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Van de redactie 

Deze uitgave is de laatste voor de zomervakantie 2021. Eigenlijk mag het 

woord zomer wel weggelaten worden, want wat we nu beleven heeft niets 

met zomer te maken. 

 

In dit blad treft u veel informatie van het bestuur aan. Met name over het 

komende AV-festival met de bijbehorende AV-wedstrijd op zaterdag 

30 oktober. Let er vooral op dat dit op een andere locatie plaatsvindt; in 

Bemmel in plaats van Barneveld. 

 

U vindt een uitgebreid ‘in memoriam’ van Jan Mees, een van de 

oprichters van de NVG, de voorloper van de NVBG.  

 

Een tweetal vrijwilligers van de NVBG heeft een speld van verdienste 

ontvangen. U leest een reportage op blz. 5. 

 

Nico van Noorloos schrijft in een Open brief wat hij denkt over de 

Nippelgate van Ger Sauer. 

 

Goed nieuws voor gebruikers van een iMAC, m.objects komt ook voor dit 

platform beschikbaar en heeft exact dezelfde functionaliteit. Zie blz. 8  

 

Het bestuur heeft een werkgroep ingesteld die zich bezig houdt met 

geluid. De eerste activiteit is een enquête die online in te vullen is. Zie 

blz. 8. 

 

Verder zijn er de gebruikelijke rubrieken zoals ‘van de voorzitter’ en als 

afsluiting de maandelijkse column. 

 

De redactie wenst u een probleemloze vakantie. 

Arthur Palache, 

hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Een jaar geleden schreef ik: 

 

En zo gaat het seizoen 2019-2020 als een nachtkaars uit voor de NVBG. 

Te hopen is dat we het naseizoen 2020-2021 op de waakvlam kunnen 

openen en daarna de thermostaat steeds wat hoger kunnen zetten om 

weer op volle kracht te eindigen. 

 

Nu, een jaar later, ziet het er naar uit dat we inderdaad de thermostaat 

weer wat hoger kunnen zetten. In de zomer gaat deze meestal naar 

beneden, maar wat als de zomer net zo wordt als de lente???  

 

Ik heb vernomen dat de organisaties van het Voorjaarsfestival 

(4 september) en het AV-Festival van het Westen (2 oktober) 

optimistisch, maar voorzichtig zijn. Het Voorjaarsfestival heeft als 

voordeel dat het programma al op de plank ligt; namelijk dat van 14 maart 

2020. Het AV-Festival van het Westen dient de inschrijving nog te 

openen. En dan wordt het koffiedik kijken. Is de kans reëel dat het festival 

op 2 oktober plaats kan vinden? Via de websites van de organisaties blijft 

u de komende maanden op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

Het bestuur van de NVBG heeft besloten om de inschrijving voor de 

Nationale AV-wedstrijd 2021 wel open te stellen. Zij schat de kans dat het 

Nationaal AV-Festival op 30 oktober door kan gaan hoog in. Mocht er een 

beperking zijn voor wat betreft het 

maximaal aantal personen dat in de zaal 

toegelaten mag worden, dan zullen we 

naar alternatieven kijken. Elders in dit 

NVBG-nieuws meer over het Nationaal AV

-Festival en de Nationale AV-wedstrijd. 
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Ik hoop van ganser harte dat u deze zomer meer kunt doen dan vorig 

jaar. De vooruitzichten zijn gunstig, maar blijf voorzichtig. En als heel 

Nederland dat doet denk ik dat we dit najaar elkaar vaker, en niet alleen 

via de monitor, zullen zien bij festivals en bijeenkomsten van de regionale 

afdelingen. 

 

Het is bijna zomer en het NVBG-nieuws gaat er traditiegetrouw een paar 

maanden tussenuit. Mochten er mededelingen zijn die niet kunnen 

wachten tot de editie van 8 september, dan houden wij u via een NVBG-

Nieuwsflits op de hoogte. 

 

Met mijn mede bestuursleden wens ik u een prettige zomer toe. Het is 

mijn wens dat u het komende seizoen weer voor langere tijd op reis kunt. 

Neem uw camera en opnameapparatuur mee, dan hoeft u zich in het 

najaar ook niet te vervelen. 

