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Van de redactie 

De laatste NVBG-nieuwsbrief  

Nee nee, het is niet de laatste nieuwsbrief, de titel van dit redactionele 

artikel is wellicht wat verwarrend. Het is de laatste van dit jaar en 

daarmee wordt tevens het eerste lustrum afgesloten. De afgelopen vijf 

jaar kwam de NVBG-nieuwsbrief tien keer per jaar in uw mailbox. Het 

heeft mij, en hopelijk u ook, veel voldoening gegeven. 

 

Wat een klein beetje tegenviel was de respons vanuit de leden. Er zijn 

maar weinig leden die een bijdrage hebben geleverd. Jammer, want de 

oorspronkelijke insteek was: voor leden en door leden. 

 

In deze uitgave vindt u een artikel van de hand van Ruud Mulder over de 

release van het programma Pictures to Exe (Wat is de Engelstalige 

landen de standaard schijnt te zijn). Het was in Nederland al langer 

bekend, maar is er nu in een uitgave voor de iMac.  

 

Ton de Bruijn legt omstandig uit hoe focus stacking in z ’n werk gaat. 

 

Er is een artikel over het belang van polarisatiefilters. In Nieuws uit de 

regio’s wordt beschreven wat AV groep Westland heeft vertoond. 

 

Tot slot is er de gebruikelijke column. 

 

Ik wens u heel plezierige feestdagen. Laat 

u zich vooral niet beïnvloeden door corona 

en blijf gezond, dan zien we elkaar in 2021 

weer voor tien nieuwe afleveringen. 

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Beste leden van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid,  

 

Voor mijn bijdrage aan de laatste editie van NVBG-

nieuws in een jaar lees ik altijd nog even wat ik het 

jaar daarvoor geschreven heb. En dan zie ik dat veel 

van de beloofde activiteiten dit jaar geen doorgang 

konden vinden in verband met de besmettingsgolven 

door het corona virus. Slechts één regionaal festival 

ontsprong de dans, de AV studiedag in Rijen op 20 

januari. Het Nationaal AV Festival had geluk omdat 

het moest uitwijken naar 29 februari. Even later werd 

de eerste lockdown afgekondigd en kwam alles tot 

stilstand. Het merendeel van de regionale afdelingen kon na de zomer 

weer bijeenkomsten gaan houden, maar grootschalige evenementen, 

zoals festivals, bleven uit den boze. Het bestuur heeft, ook door corona, 

haar voornemen om nieuwe regionale afdelingen op te richten, op een 

laag pitje moeten zetten. 

 

En dan staat nu 2021 voor de deur.  

Corona beperkingen zijn er nog steeds. De AV studiedag in Rijen gaat in 

2021 niet door. De overige festivals zijn uitgesteld. Het bestuur licht dat 

een apart artikel hierna toe.  

 

Wat dan wel In 2021? 

• Onze digitale nieuwsbrief “NVBGnieuws” zal 10 keer verschijnen. 

Hoofdredacteur Arthur Palache verwacht veel bijdragen van de leden 

(nvbgnieuws@nvbg.nl). 

• Het Kenniscentrum zal verder uitgebouwd worden. Heeft u iets 

interessants op het-gebied, van onze hobby? Stuur het op naar de 

coördinator Ton de Bruijn (kenniscentrum@nvbg.nl). 

mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
mailto:kenniscentrum@nvbg.nl
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  • De Geluidenservice zal u blijven voorzien van de nodige geluiden om 

uw presentaties op een hoger plan te brengen. Beheerder Nico 

Warnaar kan vrijwel zeker aan uw wensen voldoen. 

• De regionale afdelingen zullen binnen de mogelijkheden actief blijven 

en het bestuur hoopt verder te kunnen 

gaan met het opzetten van nieuwe 

regionale afdelingen. 

 

Er staat ons in 2021 redelijk wat werk te 

wachten. Op onze oproep om het bestuur te 

helpen zijn enkele spontane reacties binnen 

gekomen. Dank daar voor. Helaas heeft nog 

niemand zich aangemeld om het bestuur te komen versterken. De 

komende maanden zullen we leden persoonlijk hiervoor benaderen. Onze 

tip voor 2021: maak een goed voornemen en kom het team van de NVBG 

versterken. Stuur een email naar bestuur@nvbg.nl en we nemen contact 

met u op om te zien hoe u de NVBG van dienst kunt zijn.  

 

 

Mede namens de overige bestuursleden wens ik alle leden en 

sympathisanten van de NVBG prettige Kerstdagen, een fijne jaarwisseling 

en een voorspoedig nieuw jaar toe. Ik spreek de wens uit dat wij u vaak 

zullen ontmoeten op bijeenkomsten, die in NVBG verband zullen worden 

georganiseerd.  

 

 

 

Ed Diersmann (voorzitter@nvbg.nl) 

 

 

Het bestuur wenst alle leden en belangstellenden 

van de Nederlandse vereniging voor Beeld en Geluid 

 

Prettige feestdagen en 

een voorspoedig 2021 
 

 

Wij hopen dat ook komend jaar een einde komt aan de beperkingen 

vanwege het Corona virus en dat er weer veel inspirerende Audio Visuele 

producties te bewonderen zijn. 

 
De eerste maanden van 2021 zal het nog met de handrem erop 

organiseren zijn, maar het bestuur verwacht veel leden te kunnen 

begroeten op de regionale festivals en het Nationaal AV Festival in de 

maanden september tot met november. 

 

 
Ed Diersmann 

Henk P. Tulp 

Hannie Lodder-Kuizenga 

Herman van den Dool 

 

 

Deze pet past ieder lid 

De beste wensen 

mailto:bestuur@nvbg.nl
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De afgelopen weken is er veel overlegd binnen het bestuur en met de 

organisatoren van organisaties AV festivals. Dit in verband met de 

planning van de AV festivals in 2021.  

 

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 

17 november zijn wij tot de conclusie gekomen dat het nog uiterst 

onzeker is dat in de eerste helft van 2021 zaalruimtes beschikbaar komen 

met voldoende capaciteit om een verantwoord (zowel financieel als 

maatschappelijk) festival te organiseren. Het is niet verantwoord om het 

Voorjaarsfestival, op 13 maart 2021, en het Nationaal AV-Festival, op 10 

april 2021, op die datums door te laten gaan. 

