelijke afbeeldingencultuur: de 

reclame. Allerlei producten worden ons aangeboden door stereotype 

mooie dames, vertederende kinderen en stoere mannen.  

 

oor de eeuwen heen zijn vele portretten getekend en geschilderd 

waar we ons nu aan kunnen vergapen in duizenden musea over de 

hele wereld. En naast getekende en geschilderde portretten, is de 

hoeveelheid foto’s de laatste decennia geëxplodeerd. In eerste instantie 

door de digitalisering maar al helemaal  met de komst van mobiele 

telefoons met camera. Ook op al die foto’s is de mens het populairste 

onderwerp. Maar helaas; kwantiteit en kwaliteit zijn twee verschillende 

dingen. 

 

oor mijn ervaringen als portretschilder ben ik in de loop der tijd op 

vele aardige wetenswaardigheden en tips gestuit. De meeste van 

de volgende tips zijn onafhankelijk van het medium waarmee het portret 

wordt gemaakt. Of er nu wordt gefotografeerd, getekend of geschilderd, 

vrijwel in alle gevallen kunnen ze van nut zijn. Sommige tips zijn voor de 

hand liggend, andere wat minder. Voor de afbeeldingen heb ik veelal 

mijn eigen beeltenis en/of schilderijen gebruikt. Dat heeft een praktische 

reden; auteursrecht en portretrecht moeten goed geregeld zijn als je iets 

op internet publiceert. 

 

 

 

 

Met stip op één: Werk beeldvullend 

anneer meerdere mensen in één 
portret worden gefotografeerd, zie je 

vaak dat men de neiging heeft de hoofden 
naar elkaar toe te buigen omdat men 
anticipeert op het feit dat de fotograaf wel zal 
weten dat het hier niet om de omgeving gaat 
en dus behoorlijk zal inzoomen. Maar vaak 
genoeg verzuimt de fotograaf dat te doen en 
dat zorgt voor veel lege ruimte op de foto.  
Een kale muur bijvoorbeeld, of een groot deel 
van het plafond. Meestal is die ruimte totaal 
oninteressant.  
 

erk dus beeldvullend en zet het onderwerp prominent in beeld!  
Liefst door iets verder weg te staan en daarna in te zoomen, dat 

is minder beangstigend dan dat je de camera bijna in het gezicht van je 
onderwerp duwt. Vergelijk deze originele foto bijvoorbeeld maar eens 
met de uitsnede binnen de rode lijnen. 
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Charlotte Rampling, 
houtskool 

Wat voegt de omgeving toe? Ga dichterbij! 
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Gebruik een portretlens 

eel digitale camera’s hebben een 
zoomlens met een enorm bereik. Maak 

een portret niet in de groothoekstand van 
zo’n lens, maar gebruik een stand van 
minimaal 50 millimeter. Een groothoeklens 
(minder dan 50 à 40 mm) vertekent het beeld; 
dingen die dichtbij staan, zoals de neus, 
worden in verhouding veel te groot 
weergegeven. De vertekening is hiernaast 
goed te zien: links een foto met 35 mm-lens, 
rechts 60 mm. 
 
 
 

Gratis fotoprogramma 

en eenvoudig, goed en gratis te downloaden fotoprogramma is 
“IrfanView”: http://www.irfanview.com/. Je kunt er onder andere de 

uitsnede mee aanpassen, alsmede het contrast, de kleuren en de 
toonwaarde. Daarbij is het eenvoudig aan te leren; je kunt er binnen een 
half uur al heel behoorlijk mee werken. 
 
 
 

Kijk uit met schaterlachen! 

achen op portretten is een wat recenter verschijnsel. In foto’s 
van een aantal decennia geleden zie je mensen vaak poseren 

met trots en een meestal vriendelijke blik, maar de schaterlach is 
van de laatste 20 jaar.  
 

oogle eens op ‘portrait’ en kijk naar de afbeeldingen. Over het 
algemeen zie je mensen uit Noord-Amerika die hun vaak sterk 

gebleekte tanden bloot lachen terwijl er ogenschijnlijk niets leuks 
gebeurt. Sterker nog, de ogen lachen meestal niet eens mee. De 
bevroren lach wordt zo een overdreven grimas. Gewoon vriendelijk 
kijken is het beste, zoals Da Vinci’s mysterieuze ‘Mona Lisa’. 