 

Ed Diersmann 

Interim voorzitter NVBG 

(voorzitter@nvbg.nl) 

 

 

Jan Mees (97) op 12 mei overleden  

 

Jan Mees heeft in 1956, samen met enkele andere enthousiastelingen, 

de NVG opgericht; de Nederlandse Vereniging van Geluidsjagers. In de 

zestiger jaren, toen de bandrecorder ook voor de gewone man betaalbaar 

werd, groeide onder zijn voorzitterschap de NVG uit tot bijna 2.000 leden!  

 

Jan was een charmant iemand, die voor iedereen wel een vriendelijk 

woord had. Je kon ook aan hem merken, dat hij op een niet-storende 

manier gezag uitstraalde en leiding kon geven. Hij wist dus terdege hoe 

je een (startende) vereniging van audio-hobbyisten moest aansturen.  
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Om het spelen met geluid verder te stimuleren voerde hij ‘De Doctor Jan 

Mees Prijs’ in; de jaarlijkse Grote Prijs Audio. Daaraan was een geldprijs 

- uit zijn eigen zak - verbonden van ƒ 150 (later werd dit € 150). Dat was 

voor die tijd een enorm bedrag.  

 

Nadat Jan na drie decennia uit het bestuur stapte, werd hij vanwege zijn 

verdiensten benoemd tot erevoorzitter  / beschermheer van de 

toenmalige NVG. Jan bleef daarna nauw betrokken bij “onze club”. Hij 

kon goed overweg met zijn opvolgers, die hem overigens steeds om wijze 

raad kwamen vragen.  

 

Jan Mees trad vaak op als jurylid bij de Nationale Geluidswedstrijden en 

later ook bij de Nationale Klank-Dia wedstrijden. Door zijn vele contacten 

met het bedrijfsleven lukte het hem altijd weer om prachtige prijzen voor 

die wedstrijden binnen te slepen. Jan gold als verbinder, als 

ambassadeur.  

 

In 1952 werd in Frankrijk de FICS/CIMES opgericht. Dat was het 

internationale overlegplatform voor geluids- en AV hobbyisten en 

bovendien de organisator van de jaarlijkse Internationale Wedstrijden. 

Mede-initiatiefnemer Jan Mees deed daar aan mee en won meteen de 

Grand Prix! Als ‘amateur’ registreerde hij al geluiden in 1942. 

 

Ook bij de FICS/CIMES was Jan Mees behoorlijk actief. Hij heeft daar als 

voorzitter en penningmeester gefunctioneerd. Bij de FICS/CIMES voerde 

hij ook zijn: ‘Doctor Jan Mees Prize ’ in. 

 

Ondergetekenden werkten nauw samen met Jan, toen in 2012 de NVG 

maar eens de 61ste CIMES en het 56ste FICS-Congres in Nederland 

moest organiseren. Samen zijn wij toen bij Jan en Jana Mees op visite 

geweest, om dit door te praten en om financiële steun te vragen.  

Gelukkig zette hij en zijn vrouw Jana snel een flinke stap, om het 

evenement tot een groot succes te maken. Het welslagen was dus vooral 

te danken aan Jan Mees, die opnieuw een aanzienlijk geldbedrag 

beschikbaar had gesteld.  

Jan hield zich goed op de hoogte wat betref alle ontwikkelingen in beeld 

en geluid. In zijn woning te Wassenaar stond steeds de nieuwste 

apparatuur aangesloten. Hij interesseerde zich voor geluid, statisch en 

bewegend beeld en voor de bijbehorende technische ontwikkelingen.  

 

Het heeft Jan Mees zeer gedaan, toen het eerdere NVG bestuur in 2012 

besloot uit de FICS/CIMES te stappen. Dat was ook een funest besluit, 

want dit bleek uiteindelijk, in 2017, fataal te zijn voor de internationale 

samenwerking... Nòg droeviger vond hij het, dat de Nationale 

Geluidswedstrijden werden geschrapt. 

 

Bruggenbouwer Jan Mees is ons nu helaas ontvallen.  

De NVG (thans NVBG) is hem heel veel dank verschuldigd voor wat hij 

voor onze vereniging heeft betekend! Moge zijn naam in onze 

verenigingshistorie voortleven. 

 

Wij wensen zijn vrouw Jana alle sterkte toe, om dit verlies te dragen.  