 

De hoopvolle ontwikkeling van vaccins tegen het COVID-19 virus geven 

er uitzicht op dat dit in de tweede helft beter zal zijn. Vanaf september 

zouden vier festivals georganiseerd kunnen worden. Daarbij is rekening 

gehouden met vier weken ruimte tussen ieder festival. Een festival in 

december tussen Kerst en Oud en Nieuw organiseren lijkt ons geen goed 

idee. 

 

De organisatie van de Studiedag AV in Rijen heeft aangegeven een 

jaartje over te slaan. 

Na overleg met de organisatie van het Voorjaars-festival zijn de volgende 

datums voor AV festivals vastgesteld: 

• 4 september Voorjaarsfestival in Oosterhout bij Nijmegen 

• 2 oktober AV Festival van het Westen in Moerkapelle 

• 30 oktober Nationaal AV Festival 2021  

• 27 november AV Festival van het Noorden in Steenwijk 

 

Een locatie voor het Nationaal AV Festival is nog niet bepaald, voorlopig 

houden we het op Zwalk.

De verwachting is dat we de eerste drie maanden nog wel gebonden zijn 

aan de anderhalve meter maatregel, zodat in zalen slechts een beperkt 

aantal personen toegelaten mogen worden. De Landelijke NVBG dag, 

waarin de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden, wordt meestal 

door zo’n 30 leden bezocht. Het bestuur heeft daarom de grote zaal van 

de Veluwehal in Barneveld afgehuurd, zodat we de bezoekers van die 

dag ruimschoots kunnen ontvangen. Voor de zekerheid hebben we de 

Landelijke NVBG dag een maand opgeschoven. Die wordt nu gehouden 

op 13 maart 2021. Nadere mededelingen over de landelijke NVBG dag 

komen in het NVBG-nieuws van januari en februari 2021. 

 

 

 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid. 
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De NVBG-nieuwsbrief in 2021 

Volgend jaar is het de bedoeling om weer een tiental nieuwsbrieven uit te 

brengen, steeds op of omstreeks de eerste woensdag van de maand.  

 

De redactie hanteert de navolgende planning: 

 

Kopij die uiterlijk op de deadline-datum is ingestuurd wordt in de regel in 

het eerstkomende nummer geplaatst. 

 

Uitgangspunt voor de nieuwsbrief was indertijd: Voor leden, door leden. 

Ik hoop dat ‘Door leden’ komend jaar wat meer gestalte kan krijgen. 

 

De redactie 

 

Wij hebben wij een nieuw lid mogen verwelkomen:  

 

 

Ton Peter van Nieuwkerk uit Den Hoorn 

 

 

Wij heten Ton Peter van harte welkom 

en hopen dat hij een 

leerzame en plezierige tijd bij onze vereniging zal  hebben.  

 

 

 

Het bestuur van de 

Nederlandse vereniging 

voor Beeld en Geluid. 

Maand Nr Release date Deadline kopij 

januari  1 woensdag 6 januari 2021  vrijdag 25 december 2020  

februari 2 woensdag 3 februari 2021  vrijdag 22 januari 2021  

maart 3 woensdag 3 maart 2021  vrijdag 19 februari 2021  

april  4 woensdag 7 april 2021  vrijdag 26 maart 2021  

mei 5 woensdag 5 mei 2021  vrijdag 23 april 2021  

juni  6 woensdag 2 juni 2021  vrijdag 21 mei 2021  

juli        

augustus        

september  9 woensdag 8 september 2021  vrijdag 27 augustus 2021  

oktober  10 woensdag 6 oktober 2021  vrijdag 24 september 2021  

november  11 woensdag 3 november 2021  vrijdag 22 oktober 2021  

december  12 woensdag 8 december 2021  vrijdag 26 november 2021  

        

    Extra editie ten behoeve van de Nationale  

    zaterdag 16 oktober 2021  maandag 4 oktober 2021  
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Fotograferen is een van mijn passies, naast het wandelen op lange 

afstandspaden. Maar zoals velen overkomt mij dan ook de vraag: “Wat 

doe je met al die beelden die je geschoten hebt? ”. Veelal presenteerde ik 

ze op de fotoclub. Ook maakte ik een groot aantal fotoboeken. Maar het 

overschot van het beeldmateriaal bleef op de digitale plank liggen. Al een 

aantal jaren bezocht ik de studiedag in Rijen en af en toe ook een enkel 

AV-festival. Ik wilde allang AV-series gaan maken, maar om de een of 

andere reden bleef het alleen bij de gedachte.  

 

Met mijn verhuizing uit het midden naar het westen van het land, kwam ik 

in aanraking met gelijkgezinden. Ik wist het! Ik ga nu daadwerkelijk aan 

de slag om AV-series te maken. Echter, er was één obstakel. Wat is de 

juiste software om mijn ideeën te realiseren. Er is een aantal goede 

degelijke programma ’s, zoals Wings, M-objects en DGFects. Deze 

programma’s zijn prima, maar hebben voor mij als iMac-gebruiker een 

groot nadeel. Het zijn allemaal Windowsprogramma ’s. Vreemd eigenlijk 

als je beseft dat juist in de grafische- en mediawereld de iMac als meest 

gebruikte computer wordt ingezet. De reden zal wel zijn dat Windows de 

grote massa als doelgroep heeft en meer betaalbaar is. Maar daar zat ik 

dus. Ik was met mijn iMac aangewezen op dure software, zoals Adobe 

Première Pro of het wat meer betaalbare, maar grotendeels onbekende 

Hitfilm. 

 

Mijn aandacht werd echter getrokken door Pictures to 

EXE (PTE) van WnSoft. Ook hier geldt het nadeel dat de 

software voor de PC en niet voor de iMAC. Natuurlijk is er 

een oplossing in de vorm van het creëren van een Windowsomgeving op 

mijn iMac. Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de 

toekomst is de algemene regel. Maar ik durfde het vanwege slechte 

ervaringen in het verleden niet aan om zo ’n omgeving te creëren. 

Navraag leerde mij dat PTE in de toekomst over een jaar (wij schreven 

toen 2019) misschien voor de iMAC beschikbaar zou komen. Groot was 

mijn vreugde dat na lang wachten de eerste Beta-versies van PTE voor 

de iMac verschenen. Afwachten dus hoe deze ontwikkeling verloopt. Nu, 

na maandenlang testen, is BETA-versie 7 voor het grote publiek op de 

markt verschenen. Ik heb niet geaarzeld om snel een licentie aan te 

schaffen. Op de site staat de uitgebreide versie (PTE AV studio Pro) te 

koop voor $ 139,--. Maar vergis je niet. Het dollarteken hoort een €-teken 

te zijn. Niets geen koersverschil dus. 

