Richtlijnen voor foto´s, illustraties, kaarten en andere afbeeldingen
Heeft u afbeeldingen zoals foto´s, kaarten en andere afbeeldingen (zoals
illustratie e.d.), die u graag in uw artikel zou willen zien, dan moet u een
foto/illustratie verantwoording bijsluiten of opsturen naar de redactie.
Voor proefschriften volstaat veelal alleen een bronvermelding bij foto’s,
illustraties en dergelijke; de verspreiding van zo’n proefschrift is immers beperkt
en wordt doorgaans verspreid in een kleine kring. (Deze regelgeving geldt tevens
voor schoolse werkstukken.)
Maar wanneer tot publicatie wordt overgegaan op een grotere schaal, is alléén
een bronvermelding onvoldoende. Voor foto’s, illustraties, kaarten en overige
afbeeldingen (ook tabellen en overige -staafdiagrammen etc.- vallen hieronder)
is toestemming van de fotograaf, de uitgever of de illustrator nodig. U dient dus
(ingeval het geen eigen foto’s, illustraties, kaarten of overige, betreft)
toestemming te vragen voor de publicatie daarvan in uw artikel in ons blad.
Bij gebruik van foto’s op het internet of gescande foto’s van ansichtkaarten,
boeken en dergelijke dient u de fotograaf, de website of de uitgever te
benaderen met de vraag of hij toestemming wil verlenen voor het gebruik
daarvan in uw artikel in ons tijdschrift.
De meeste uitgevers, websites en/of fotografen zullen wel coulant zijn na uw
telefoontje of e-mail. Vraag tijdens het telefoontje om een schriftelijke
bevestiging van hun toezegging.
Ingeval toestemming niet wordt verleend; dan gaan wij niet over tot de
plaatsing van de desbetreffende afbeelding. U dient dan op zoek te gaan naar
een andere goede foto of afbeelding waarvoor wel toestemming wordt verleend.
Soms is het dan even zoeken naar een goede afbeelding maar dat loont zeker de
moeite en wie weet, houdt u er nog leuke contacten aan over.
Bovenal appreciëren wij het ten zeerste wanneer u uw eigen foto’s en illustraties
maakt voor het desbetreffende artikel. Bent u niet goed in fotograferen en of
illustreren, dan kunt u derden inschakelen: maar dan dient u die derde partij om
toestemming tot plaatsing te vragen.
Wanneer u een foto wilt nemen in een museum; dat mag meestal niet zonder
toestemming en u dient dus hier toestemming te vragen en daarbij te vermelden
dat u de foto wilt gebruiken in uw artikel voor publicatie in ons blad.

Voorbeeld fotoverantwoording
Afbeelding 1: Eigen foto. Op de foto is te zien… (Plus eventuele vermelding van
de afmeting in mm of cm van het object, ingeval fossiel, kristal of detail van…)
(!Zet of verstuur uw foto’s niet op fotowebsites voordat u de kleine lettertjes
goed hebt gelezen; u kunt de copyrights verliezen!)
(Neem de foto’s zo dat er geen personen op staan, of ingeval dat onmogelijk is:
bewerk de foto dan zo dat de persoon onherkenbaar is geworden -door pixel
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verschuiving of het plaatsen van zwarte balken. Of u moet toestemming hebben
van de personen in kwestie tot het nemen van de foto voor publicatie!)
(Opgepast; merken en logo’s vallen onder sluipreclame en mogen dus ook niet in
beeld worden gebracht!)
Afbeelding 2: Kaart, bronvermelding, toestemming tot plaatsing gekregen van;
…. , de datum, naam van de contact persoon, tel. nummer of e-mail adres.
Omschrijving van de kaart:… (opgepast; de straatkaarten -en eventuele overige
kaarten van Google- zijn niet copyright vrij. En mogen dus niet zomaar worden
gebruikt!
Afbeelding 3: Foto van het internet gehaald; bron, toestemming tot plaatsing
gekregen van; naam contactpersoon, datum, e-mail adres. Omschrijving van de
foto:….
Afbeelding 4: Foto van Wikipedia.org, staat als copyrightvrije foto genoteerd op
website; Link……, foto is van (bijvoorbeeld) NASA, NOOA of andere organisatie
die de foto heeft vrijgegeven. Omschrijving van de foto:…(bij het aanklikken van
de foto’s op Wikipedia ziet u de copyright voorschriften staan; alleen copyright
vrije foto’s kunnen hier worden gebruikt. Neem geen foto’s die door web bots
zijn gedownload; die foto’s zijn veelal niet vrij van copyright.)
Afbeelding 5: Foto van Wikipedia, foto is copyrightvrij omdat de termijn van de
copyright is verstreken. Staat op website: Link…..Omschrijving van de foto:…
Afbeelding 6: Eigen illustratie. Omschrijving van de illustratie…
(Het spreekt voor zich, dat u ons wat betreft de eigen foto’s, illustraties en
dergelijke, toestemming geeft tot publicatie. Natuurlijk blijven de originele foto’s
en illustraties hierbij uw eigendom; u schrijft op een vrijwillige basis en kreeg er
niets voor betaald. Wilt u die foto’s en of illustraties voor een andere publicatie een boek of een ander artikel- gebruiken, dan moet u wel melden bij die
desbetreffende uitgever/website dat de foto’s en of illustraties al eerder zijn
gebruikt door ons in één van uw artikelen.)
Tip
U wilt graag een foto hebben van… voor uw aankomende artikel;
Het grote voordeel van onze geologische vereniging is dat wij een ledenbestand
hebben en we precies weten waar onze leden wonen. Wilt u dus graag een
recente foto van een geologisch excursiepunt of een speciaal object zoals een
hunebed of iets dergelijks, binnen ons bereik; dan kunt u eventueel een oproep
plaatsen in ons blad, in de rubriek mededelingen, met de vraag of iemand die
foto’s zou willen nemen voor uw artikel. Negen van de tien keer scoort u uw foto.
Het spreekt vanzelf dat u dan de naam van de fotograaf (met dank aan) dient te
vermelden.
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