 

Andrew Plevier & Nico Warnaar (ereleden) 

 

JAN MEES 

1924 – 2021 
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Zoals in het NVBGnieuws van februari 2021 al is gemeld, heeft het 

bestuur heeft besloten om leden die zich op dit moment nog actief 

inzetten voor onze audiovisuele hobby en de Nederlandse Vereniging 

voor Beeld en Geluid in het bijzonder te eren met “een Speld van 

Verdienste”. 

Op 27 januari van dit jaar is de eerste speld uitgereikt aan Jan Roeleveld.  

 

Door de coronamaatregelen zijn er geen bijeenkomsten in NVBG-verband 

geweest en gold er een beperking van het aantal bezoekers dat iemand 

mocht ontvangen, namelijk één. Het ophogen van dat aantal naar twee 

maakte de weg vrij om met meer bestuursleden op stap te gaan en twee 

leden, die zich bezig houden met de communicatie binnen de vereniging, 

in het zonnetje te zetten. 

Op 20 mei togen voorzitter Ed Diersmann en bestuurslid Henk P. Tulp 

eerst naar Nijkerk. Daar bespraken zij met de webmaster van onze 

website www.nvbg.nl, Jaap Postma, de gang van zaken omtrent de 

website. Ook de toekomst van de website werd doorgenomen. Daarna 

overhandigde Ed de speld van verdienste en een bos bloemen aan Jaap, 

als dank voor zijn jarenlange inzet. Jaap gaat verhuizen naar Friesland, 

maar zegde toe dat hij vanuit het Hoge Noorden de website zal blijven 

verzorgen. 

Van het Zonnige Midden des Lands ging het naar het Winderige Westen. 

Naar Naaldwijk om precies te zijn. Daar huist de hoofdredacteur van ons 

maandelijks digitale orgaan NVBG-nieuws: Arthur Palache. 

Ook nu werd het wel en wee van de nieuwsbrief en de toekomst daarvan 

besproken. Ook Arthur ontving de speld van verdienste en een bos 

bloemen voor de meer dan vijf jaar dat hij het NVBG-nieuws verzorgt. 

Arthur liet weten dat hij voorlopig nog niet van plan is hier mee te 

stoppen. 

Spelden van verdienste 

uitgereikt 
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Heeft u het al in de agenda gezet?  30 oktober 2021. 

Het Nationaal AV Festival. Voor het eerst 

op de  nieuwe locatie:  

 

De Theaterkerk, Markt 5, 6681 AE in 

Bemmel.  

 

Parkeren kan op het plein bij Cultureel 

Centrum de Kinkel, 

Van Ambestraat 1. 

 

We beginnen deze dag om 10:00 uur met de Algemene Leden 

Vergadering. Aansluitend fraaie AV presentaties uit de NVBG Regio ’s. 

Na een lunchpauze start om 13:00 uur de Nationale AV wedstrijd.  

Om smakelijk af te sluiten is er een NVBG-buffet in de foyer van de 

TheaterKerk. 

 

Maar wat is een Nationale AV wedstrijd zonder inzendingen? Niets. 

Vandaar weer onze oproep om uw presentaties in te zenden. En dat kan 

al heel snel! 

 

Vanaf 12 juni tot en met 3 september  kunt u uw presentaties inzenden.  

 

Dat kan op drie manieren, ’t is om het even welke. 

• Via de openingspagina van de openbare website van de NVBG 

(www.nvbg.nl) 

• Via het besloten deel van de website. www.navg.nl 

• Via deze link: https://navg.nl/AVW_00.php 

 

Net als vorige jaren is er weer gelegenheid om aan het NVBG buffet deel 

te nemen. De kosten daarvan zijn ongeveer € 25,-- . 

Alle bezoekers van het Nationaal AV-Festival kunnen hieraan deelnemen.  

 

 

Leden van de NVBG kunnen bij aanmelding een introducé opgeven. In 

het septembernummer van NVBG-nieuws wordt vermeld hoe u zich voor 

het bezoeken van deze dag kunt aanmelden. Tegen die tijd kunnen we 

ook het exacte bedrag van het buffet vermelden. 