 

En hoe nu verder?? 

Na de aanschaf (ik had overigens eerst de trialversie voor 30 dagen 

genomen) heb ik het programma gekocht. De softwaremakers beloven dat 

als je de betaversie 7 voor de iMac hebt genomen, de toekomstige 

upgrades naar de volledige versie gratis zijn. Het programma is veeltalig 

waaronder ook onze eigen taal. Het programma werkt vlekkeloos. Er zijn 

nog wel enkele tekortkomingen die je in de loop van de tijd zult 

ontdekken, maar deze zijn oplosbaar. Zo mis ik nu nog bijvoorbeeld de 

kleurenpipet om bij de tekst snel de kleur van het beeld ook in de 

tekstkleur te verwerken. Maar ongetwijfeld lossen de mensen van WnSoft 

dat wel op. En toen kwam voor mij de hamvraag: ‘krijg je het programma 

snel onder de knie? ’. 

AV-software voor de iMac-Apple 
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Ook hier is een oplossing voor.  

In wezen werkt het programma zoals alle andere programma ’s voor de 

AV-maker. Het programma is gebruiksvriendelijk en de mogelijkheden zijn 

zeer ruim aanwezig. En wil je je er goed in verdiepen? Op de site van 

WnSoft staat een aantal instructievideo ’s. En als je moeite hebt met de 

Engelse taal kun je kiezen voor een Nederlandse ondertiteling al is de 

vertaling niet altijd goed Nederlands. Maar wel begrijpelijk en daar gaat 

het om. Bestaande en nieuwe gebruikers van dit programma zou ik ook 

adviseren de video ’s van Barry Beckman uit Australië op YouTube te 

bekijken. Ook hier met Nederlandse ondertiteling. Het zijn meer dan 

uitstekende instructievideo ’s. En nog een tip. Abonneer je op dit kanaal. 

Je krijgt dan een melding als Barry een nieuwe video heeft geplaatst. Ook 

op facebook zijn verschillende PTE AV-studiogroepen. En ik ben ervan 

overtuigd dat de vele (vooral iMac-gebruikers) blij zullen zijn met deze 

programmatuur. Veel plezier met uw en mijn hobby. 

 

Ruud Mulder 

 

 

 

Het neigt zo langzamerhand een vast terugkerend onderwerp in de NVBG 

Nieuwsbrief te worden: een lijstje van toevoegingen voor onze 

Geluidenservice. 

 

Zomaar enkele aanwinsten zijn: 

kleding & mode 

vallende voorwerpen 

geluiden bij animatie 

scheepvaart & havens 

luchtvaart & vliegvelden 

geluiden voor videospellen 

stegen, straten & pleinen 

speeltuinen & pretparken 

oude (& nieuwe) computers 

protesterende actievoerders 

krakend, brekend, scheurend ijs 

mitrailleurs, geweren & pistolen 

prairie, paarden, koeien & saloons 

kantoren, kantines & werkplaatsen 

kampvuren, haarden, bosbranden & 

vulkanen 

blaffende, rennende, snuivende, 

etende & drinkende honden 

Bericht van de 

Geluidenservice 

Het aanvragen van geluiden is heel simpel: surf naar onze site, log in als 

lid, kies ‘Geluidenservice’ en de rest spreekt voor zich.  

Kun je ’t gewenste geluid toch niet vinden, maak dan een nauwkeurige 

omschrijving van wat je wilt. 

Verder kun je in een PDF document de handleiding voor het aanvragen 

lezen. 

 

Meestal kun je de gevraagde geluiden al binnen twee dagen downloaden.  

Heb je andere vragen over de Geluidenservice, zend dan een e -mail 

naar: geluidenservice@nvbg.nl 

 

Nico Warnaar 

beheerder NVBG Geluidenservice 
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Vrijdagavond 20 november was er een Zoom-bijeenkomst. Een digitale 

‘vergadering’, georganiseerd door de Wilmslow Guild Audio Visual Group. 

Wilmslow is een plaatsje, iets ten zuiden van Manchester in Engeland.  

 

Ik heb ook ingelogd bij deze bijeenkomst, iets wat bewonderenswaardig 

eenvoudig bleek. De inlog gegevens in de vorige uitgave van de NVBG-

nieuwsbrief bleken precies te kloppen en in no-time was ik ineens 

deelnemer aan deze digitale meeting. 

Zo zag dat er uit. Op het linker scherm ziet u een aantal deelnemers, met 

gespreksleider Henk Tulp helemaal links bovenaan. 

 

Op het rechterscherm werd een aantal Nederlandse AV ’s vertoond. 

Tijdens het bespreken van die AV ’s was steeds de inhoudsopgave te zien. 

In totaal zijn er acht series vertoond en besproken: 

Het was een leuke ervaring om op deze manier series te bekijken en om 

te horen hoe er over gesproken werd. 

Hier nog een screenshot, genomen tijdens de serie Hersen Tumor.  

Dit is een fantastische manier om in deze corona-tijd zonder enig risico 

van besmetting toch een bijeenkomst te organiseren. 

Begin december wordt op deze manier zelfs een tweedaags festival 

gehouden, het Great Northern Festival 

Het Festival is vanuit uw eigen huis gratis te bezoeken. Nadere informatie 

vindt u HIER. Inschrijven / boeken voor dit event kan HIER. 

Het is natuurlijk niet noodzakelijk om twee dagen achter de computer te 

zitten, maar af en toe inloggen en meekijken behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

Arthur Palache 

De Zoom-bijeenkomst 

Van 20 november 

1. Memory of an Old Neighbour 

2. No-Go Area 

3. Breathtaking Nepal 

4. Hersen Tumor 

5. HK by Night 

6. Good Words 

7. Nikkei 

8. Look Back in Sadness 

http://www.av-group.org.uk/gnfestival/web2/index.html
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-great-northern-festival-celebration-tickets-128764810013
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Begrijp mij goed, ik hoop van ganser harte dat u geen slachtoffer bent of 

wordt van dit lastige en soms kwaadaardige virus. Bovenstaande titel 

heeft betrekking op het noodgedwongen thuiszitten. Geen vakanties, 

geen uitjes. Voor mij waren, zeker in het begin, alle dagen vrijwel 

hetzelfde. Ik had soms niet meer in de gaten welke dag van de week het 

was. Gelukkig heb ik nogal wat hobby ’s maar dacht toch af en toe: Wat 

zal ik vandaag nu eens gaan doen? Als u dat gevoel ook heeft dan heb ik 

een mogelijk suggestie!  