 
 
 
Karakterkoppen 

aak wordt gesteld dat een portrettist het karakter van het 
model moet bloot leggen. En zo is het! Maar meestal hoef je 

daar niet bijzonder veel voor te doen, zeker niet bij mensen die de 
40 gepasseerd zijn. Men heeft het hele leven op dezelfde manier 
gelachen, getobd, gefronst en gehuild. Na een jaar of 40 staat het 
karakter van de mens dus gewoon in z’n gezicht gebeiteld. Goed 
observeren is genoeg. De kunst is hooguit om bepaalde details te 
benadrukken en andere wat af te zwakken. 
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Sean Connery 
40x30 cm 
acryl op paneel 

Leonardo da Vinci, Mona Lisa 

http://www.irfanview.com/
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De gulden snede 

e gulden snede is een compositieregel die al eeuwenlang wordt 
gehanteerd om een afbeelding een harmonieuze aanblik te geven. 

Een zeer omslachtige methodiek, die ervan uitgaat dat delen die zich tot 
elkaar verhouden als 1 staat tot 1,618 de hoogst mogelijke harmonie 
vertonen. Bijvoorbeeld de verhouding tussen de breedte en de lengte 
van de schedel. Hiernaast een voorbeeld van hoe met 1,618 de ideale 
maten worden bepaald voor het menselijk gezicht. Pfoeh! Er zijn nogal 
wat van deze voorbeelden; google maar op Marquardt beauty mask.  
 
 

 
atuurlijk valt de gulden snede ook te gebruiken voor het 
bepalen van de compositie van foto of schilderij, zoals de 

afbeelding hiernaast laat zien. Maar ingewikkeld blijft het. 
Misschien handiger om houvast te zoeken bij de volgende twee 
methoden. 
 

 
 
 

Eenvoudiger compositiemethoden 

en moderne variant op deze gulden snede is de diagonaalmethode. 
Vanuit de vier hoeken van een rechthoek worden vier lijnen in 

precies 45 graden getekend. De meest belangrijke zaken (zoals de 
ogen) staan op een snijpunt van deze diagonalen. Minder spannend bij 
vierkante formaten, omdat je dan altijd de belangrijke partijen precies in 
het midden van het vierkant moet plaatsen. Uitgebreide informatie op: 
http://www.diagonaalmethode.nl/. 
 
 

en andere eenvoudige manier om de compositie harmonieus te 
maken, is de ‘regel van derden’. Hierbij verdeel je het vlak in drieën, 

zowel horizontaal als verticaal, en wederom zet je een belangrijk 
element op één van de snijlijnen van deze (denkbeeldige) lijnen. 
Belangrijkste les van al deze methoden: kijk uit voor symmetrie. 
 
 
 
 
 

Hulpmiddel voor de uitsnede 

en goed hulpmiddel voor het bepalen van de juiste 
hoogte/breedte-verhouding, is een set rechte haken in de vorm 

van twee stukken karton. Je kunt ze ten opzichte van elkaar 
verschuiven totdat je de beste verhouding krijgt. Handig bij het 
uitsnijden van een foto die als uitgangspunt dient voor een 
tekening of schilderij. Zo kun je goed beoordelen wat fraaier wordt, 
die uitsnede van 40x60 of toch die van 30x30 cm? 
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http://www.diagonaalmethode.nl/
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Gebruik een rustige achtergrond 

en rustige achtergrond geeft de geportretteerde meer nadruk. Schilder een 
egale achtergrond of een licht vlekkerig effect door met stevige toetsen 

(kwaststreken) te werken. Goed toegeruste fotografen maken in de studio 
gebruik van grote vellen achtergrondpapier waarmee eenzelfde effect wordt 
bereikt. Maar je kunt de achtergrond ook vervagen door het gebruik van een 
grote diafragma-opening (een laag getal); f5,6 of f8 zijn goede waarden voor 
portretten. Hierdoor komt de persoon los te staan van de achtergrond. 
 

 
Voldoende detail zichtbaar? 

anneer u foto’s gebruikt bij het maken van een tekening of schilderij, druk de foto’s 
dan ook extreem licht en donker af. Bijvoorbeeld met behulp van het hiervoor 

genoemde IrfanView. De (te) lichte foto laat details zien in de donkerste partijen (schaduwen, 
haarpartijen) en de (te) donkere foto geeft een veel beter beeld van de lichte partijen, zodat 
de contrasten en de vorm van het voorhoofd en de glimlichten goed zichtbaar worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belichting 

irect flitslicht geeft harde slagschaduwen. Beter is strijklicht, licht van de 
zijkant. Hiervoor kan het model het beste bij een raampartij poseren. Als 

het licht toch te hard is kan de vitrage worden gesloten, wat het licht diffuser 
maakt. Ook kan een tweede lichtbron goed werken om de schaduwkant op te 
lichten. Gewoon een groot vel wit papier, dat het licht van het raam reflecteert. 
Het papier moet dichtbij het model worden gehouden. Als alleen het hoofd 
wordt gefotografeerd kan het model dit papier zelf vasthouden. 