 

Tot slot wensen we u een geweldige zomer. En wat mooi dat we kunnen 

uitzien om elkaar weer fysiek te ontmoeten en AV ’s te zien op een super 

groot scherm en met geweldige audio. 

Nationaal AV-festival 

Nationale AV-wedstrijd 

Meedoen… 

is belangrijker dan winnen! 

http://www.nvbg.nl
http://www.navg.nl
https://navg.nl/AVW_00.php
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Het artikel van Ger Sauer in de vorige uitgave is aanleiding geweest voor 

Nico van Noorloos om in de pen te klimmen en Ger in een open brief een 

hart onder de riem te steken. 

 

Beste Ger, 

 

Het zou jammer zijn als je geremd zou worden door de mening van 

anderen als het om foto's of AV's gaat. Voor mij bijvoorbeeld, is Ed van 

der Elsken als fotograaf een grote inspirator. Hij kijkt heel onbevangen 

naar mensen. Hij ziet de paradijsvogels en maakt daar mooie foto's van. 

Hij kijkt naar mensen op straat en legt ze onbevooroordeeld vast in 

beelden. Hij maakt, net als jij, strandfoto's. 

 

Ik kan mij een foto herinneren van een ijscoman met wachtende 

klandizie. Mensen met blote borsten blote billen en mensen met blote 

piemel, maar ook geheel gekleed en niemand neemt daar aanstoot aan of 

staat er ongemakkelijk bij. 

 

Dat beeld krijg ik telkens als ik reacties lees over ongepastheid van 

"naakt". Beschouw het ook als een soort ongewenste vertrutting van onze 

samenleving. Helaas gebeurt die vertrutting ook op andere fronten.  

 

Sociale media kuisen of verwijderen onder druk van een paar 

reaguurders, die alles wat volgens hun opvatting vies of voos is willen 

verbieden. Laatst werd bijvoorbeeld een foto van een kunstwerk, David 

van Michelangelo, uit een serie vakantiefoto's verwijderd omdat iemand 

het obsceen vond. Anderen plakken stickers met de kop van Zuckerberg 

op schilderijen en beelden van mensen met tepels, piemels en vagina's, 

om maar te voorkomen dat ze een ban van een maand krijgen.  

 

 

Dus, mijn mening/advies, blijf vooral doorgaan met het maken van mooie 

foto's en AV's zoals jij dat wil en laat je niet remmen door mensen die 

naakt en vies of voos of vinden als protest tegen deze maatregel. Het zou 

voor onze vereniging zeker jammer zijn als ook andere AV-makers zich 

laten remmen, uit vrees voor "censuur" als het om bepaalde beelden 

gaat. Dan raak je een stuk van je artistieke vrijheid kwijt. Een ongewenste 

situatie. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Nico van Noorloos 

 

Open brief aan Ger Sauer 
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Heeft u de Enquête Audio in AV -producties al ingevuld?  

 

Om de kennis en de behoeften van de leden over geluidsaspecten te 

peilen heeft een door het bestuur ingestelde werkgroep deze enquête 

georganiseerd. De werkgroep is ingesteld om met voorstellen te komen 

die de leden van de NVBG kunnen stimuleren tot het maken van (nog) 

betere AV-producties door meer aandacht aan de geluidsaspecten te 

besteden. 

 

27 mei 2021 is deze enquête online gegaan. De leden van de NVBG 

hebben daarover een Nieuwsflits ontvangen. Tot en met 24 juni heeft men 

de gelegenheid om de enquête in te vullen. 

 

De vragenlijst is alleen door leden van de NVBG in te vullen vanaf de 

homepagina van het alleen voor leden toegankelijke deel van de website 

van de vereniging. Ook kan men DEZE LINK gebruiken. Na het inloggen 

wordt direct de enquête gestart. 

 

Om goed overwogen voorstellen te kunnen doen is het van belang dat 

veel leden hun mening geven over geluidsaspecten bij een AV-productie. 

 

Enkele leden kregen na het invullen 

een foutmelding. Dit is inmiddels 

hersteld. Het heeft geen gevolgen 

voor de ingevulde enquête, die is 

normaal opgeslagen. Indien men 

twijfelt of de juiste antwoorden 

gegeven zijn dan kan men alsnog 

de vragenlijst invullen. Alleen de 

laatst verzonden antwoorden 

worden gebruikt bij het vaststellen 

van de uitslag. 