 

In diverse tijdschriften over fotografie kwam ik vaak een artikeltje tegen 

over het begrip  focus stacking. Bij het lezen hierover raakte ik meer en 

meer gefascineerd over deze techniek. Ik wil u graag uitleggen wat deze 

techniek inhoudt en hoe u die in de praktijk brengt. Het is niet super 

eenvoudig en ook niet super moeilijk, maar u moet over aardig wat vrije 

tijd en vooral ook geduld beschikken.  

 

Bij iMacrofotografie zult u vaak wat minder tevreden zijn met het 

resultaat. Vaak is het gebrek aan scherptediepte hiervan de oorzaak. 

Voor het digitale tijdperk kon een groter scherptedieptebereik worden 

gerealiseerd door fors te diafragmeren. Kleine lensopeningen van f 16 of f 

22 konden probleemloos toegepast worden. Als u toen op middenformaat 

bijvoorbeeld 6x6) fotografeerde kon er zelfs tot f 32 worden 

gediafragmeerd. Dit lukt met het gros van de huidige digitale camera ’s 

niet. Kleiner dan f 11 levert geen scherptewinst meer op. In tegendeel, de 

opname kan onscherper worden door diffractie. Leest u het artikel in het 

Kenniscentrum mijn artikeltje “Natuurwetten hinderen de fotograaf ” (2016) 

er maar eens op na. Digitale camera ’s met een grote beeldsensor (full 

frame en groter) geven u wat meer speelruimte. Zowel vroeger als nu zijn 

de resultaten toch niet zoals we zouden wensen. Het liefst zien we het 

hele onderwerp scherp en willen de achtergrond voldoende onscherp om 

niet storend te zijn. De oplossing is focus stacking. Heel eenvoudig 

betekent dit het samenvoegen (stapelen) van een aantal 

opnamen met verschillende scherptediepte instellingen 

tot één scherpe opname.  

 

Hoe werkt het? 

Met uw camera op een stevig statief maakt u een aantal opnamen waarbij 

u bij elke opname scherpstelt op een ander punt. Op voorhand bepaalt u 

tussen welke twee uiterste punten u de opname scherp wilt hebben (het 

meest dichtbije en het meest verre punt). Het stevige statief is nodig 

omdat alle opnamen exact dezelfde compositie moeten hebben om de 

foto’s samen te voegen met speciale software. Denk ook aan het gebruik 

van een afstandsbediening om elk bewegingsrisico uit te sluiten. Het is 

beter om handmatig de scherpstelling te wijzigen. Ten eerste kan het 

autofocusmechanisme voor trillingen zorgen en werkt in dit geval ook niet 

voldoend nauwkeurig dus moet deze worden uitgeschakeld. Let er ook op 

dat de belichting voor elke opname exact gelijk is (zelfde sluitertijd, 

diafragma en ISO-instelling voor de hele serie opnamen. Als u het 

scherpstellen extra nauwkeurig wilt uitvoeren is een scherpstelslede een 

prima hulpmiddel. Het is dan gemakkelijker om telkens hetzelfde stapje te 

verschuiven zodat u geen deel van een opnamereeks mist. De 

scherpstelslede is een absolute must voor die gevallen waar u een 

iMacrolens gebruikt die geen scherpstelling heeft.  

 

Er zijn vele manieren om de gemaakte opnamen samen te voegen. 

Speciale software geeft u de meeste houvast (Zerene Stacker, Helicon 

Focus). Van deze beide programma ’s is een trial versie beschikbaar via 

internet.  Ik beperk mij in dit geval tot het veelgebruikte Photoshop CC. 

Meestal heeft u dit als 

fotograaf al in uw bezit.  Als de 

opnamen in een map zijn gezet 

moet het nu tot één beeld 

worden samengevoegd 

(stapelen). Ga daarvoor naar 

BESTAND, SCRIPTS, 

BESTANDEN LADEN ALS 

Hoe besteed ik mijn 

(corona) vrije tijd? 
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STAPEL. Er volgt 

nu een 

dialoogvenster 

waarin gekozen 

moet worden 

GEOPENDE 

BESTANDEN 

TOEVOEGEN  en 

zet een vinkje bij 

PROBEER 

BESTANDEN 

AUTOMATISCH UIT TE LIJNEN. Nu worden de beelden gestapeld in één 

document. Dan moeten we de opnamen nog samenvoegen. Selecteer 

hiervoor in het lagenpalet de complete reeks opnamen. Bij bewerken kiest 

u vervolgens LAGEN AUTO-

MATISCH OVERVLOEIEN.  

Voor de OVERVLOEI-

METHODE VOOR 

AFBEELDINGEN STAPELEN 

zet u een vinkje bij 

NAADLOZE TINTEN EN 

KLEUREN en VULLEN MET 

BEHOUD VAN INHOUD BIJ TRANSPARANTE GEBIEDEN. De computer 

heeft nu even tijd nodig voor het bewerken. Photoshop heeft de scherpe 

delen van alle opnames nu gecombineerd tot één enkele foto. Binnen het 

gekozen scherptebereik is nu alles scherp. Deze opname kunt u 

eventueel binnen Photoshop nog verder bewerken. Met Adobe Lightroom 

(classic) kunt u op nagenoeg dezelfde manier alle opnamen bewerken.  

 

Waar gaat nu precies uw vrije tijd in zitten? Ik zal het nu verklappen: het 

aantal opnamen kan, afhankelijk van het onderwerp en het gewenste 

scherptebereik, oplopen van enkele tientallen tot ruim over de honderd. 

Daar bent u best een tijdje ingespannen mee bezig. Als u met veel grote 

RAW-bestanden werkt kan het samenvoegen op de computer ook nog wel 

wat tijd in beslag nemen, zeker bij een minder krachtige computer. Veel 

tijd is te besparen als u, al dan niet toevallig, een camera bezit die de 

mogelijkheid van focus stacking (ook wel focus bracketing, focus shift of 

post focus genaamd) zelf kan uitvoeren. Een aantal camera ’s van o.a. 