 
 

De kunst afkijken 

e kunt natuurlijk een originele blik willen houden, 
geen navolger willen worden, maar het kan toch 

geen kwaad om je eens te laten inspireren door 
anderen. In bibliotheken en op internet zijn heel 
eenvoudig vele portretvoorbeelden te vinden.  
Toch is die overvloed gevaarlijk, voor je het weet  
zie je door de bomen het bos niet meer.  
 

wee goede boeken die alweer enige tijd geleden zijn verschenen zijn 
Portraits van Taschen (ISBN 9783836524254) en Andere Ogen van de 

Volkskrant (ISBN 9789029085540). Aanraders! 
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Blauw T-shirt, 50x40 cm, 
acryl op linnen 
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Lees de handleiding 

igitale camera’s zijn de laatste jaren zo ontworpen dat het niet 
nodig is om veel verstand te hebben van de techniek. Veelal kun je 

volautomatisch fotograferen met heel behoorlijke resultaten tot gevolg. 
Wil je iets meer controle, dan zijn er vaak voorkeuzeknoppen voor 
portret, sport, landschap, close-up enzovoorts. 
 

 
aar de hoeveelheid instellingen die de meeste camera’s daarnaast nog bieden is 
groot. Het is een behoorlijke klus om de handleiding eens helemaal door te lezen. En 

toch is dat zeer de moeite waard. Want dan leer je bijvoorbeeld hoe je je diafragma aanpast 
(beïnvloeding scherptediepte), of hoe je de witbalans regelt (voor helderder en kleurrijker 
resultaten) en hoe je een invulflits het daglicht laat ondersteunen. Zeer de moeite waard! 
 
 
 

Kijkrichting 

en directe kijkrichting van het model geeft een behoorlijk indringend 
beeld, wat voor een formeel portret overigens heel goed kan werken. 

Het model straalt dan een zekere trots en zelfverzekerdheid uit. Maar als 
beschouwer kun je het gevoel krijgen dat je door de geportretteerde 
voortdurend wordt aangekeken en dat je zelf té dichtbij komt. Zeker als 
je de schouders dan recht van voren afbeeldt; beter is de schouders iets 
gedraaid weer te geven. Een alternatief is een enigszins wegkijkend 
portret zoals hieronder (foto’s: Eric de Jong, Wassenaar). Het geeft een 
zekere verstilde intimiteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verticale of horizontale compositie 

edenk of u een liggende (‘landscape’) of staande 
(‘portrait’) compositie wilt. Voor portretten ligt een 

staande positie voor de hand, maar zoals u aan dit portret 
van Francis Bacon (Brits kunstschilder) kunt zien, kan het 
liggende formaat een spannende compositie geven.  
 

ok het krap aansnijden geeft een indringend effect, 
wat het portret automatisch dynamiek of spanning 

geeft. Zelf laat ik bovenin mijn schilderijen vaak een deel 
van het haar weg. En plaats het hoofd een tikkeltje uit het 
midden, dat geeft een veel speelser beeld. 
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Francis Bacon, 24x30 cm, acryl op linnen 
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‘Ik sta altijd slecht op foto’s’ 

en o zo vaak gehoorde uitspraak en meestal ook een 
zeer juiste constatering. Wij kennen onszelf namelijk 

bijna uitsluitend uit de spiegel. We kijken dagelijks naar ons 
spiegelbeeld bij het tanden poetsen en haren kammen. En 
ons spiegelbeeld is precies omgekeerd aan de manier 
waarop anderen (en de camera) ons zien. Aangezien we 
meestal niet volledig symmetrisch zijn, vinden veel mensen 
zichzelf dus niet goed staan op foto’s.  

 
eem de proef op de som en kijk eens naar iemand die u heel goed 
kent via een spiegel. Als het meevalt kijkt u naar iemand met een 

behoorlijk symmetrisch gezicht, maar meestal is het een vreemde 
ervaring. Precies het effect dat diezelfde persoon heeft als hij of zij een 
foto van zichzelf bekijkt. Bedenk dus dat de manier waarop u op foto’s 
staat voor de buitenwereld waarschijnlijk een heel normaal beeld van u 
geeft. 