Enquête Audio in AV-

producties  M.objects voor iMAC 

Als we kijken naar de programmatuur die beschikbaar is voor het maken 

van audiovisuals, dan is de keus niet heel erg groot. Pictures to Exe, 

afgekort PTE, is wereldwijd waarschijnlijk het meest verbreide 

programma. In Nederland is het wat minder bekend.  

In ons land wordt veel gebruik gemaakt van Wings, gemaakt door Stumpfl 

uit Oostenrijk, vertegenwoordigd door NDS / AV Stumpfl Nederland in 

Houten. 

Daarnaast is m.objects, een Duits programma vertegenwoordigd door 

Digiaktief, een veel gebruikt programma. Zowel Wings als M.objects zijn 

te gebruiken op een Personal Computer met Windows als besturings-

systeem. M.objects heeft echter aangekondigd dat dit gaat veranderen. 

Er komt een nieuwe versie; M.objects X, die net als PTE ook te gebruiken 

is op het platform van iMAC computers. 

 

De fabrikant schijft er het volgende over: 

 

We hebben onze software verder te ontwikkeld en kunnen nu spannend 

nieuws melden: in de toekomst zal m.objects rechtstreeks op Apple -

computers draaien zonder dat er een extra Windows-installatie nodig is. 

Met de volgende versie van het programma staat de hele wereld van AV's 

met m.objects open voor alle Mac-gebruikers. Eind mei komt de nieuwe 

versie van m.objects beschikbaar om te downloaden. 

De nieuwe versie is niet alleen een belangrijke, innovatieve stap in de 

ontwikkeling van m.objects, maar ook voor alle Mac-gebruikers die 

creatieve AV's willen uitwerken en deze in optimale kwaliteit willen 

presenteren. Omdat er momenteel niet zo'n krachtige applicatie is voor 

Apple-computers. Daarom hebben we het de naam m.objects X gegeven. 

X staat enerzijds voor versie 10 van de software en anderzijds voor 

platformonafhankelijkheid. 

 m.objects-team 

https://www.navg.nl/index.php?routing=E&bestand=audio
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Op gevaar af dat veel NVBG-fotografen al heel veel weten over het 

fotografisch histogram, is hier toch een artikel dat een en ander duidelijk 

op een rijtje zet. Als er maar één ding is dat u ervan opsteekt is het doel 

al bereikt. Dit artikel is geschreven door Darlene Hildebrandt (GB) en 

vertaald door de redactie. 

 

Het histogram is een handig maar vaak verkeerd begrepen hulpmiddel 

dat uw camera biedt om u te helpen de juiste belichting in uw 

afbeeldingen te krijgen. In dit artikel gaan we bekijken hoe u een 

histogram kunt lezen en hoe u dit in uw voordeel kunt gebruiken.  De 

beste belichting krijgen (er bestaat niet zoiets als de 'juiste' belichting, 

want het is allemaal subjectief) in de camera zou het doel moeten zijn, 

elke keer dat u op de ontspanknop klikt. 

Als u deze tips gebruikt, kunt u uw succespercentage op foto's vergroten!  

 

Wat is een histogram?  

Hier is de woordenboekdefinitie:  

Een histogram is een staafdiagram van een frequentieverdeling waarin de 

breedte van de staven evenredig is met de klassen waarin de variabele is 

onderverdeeld en de hoogte van de staven evenredig is met de 

klassenfrequenties. 

Huh? Is er nog iemand niet in de war? Dus wat doet een histogram 

eigenlijk? En hoe leest u het? Laten we eens kijken!  

 

Hoe het histogram te lezen  

Een histogram is een grafische weergave van de  pixels in uw 

afbeelding. De linkerkant van de grafiek vertegenwoordigt de zwarten of 

schaduwen, de rechterkant vertegenwoordigt de hooglichten of heldere 

gebieden en het middelste deel vertegenwoordigt de middentonen 

(midden of 18% grijs).  

De hoogten van de pieken vertegenwoordigen het aantal pixels van een 

bepaalde kleur (waarbij elke piek overeenkomt met een andere 

kleurtoon). Elke kleurtoon van 0-255 (0 is zwart en 255 is wit) is één pixel 

breed in de grafiek, dus stel je het histogram voor als een staafdiagram 

dat allemaal samengeperst is zonder spaties tussen elke staaf.  