Panasonic bezit deze techniek. 

Nu de praktijk. Op een namiddag heb ik de stoute schoenen 

aangetrokken en een eenvoudige opstelling gemaakt met een locomotief 

in N-schaal (één van mijn andere hobby ’s). Mijn EOS 60D camera op een 

stevig statief gezet, de afstandsbediening aangesloten en een 100 mm 

iMacrolens gemonteerd. Daarna een passende compositie uitgezocht en 

een proefbelichting gemaakt. Deze belichtingsgegevens overgenomen op 

de camera in de stand M (manueel). Autofocus en stabilisatie uitgezet en 

een 14-tal opnamen gemaakt met telkens een halve mm verdraaien van 

de scherpstelring. Op die wijze verkreeg ik opnamen die vanaf het 

beginpunt tot het door mij gekozen eindpunt waren scherp gesteld. Alle 

verkregen opnamen (RAW bestanden) batchgewijze aangepast in de 

RAW module van Photoshop (aanpassingen voor belichting en contrast). 

Vervolgens deze opnamen op de hiervoor beschreven wijze verwerkt. Al 

het benodigde rekenwerk vergde op mijn laptop ongeveer een kwartier. U 

kunt zich voorstellen hoe lang het duurt voor 120 opnamen i.p.v. de door 

mij gemaakte 14! Het resultaat en een drietal tussenopnamen staan 

hieronder. Geen bijzondere opnamen, maar een eerste quick and dirty 

experiment dat zeker een, naar ik hoop, beter vervolg zal krijgen.  

Boven: opnames 1,7 en 14.  Het resultaat van de focus stacking staat op 

de volgende bladzijde. 

 

Stacking software:  Zerene Stacker  (www.zerenesystems.com)                                                                                      

Helicon Focus    (www.heliconsoft.com) 

Op deze websites zijn tevens prachtige voorbeelden van focus stacking te 

zien. 
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Alle evenementen die in deze kalender worden genoemd zijn onder strikt 

voorbehoud vermeld. De corona-ontwikkelingen maken de toekomst heel 

onzeker. Via deze evenementen-kalender houden we u voortdurend op de 

hoogte. 

 

 

Informatie over uw eigen evenement die u in deze evenementenkalender 

opgenomen wilt hebben kunt u sturen naar nvbgnieuws@nvbg.nl 

Evenement Plaats Datum 

Studiedag AV 2021                16-01-2021                       Rijen afgelast 

Landelijke NVBG-dag en Alg. Ledenverg. Barneveld 13-03-2021 

Landelijke dag Audiovisueel Fotobond Maartensdijk 20-03-2021 

AudioVisueel Voorjaarsfestival 
Oosterhout 

(Nijmegen) 
04-09-2021 

Av-Festival van het Westen Moerkapelle 02-10-2021 

Nationale AV-festival / nat. AV-wedstrijd Barneveld 30-10-2021 

Av-Festival van het Noorden Steenwijk 27-11-2021 

mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
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Een polarisatiefilter is een van de handigste accessoires die een 

fotograaf kan hebben. Ze zijn klein en goedkoop, maar hebben een grote 

impact op uw foto's. 

 

Door de nabewerking kunt u veel wijzigingen aanbrengen in de foto's die 

u maakt. Maar geen enkele nabewerkingssoftware kan het effect van 

polarisatiefilters nabootsen. Het gebruik van een polarisatiefilter 

vermindert reflecties, waas en verstrooid licht.  Ze versterken ook de 

kleurverzadiging en het contrast. 

 

Veel beeldbewerkings-

programma's hebben tools om 

kleurverzadiging en contrast 

gemakkelijk en effectief te 

regelen. Sommige hebben een 

gereedschapje om nevel te 

verwijderen. Maar geen enkele 

heeft (tot nu toe) het vermogen 

om verblinding en reflecties op 

dezelfde manier te verwijderen als polarisatiefilters. 

 

Wat is een polarisatiefilter? 

De meest voorkomende polarisatiefilters zijn rond en bestaan uit twee 

glasplaten die in een vatting zijn ingeklemd. Ze zitten aan de voorkant 

van je lens, dus u hebt de juiste maat nodig voor uw lensdiameter (of een 

adapter). 

Zodra het filter op de lens zit, kunt u de buitenste laag van het filter 

draaien. Als u aan het filter draait, verandert het effect dat het heeft op 

het licht dat de lens binnenkomt. Bij verschillende rotatiehoeken varieert 

de hoeveelheid licht die wordt uitgefilterd. Dit hangt af van waar de zon is 

en in welke richting de camera gericht wordt. 

Het meest opvallende effect van een polarisatiefilter ontstaat wanneer het 

in een hoek van negentig graden ten opzichte van de zon wordt gedraaid.  

 

Waarom polarisatiefilters handig zijn  

Soms kunnen reflecties een foto versterken of zelfs het hoofdonderwerp 

zijn. Maar ze kunnen ook ongewenst en storend zijn. 

Als je glas, chroom, water of andere reflecterende oppervlakken 

fotografeert het kan een uitdaging zijn om een duidelijke weergave in uw 

foto's te creëren. Reflecties van dit soort oppervlakken kunnen uw 

compositie onaangenaam beïnvloeden. Ze zijn niet altijd te vermijden 

zonder een polarisatiefilter te gebruiken. Zelfs met een polarisatiefilter is 

het mogelijk dat u reflecties van een oppervlak niet volledig kunt 

elimineren. 

Luchten en wolken gefotografeerd met een polarisatiefilter kunnen er heel 

anders uitzien. Vergelijk de twee onderstaande afbeeldingen. Voor de 

eerste is een polarisator gebruikt, en voor de tweede niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het fotograferen op het strand of naast een meer is een 

polarisatiefilter vooral handig. De kracht van reflectie in het water kunnen 

beheersen, maakt een aanzienlijk verschil in uw foto's. De toegevoegde 

verzadigingsboost zorgt er ook voor dat water en lucht er aantrekkelijker 

uitzien. 

 

Hoe circulaire polarisatiefilters te gebruiken  

Polarisatiefilters werken door te voorkomen dat er lichtgolven in uw lens 

komen. Lichtgolven weerkaatsen op oneffen oppervlakken in 

verschillende richtingen. Een polarisatiefilter laat alleen licht de lens 

binnendringen dat uit één bepaalde richting komt. 