 
 
 

Symmetrisch? 

en andere manier om te laten zien dat we niet geheel symmetrisch zijn, is door een 
gezicht in tweeën te verdelen, beide helften te spiegelen en met wat digitaal plakken die 

helften dubbel weer te geven. Links mijn verdubbelde rechter gezichtshelft, rechts mijn 
verdubbelde linkerhelft en in het midden het origineel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vogel- of kikkerperspectief?  

aak wordt het fraaiste resultaat bereikt door op ooghoogte te 
fotograferen. Een hoofd fotografeer je dan op ooghoogte, een 

staande figuur op buikhoogte (ga dus door de knieën!). Maar voor de 
afwisseling kun je daar natuurlijk ook eens mee experimenteren. Een 
portret dat van bovenaf wordt gemaakt heet ‘vogelperspectief’. Kijk 
hierbij wel uit voor vertekening want het hoofd wordt groter in 
vergelijking tot het lichaam. ‘Kikkerperspectief’ is het tegenovergestelde; 
van een laag standpunt omhoog gekeken. Het geeft de geportretteerde 
een zeker overwicht. Kijk hierbij uit voor gapende neusgaten. 
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    Luister (100x30 cm)                 Gierigheid (50x30 cm)                   De Roze Bril (60x90 cm). Drie zelfportretten in acryl op linnen. 

Zelfportret 

e mythologische Narcissus ging zo volslagen op in zichzelf dat hij 
stierf omdat hij vergat te eten en drinken. Is het maken van 

zelfportretten nou eigenlijk niet al te narcistisch?  
 

ou, een zelfportret heeft zo zijn voordelen. Je eigen kop is namelijk 
altijd voorhanden. Als het model moe is en wil stoppen, wil de 

kunstenaar dat ook. Daar komt bij dat je makkelijker experimenteert met 
je eigen beeltenis dan met het portret van een ander. Als het niet goed 
lijkt of niet complimenteus is, nou en? Met een beetje ironie geef je er 
gewoon de titel ‘Narcissus’ aan mee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijst het portret in!  

en mooie lijst (nee, geen wissellijst van 5 euro) haalt het portret los 
van de omgeving of de muur waartegen het hangt en laat het goed 

tot z’n recht komen. Een goede lijstenmaker kan hierbij advies geven en 
voorbeelden laten zien.  

 
ia mijn website bied ik klanten de mogelijkheid hun portret digitaal in verschillende lijsten 
te bekijken. De standaardlijsten van mijn fotoprogramma zijn echter foeilelijk, dus heb ik 

de ongeveer 15 verschillende lijsten gefotografeerd die ik de afgelopen jaren heb 
aangeschaft. Hier een aantal verschillende virtuele lijsten rond mijn portret van Igor 
Stravinsky (40x30, acryl op linnen). 
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Dubbele lijst 

eestal valt een lijst een paar millimeter over de randen van het 
portret heen en dat kan net iets te krap uitvallen. Een oplossing 

hiervoor is om een portret eerst in een zwarte baklijst te laten zetten 
(een kleine zwarthouten rand) en het daarna nogmaals te omlijsten. Aan 
de hand van deze twee voorbeelden (Beatrix II, 35x35 cm, acryl op 
linnen) ziet u hoe dit uitpakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmpjes 

aast alle portretfoto’s die als inspiratie kunnen dienen op 
internet, zijn er ook veel interessante filmpjes met 

portretten als onderwerp. Kent u die van Philip Scott Johnson 
met prachtig in elkaar overvloeiende vrouwenportretten (500 
years of female portraits in western art)? Op zijn pagina op 
YouTube staan nog vele varianten: 
http://www.youtube.com/user/eggman913. 

 
 

ok een prachtig idee is van fotograaf Noah 
Kalina. Hij nam 12 jaar lang iedere dag een foto 

van zichzelf en heeft die 4.500 foto’s aan elkaar 
geplakt tot één film van 468 seconden. Heel bijzonder 
om te zien hoe iemand in 6 minuten 12,5 jaar ouder 
wordt. Hiernaast twee foto’s met zo’n 12 jaar ertussen: 
http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo. 

 
 
 
 

En nu zelf aan de slag! 

k hoop dat u dit eBook met plezier heeft gelezen. Ongetwijfeld zijn 
niet alle tips nieuw voor u, maar als u ze op uw eigen werk toepast 

zult u zien dat uw portretten er snel op vooruit gaan. Succes! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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portretschilder 

 

http://www.youtube.com/user/eggman913