Bekijk de onderstaande diagrammen: 

 

 

Histogram 

lezen en begrijpen 
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Wat kunnen we leren van een histogram?  

Er zijn veel dingen die we over een afbeelding kunnen leren door alleen 

naar het histogram te kijken. 

We kunnen zien dat een afbeelding goed belicht is als het volledig van 

rand tot rand reikt zonder een opening aan de ene kant van de grafiek, 

en als het niet zwaar aan de ene of de andere kant omhoog gaat.  In een 

ideale wereld zou de grafiek de linker- en rechterrand van het histogram 

net moeten raken en niet langs de zijkanten moeten lopen.  De grafiek 

moet ook een mooie boog in het midden hebben.  

Dit "ideale histogram" is echter niet altijd in elke situatie voor elke scène 

van toepassing. Hieronder ziet u een paar voorbeelden: 

 

 
 

Dit is hoe een ideaal histogram eruit zou 

kunnen zien, gelijkmatig verdeeld, van 

rand tot rand, niet langs de zijkanten. 

 

 

 

Dit is een histogram voor een donker 

onderwerp. Het is niet verkeerd; het is 

alleen meer naar links verschoven om de 

tonen van het onderwerp weer te 

geven. Dit kan een zwarte kat zijn op een 

donkere achtergrond.  

 
 

Dit is een histogram voor een licht 

onderwerp (bijv. een witte kat) met 

voornamelijk lichte tonen in de scène en 

weinig donkere gebieden. Ziet u hoe het 

naar rechts wordt verschoven in 

vergelijking met het donkere 

onderwerp? Dit is wat u wil, ervan 

uitgaande dat uw scène overwegend licht getint is. Als u uw belichting 

verandert om de grafiek gecentreerd te houden, krijgt u een grijze kat, 

geen witte.  

 

Als het histogram aangeeft dat u uw belichting moet aanpassen  

Gaten aan beide uiteinden geven aan dat u informatie mist en dat uw 

belichting veilig kan worden verschoven zonder details te verliezen. 

Wanneer uw grafiek te ver in de ene of de andere richting is verschoven, 

zodat hij de andere rand niet eens raakt, kunt u uw belichting veilig 

verschuiven om meer van het toonbereik te bestrijken. Laten we kijken! 

 

Deze grafiek laat een overbelicht beeld 

zien; Let op: de opening aan de linkerkant 

die aangeeft dat er geen zwart in de 

afbeelding is. Het betekent ook dat u veel 

details in de witte gebieden verliest die 

mogelijk niet kunnen worden hersteld. In 

dit geval dient u uw afbeelding minder 

belichting te geven zodat de grafiek naar links verschuift.  

 

Dit histogram laat het tegenovergestelde zien.  Nu zien we een opening 

aan de rechterkant van de grafiek die 

aangeeft dat er geen wit wordt 

weergegeven, dus het beeld zal te donker 

zijn. U kunt de afbeelding veilig meer 

belichting geven totdat de grafiek de 

rechterrand van het histogram raakt.  

 

Het wordt over het algemeen aangeraden om zo te belichten dat uw 

grafiek net de rechterrand raakt (wat aangeeft dat u uw markeringsdetails 

hebt behouden). Het is meestal gemakkelijker om wat schaduwdetails te 

herstellen en een fatsoenlijke afbeelding te behouden dan om te proberen 

hooglichten te creëren die niet in het bestand staan.  

In sommige scènes is het echter mogelijk dat de grafiek niet binnen een 

acceptabel bereik blijft. U zult bijvoorbeeld moeite hebben om geweldige 

resultaten te krijgen als u een scène met extreem contrast fotografeert, 

zoals:  
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• Een zonsondergang; 

• Helder zonlicht en diepe schaduwen; 

• Een gebouwinterieur waar u ook de ruimte buiten de ramen laat 

zien. 

In al deze gevallen zult u niet kunnen voorkomen dat zwarten, witten of 

beide vastlopen (clippen) 

 

Grafiek met hoog contrast  

 

Deze grafiek toont een 

afbeelding met extreem 

contrast; veel zwarttinten, 

een piek wit, en niet veel in 

het midden. 