Polarisatiefilters 

Met filter Zonder filter 
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Terwijl lichtgolven van verschillende oppervlakken trillen en weerkaatsen, 

veranderen de richting en snelheid van de vibratie. Daarom worden 

kleuren ook beïnvloed door polarisatiefilters. 

 

Wanneer licht weerkaatst op een plat oppervlak, zal het gebruik van een 

polarisator een gelijkmatiger effect hebben. Dit komt doordat de golven 

voornamelijk in dezelfde richting bewegen. De weerkaatsing van een 

raam wordt dus anders beïnvloed door een polarisator dan die van een 

oppervlak dat niet vlak is. 

 

Wanneer het gereflecteerde licht het filter bereikt, worden sommige 

golven door de coating op het filter geblokkeerd om de lens binnen te 

komen. Deze dichroïsche coating heeft ketens van moleculen die in één 

richting zijn opgesteld. Lichtgolven parallel aan deze kettingen worden 

geblokkeerd door het filter. 

 

Terwijl u de buitenste ring van een polarisator draait, kunt u zien hoe het 

effect van het filter verandert. Dit komt doordat u de richting van de lijnen 

van de filtercoating verandert ten opzichte van de lichtgolven.  

 

Het in de praktijk brengen  

Het gebruik van een polarisatiefilter kan het beste worden gedaan door 

het filter te draaien en te observeren wat er gebeurt. Of u nu door uw 

zoeker kijkt of naar het LCD-scherm aan de achterkant, u ziet het beeld 

veranderen als u aan het filter draait. 

 

Als u vaak een polarisator gebruikt, raakt u meer gewend aan hoe het 

werkt en hoe u dit kunt gebruiken om reflecties in je foto's te 

beheren. Soms kunt u reflecties vrijwel elimineren; in andere situaties 

maakt het filter weinig uit. 

 

 

 

Conclusie 

Experimenteren met polarisatiefilters is de beste manier om er gebruik 

van te maken. Ik draag er meestal een paar in mijn tas van verschillende 

maten. Deze passen op mijn lenzen van 55 mm, 35 mm en 105 mm, dit 

zijn de lenzen die ik het meest gebruik. 

 

Het gebruik van een polarisator met een groothoeklens kan vreemde 

resultaten opleveren vanwege het brede gezichtsveld. 

 

Gebruik geen polarisatiefilter als u een reeks foto's maakt om 

een panorama aan elkaar te naaien.  De randen van uw foto's sluiten dan 

mogelijk niet naadloos op elkaar aan 

 

Vergeet niet om polarisatiefilters aan uw lenzen te bevestigen als u de 

kleur van een blauwe lucht wilt versterken of de reflectie van een 

glanzend oppervlak wilt verminderen. Als u gewend raakt aan het gebruik 

van dit filter, kunt u van elke scène enkele foto's maken met en zonder 

filter. Op die manier krijg je snel een idee van de verschillen die het 

maakt. 
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Verslag van AV-Groep Westland, 26 oktober 2020   

 

Voor de tweede keer na de zomerstop komen we bijeen. Op twee na is de 

ploeg compleet en we hebben een druk programma. 

 

We starten de avond met De 

verboden stad van Kees Olierook. 

Die is vorige keer ook vertoond, maar 

dat heeft zo’n enorme impressie 

gemaakt, dat het geen enkel bezwaar 

is om deze 12 minuten durende 

documentaire nogmaals te zien. Ook 

nu weer maakt deze serie over het 

grootste paleis te wereld een 

uitstekende indruk. We praten nog 

even over de effecten die gebruikt zijn. Ze geven de serie een levendig 

karakter. Ondanks de lengte, die voor AV-begrippen aan de lange kant is, 

verveelt de voorstelling geen seconde, mede door de voortreffelijk 

ingesproken tekst. 

 

Dan volgt de serie Holi 

van Ger Sauer. De serie 

laat mensen zien de het 

Holifeest in Den Haag 

bezoeken. Het is een 

hindoestaans feest dat 

jaarlijks rond de maand 

maart gevierd wordt en in 

feite een combinatie is 

van een lentefeest, een 

feest van de overwinning van het goede op het kwade én een 

Nieuwjaarsfeest. Het Holifeest wordt gevierd met zang en dans, 

versnaperingen, het strooien met gekleurd poeder, parfum (Goellaal) en 

het sprenkelen van gekleurd water (Abier). We zien, volkomen synchroon 

met de onderliggende muziek een kleurrijke menigte, waarbij vooral het 

gekleurde poeder waar iedereen mee bedekt is, een vrolijk aanzien geeft. 

De maker vertelde nog dat hij zelf ook onder het gekleurde poeder zat.  

 

Dan zien we de serie 

Dageraad van Marcel 

Batist. Dit is een echte 

Batist. Een heel serene 

serie met goed 

bijpassende muziek, 

waar je een rustgevend 

gevoel bij krijgt. Alle 

foto’s zijn gefotografeerd 

in een aantal natuur-

gebieden en hebben gemeen dat ze vroeg in de morgen gemaakt zijn. 

Marcel laat hier zien dat hij een geweldige landschapsfotograaf is. Er is 

veel aandacht besteedt aan de overgangen, die buitengewoon 

harmonisch verlopen. Er is nog wel een korte discussie over de volgorde 

van foto’s. Iemand merkte op dat dit qua kleurtemperatuur beter kan. We 

zijn benieuwd of Marcel daar nog iets aan gaat doen. 

 

Kees Olierook 

presenteert De Dom van 

Aken, een serie die, 

zoals de naam al 

aangeeft, gemaakt is in 

Aken. De kerk werd 

ingewijd in 804 tijdens 

Driekoningen. Karel de 

Grote werd hier in 814 
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begraven. De kerk werd in 1978 als eerste Duitse monument op de 

Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. De kerk heeft een 

bewogen leven achter de rug. En dat is in Kees ’ audiovisual duidelijk 

zichtbaar geworden. Aan de buitenzijde kenmerkt de kerk zich door een 

hele reeks aan bouwstijlen en ziet er niet erg mooi uit. Binnen echter, is 

de kerk rijkelijk versierd met prachtig mozaïekwerk. Kees laat dat zowel in 

overzichten als in details zien. Er is geen gesproken tekst, slechts 

bijpassende achtergrondmuziek (Concerto Grosso van Händel).  

 

Anneke van Ruyven 

heeft tijdens haar 

omzwervingen een reeks 

van kerken bezocht en 

daar veel foto ’s gemaakt. 

Een deel ervan is 

terechtgekomen in de 

serie Zijn gebed. 

Bijzonder is dat we de 

serie twee maal zien, de 

eerste keer was deze voorzien van het lied Mijn gebed van D.C. Lewis. 

als achtergrondmuziek. De tweede keer zien we de serie met een wat 

neutralere en in mijn beleving meer bijpassende muziek. Anneke heeft 

heel mooie beelden gebruikt en met name de beeldovergangen zijn goed 

gekozen. 

 

Ruud Mulder heeft een 

audiovisual gemaakt over 

beelden in ijs uitgehakt, 

getiteld History in Ice. 

We gaan eerst terug in 

de geschiedenis, tot ver 

voor de jaartelling. Dat is 

gevisualiseerd met een in 

tijd teruglopende klok. 

We zien ijsbeelden uit 

verschillende  tijdperken. Steeds als we naar een andere tijd gaan zien 

we de klok die de verschuiving in tijd aangeeft. De beelden zijn knap 

gemaakt, en heel kleurrijk. Ruud heeft de serie zelf ingesproken. Er is wel 

wat commentaar op de gebruikte titels, met name het gebruikte lettertype 

was daar aanleiding voor. Een leuke serie was de eindconclusie.  

 

Ger Sauer heeft een 

audiovisual gemaakt die 

uitleg geeft over de 

Zandmotor. 

Rijkswaterstaat heeft voor 

de kust van Zuid-Holland 

een eiland van 128 ha 

opgespoten om de dunne 

en zwakke kust op deze 

plek te versterken. In de 

loop der jaren zal het hier opgebrachte zand zich verplaatsen en in 

noordelijke richting afzetten. We zien schitterende beelden van de Zuid -

Hollandse kust, terwijl een voice-over hier en daar de bedoeling 

verduidelijkt. Er is wat commentaar op een foto van een aantal 

wielrenners; men vindt dat deze er niet in thuishoort. Ger belooft dit mee 

te nemen en verbeteringen aan te brengen. 

 

Marcel Batist laat voor 

de tweede keer zijn serie 

Voorbij de werkelijkheid 

zien. Het is een 

verbeterde versie. In het 

oktobernummer is er al 

aandacht aan besteed en 

deze verbeterde versie 

maakt zo mogelijk nog 

meer indruk dan de eerste 

vertoning. Vrijwel alle beelden zijn samengesteld uit meerdere foto ’s en 

de geraffineerde overgangen maken dat je gefascineerd naar deze serie 

kijkt.  
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Tenslotte kijken we aan het eind van 

deze avond naar De Elfianen, een 

reeks van Kees Olierook. 

Elfia is een evenement waarbij 

deelnemers zich op excentrieke wijze 

uitdossen met kleding en make-up, 

met het doel gezien te worden. 

Fotograferen is er dan ook geen 

enkel probleem. 

De fundamenten van Elfia werden in 1994 gelegd door broer en zus 

Stefan en Helena met de opening van een kleine winkel in Delft: de Elf 

Fantasy Shop. Uiteindelijk ontstond er een totaal nieuw en uniek 

festivalconcept dat in 2001 werd gelanceerd (en sindsdien veelvuldig 

gekopieerd): de Elf Fantasy Fair. Samen met een steeds groter wordende 

familie van enthousiaste vrijwilligers wordt deze Fair vervolgens jaarlijks 

georganiseerd, om bezoekers door middel van onder andere het maken 

(en dragen) van kostuums, tekeningen, schilderijen, muziek, fotografie, 

body art en voertuigen uiting te laten geven aan hun dromen. In 2013 

gaat men verder onder de naam Elfia™, met een voorjaarseditie bij 

kasteel Haarzuilens (Utrecht) en een herfsteditie in Arcen (Limburg).  

 

Het leverde Kees een serie buitengewoon mooie portretten op, scherp en 

goed belicht weergegeven en met een prettige muziek eronder. Het enige 

commentaar dat te horen was, was dat de overgangen wat voorspelbaar 

waren. Maar dat doet aan de kwaliteit van de beelden niets af.  

 

Of de volgende bijeenkomst op dezelfde wijze kan worden gehouden zal 

afhangen van de corona-ontwikkelingen. 
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Eind september heeft Adobe een nieuwe versie van Photoshop 

uitgegeven, versie 2021 is verschenen. 

 

Zoals steeds met een nieuwe versie is er een aantal vernieuwingen en 

verbeteringen aangebracht. Sommige zijn spectaculair, andere zijn 

minder boeiend. Adobe heeft kennelijk goed om zich heen gekeken en 

geconstateerd dat er kapers op de kust zijn. Programma ’s als Affinity 

Photo en Luminar zijn op de markt gekomen en dat mag voor Adobe best 

als een bedreiging worden gezien. 

Wellicht is dat de reden dat Photoshop wat intelligenter geworden is en 

nu ook, zoals Affinity Photo AI, gebruik maakt van kunstmatige 

intelligentie. Dat was in de versie van 2020 ook al het geval, zij het dan 

wat bescheiden. Het was toen de functie ‘Selecteer onderwerp ’ die indruk 

maakte. Ook daarbij werd kunstmatige intelligentie gebruikt om een zeer 

redelijk resultaat neer te zetten. 

 

Nu gaat Adobe nog een paar 

stappen verder. Net als bij 

Affinity Photo is het nu mogelijk 

om bijvoorbeeld de lucht in een 

opname te vervangen. Dat gaat 

uiterst gemakkelijk en is een 

paar muisklikken gebeurd. Hier 

is een voorbeeld te zien. Daarbij 

is te kiezen uit een aantal 

aangeleverde luchten, maar ook 

eigen opnamen van luchten 

kunnen worden gebruikt. 

 

 Een ander, meer extreem voorbeeld: 

Hier is natuurlijk meer gesleuteld dan alleen aan de lucht, maar het is en 

blijft spectaculair. Dit voorbeeld komt uit een Engelstalige tutorial, 

waarvan er vele op YouTube te vinden zijn.  

Photoshop 2021 
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 Verder is er het gloednieuwe deelvenster ‘Ontdekken nieuwe Photoshop-

tools’, praktische zelfstudies, artikelen en snelle handelingen die u helpen 

uw vaardigheden uit te breiden en nieuwe uitdagingen in Photoshop aan 

te gaan. 

 

“Het nieuwe deelvenster Ontdekken biedt een volledig nieuwe leer - en 

zoekfunctie in Photoshop en verrijkt het programma met leerzame inhoud, 

stapsgewijze zelfstudies en een nieuwe krachtige zoekfunctie ”, aldus 

Adobe. 

 

Deze nieuwe contextbewuste ervaring geeft u aanbevelingen die zijn 

gebaseerd op uw vaardigheden en uw werk. Deze aanbevelingen bestaan 

onder meer uit tips en zelfstudies over hoe u workflows met meerdere 

stappen sneller kunt uitvoeren. In het nieuwe deelvenster kunt u ook de 

mees gebruikte workflows in Photoshop, zoals het verwijderen en 

vervagen van achtergronden, omzetten in Snelle handelingen die uit één 

muisklik bestaan. 

 

U kunt in Photoshop op de volgende manier altijd toegang tot het nieuwe 

deelvenster Ontdekken krijgen: 

 

• Gebruik de sneltoets Cmd/Ctrl + F 

• Klik rechtsboven in de interface op het pictogram Zoeken  (het 

vergrootglas) 

• Kies in de menubalk Help > Help bij Photoshop  

 

Photoshop zit dus vol met vernieuwingen. Ze zijn allemaal te vinden op 

de website adobe.com  

 

Arthur Palache 

Neural Filters 

 

Neural Filters is een 

nieuwe werkruimte in 

Photoshop met nieuwe 

of bedachte filters die 

mogelijk zijn gemaakt 

door de kunstmatige 

intelligentie binnen 

Photoshop, genaamd 

Adobe Sensei. Hiermee 

kunt u een reeks 

creatieve ideeën kunt 

verkennen. 

 

Met eenvoudige 

schuifregelaars kunt u 

een scène met kleur 

vullen, inzoomen op 

delen van een 

afbeelding of in enkele 

seconden iemands 

uitdrukking, leeftijd, blik 

of houding wijzigen.  

 

Gebruik de kracht van 

kunstmatige intelligentie 

met Neural Filters om 

eenvoudig bewerkingen 

in Photoshop te maken. 

Een voorbeeld van het 

gebruik van deze filters 

is dat van een portret de 

stand van het hoofd 

gewijzigd kan worden. 

Ook de stand van de 

ogen kan veranderd 

worden. 

Origineel 

Stand van het hoofd  

iets gewijzigd 

Stand van de ogen ook 

gewijzigd 
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Hoewel het onbeleefd is om over jezelf te schrijven, doe ik dat deze keer 

toch. Ikzelf ben niet zo heel bijdehand. Ik heb maar twee hersencellen, en 

daarvan slaapt er altijd één. Dat betekent dat ik sommige dingen niet of 

maar heel moeilijk kan begrijpen. Dat blijkt vooral als ik kijk naar wat 

onze regering allemaal uitspookt. Denk even aan de toeslagen-ellende, 

de gaswinning in Groningen of nu weer het vuurwerkverbod. Vooral met 

dat laatste heb ik de grootste moeite, hoewel ik alleen als jongetje wel 

eens een paar rotjes heb afgestoken. Ik heb zelf helemaal niets met 

vuurwerk. Maar het sneu voor alle vuurwerkhandelaren. 

 

Jaren geleden heb ik een paar pakketten gekocht en meegenomen naar 

Engeland omdat we oud- en nieuw met vrienden in Londen gingen 

doorbrengen. Om 12:00 uur naar buiten om te knallen en wat ontdek ik: 

we waren absoluut de enigen. Vuurwerk afsteken gebeurt in Engeland 

niet met oud- en nieuw maar op Gay Folks Day, op 5 november. Dat ter 

herinnering van het feit  dat in het jaar 1605 het Engelse 

parlementsgebouw dreigde opgeblazen te worden. Dat is toen gelukkig 

verijdeld. Aanleiding tot die actie was dat toen de Engelsen net zo 

ontevreden waren met hun parlement als ik nu. 

 

Regeren is vooruitzien en dat is lastig. Edison heeft indertijd gezegd dat 

voorspellen moeilijk is, zeker als het om de toekomst gaat. Er is een 

zekere intelligentie voor nodig. 

 

Niet iedereen is even intelligent. Het begrip Intelligentie Quotient (IQ) zal 

bij iedereen bekend zijn. Het is een getal dat aangeeft in hoeverre de 

verstandelijke leeftijd van iemand overeenkomt met de werkelijke leeftijd 

(kalenderleeftijd). Een IQ van 100 geldt als gemiddeld, boven de 100 is 

iemand slim, talentvol of geniaal. Onder de 100 minder begaafd of 

zwakbegaafd. Zie ook bijgaande grafiek, waar het aantal mensen met een 

bepaald IQ is uitgezet tegen de voorkomende IQ-waarden. 

Vroeger had ik een neef (hij is in den Heer overleden) die ontzettend 

begaafd was. Hij kende als jongetje de nummers van de tramwagens van 

de Haagsche Tramweg Maatschappij allemaal uit z ’n hoofd en ook op 

welke lijn deze dienst deden. Ik mijn beleving was dat volkomen 

overbodige kennis, maar hij vond het maar heel raar dat ik die nummers 

niet kende. Na zijn jeugd heeft hij nog vele jaren in een gesticht 

doorgebracht; geestelijk volkomen verkreukeld. 

 

Dat is de reden dat ik denk dat bovenstaande grafiek niet deugt. Ik denk 

dat het niet een plat vlak moet zijn, maar dat het een gebogen oppervlak 

is, waarbij de twee uiteinden van de grafiek elkaar raken. In dat geval 

grenst ‘buitengewoon begaafd ’ aan zeer ‘zwak begaafd’. Zo verklaar ik 

het dat ‘buitengewoon begaafd’ zomaar kan doorslaan naar volkomen 

dwaas. 

 

In analogie daarmee denk ik dat dit ook geldt voor het beoordelen van 

zaken. We zeggen wel eens dat iets ‘mooi is van lelijkheid ’. Daar treedt 

datzelfde verschijnsel op. En dat betekent weer dat mijn foto ’s vaak 

verkeerd beoordeeld worden. Men dénkt dat ze niet briljant zijn, maar ik 

weet hoe dat komt. 

Arthur Palache 

Intelligentie 