Is dit fout? Moet u ervoor corrigeren? 

 

Nee, het is niet verkeerd. 

En u kunt er niet echt voor 'corrigeren', maar u moet wel een beslissing 

nemen als u zoiets ziet. Verschuift u de grafiek naar links en behoudt u 

hoge lichten, of verschuift u hem naar rechts en behoudt u schaduw-

details? 

Er is hier geen goed of fout. Het is allemaal hoe u de scène 

interpreteert. Als u twijfelt, probeer dan beide belichtingen neer en beslis 

later. De boven-

staande grafiek is 

afkomstig van de 

deze afbeelding.  

 

Zoals u kunt zien, is 

het helemaal niet de 

verkeerde 

belichting. Er zijn 

gewoon geen 

middentonen in 

deze scène. 

Hier is nog een voorbeeld van een scène die mogelijk aan beide kanten 

uit de grafiek verdwijnt: 

Merk op dat het 

dakraam aan de 

bovenkant van het dak 

uitgevreten is en dat de 

diepe schaduwen 

weinig details bevatten.  

 

 

 

 

 

 

In deze afbeelding zijn 

de details behouden in 

zowel de hooglichten als 

de schaduwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een handig ding op je camera: de 'blinkies'  

Om u te helpen bepalen hoe ver u kunt gaan bij het belichten, hebben de 

meeste camera's een instelling die 'waarschuwingen voor hoge lichten' 

wordt genoemd. Alle overbelichte highlights gaan knipperen of knipperen 

wanneer u een voorbeeld van uw afbeeldingen op het LCD-scherm van de 

camera bekijkt. Veel mensen noemen dit liefkozend 'de blinkies'. 

 

Om dit op een Nikon-camera te doen, bekijkt u een voorbeeld van een 

afbeelding en drukt u op de knop Omhoog of Omlaag (naast OK knop ) 



13 

totdat u de hoogtepunten ziet knipperen of omkaderd.  Dit is de 

"markeringsmodus". Als u deze instelling kiest, onthoudt uw camera deze 

te gebruiken voor de volgende afbeelding waarvan u een voorbeeld 

bekijkt. Mogelijk moet u echter eerst de functie "waarschuwingen 

markeren" in uw instellingenmenu activeren. 

 

Om dit te doen met een Canon-camera, drukt u op de knop Display of 

Info (afhankelijk van uw model) totdat de knipperende highlights op het 

scherm verschijnen bij het bekijken van afbeeldingen. Mogelijk moet u 

deze functie ook inschakelen in de menu-instellingen. Raadpleeg uw 

camerahandleiding als u niet zeker weet hoe u dit moet doen.  

 

Samenvatting 

Door de tools te gebruiken die uw camera u biedt, is het gemakkelijker 

om te begrijpen hoe u uw beeldbelichting kunt aanpassen.  Er is nog veel 

meer te weten over het histogram, en u kunt het ook gebruiken wanneer 

u uw afbeeldingen in Photoshop of Lightroom verwerkt.   

 

Houd er wel rekening mee dat als u in JPEG-indeling fotografeert, het 

nog belangrijker is om de belichting in de camera vast te leggen.  Als u 

in RAW-formaat fotografeert, hebt u wat speelruimte om later 

aanpassingen te doen, maar het is toch een beter idee om dat in de 

eerste plaats direct goed te doen. 
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Onze demissionaire voorzitter heeft het in zijn voorwoord over 

“de thermostaat wat hoger zetten”. Hij bedoelde daarbij dat niet alleen de 

organisatie, maar ook de afdelingen na de corona-versoepelingen 

wellicht weer wat meer activiteiten mogen gaan vertonen.  

 

Ikzelf zie de “thermostaat wat hoger zetten” liever letterlijk. Ik wil dat 

graag even toelichten. 

 

Op deze plek heb ik al eens beschreven dat de overheid ons wil 

verplichten ‘van het gas af te gaan ’. Ik heb er toen een oplossing voor 

gegeven: gewoon niets doen. Door de global warming, waar allerwege 

voor wordt gewaarschuwd, zullen we straks helemaal geen gas meer 

nodig hebben. In ieder geval niet voor verwarming, want de aarde zal dan 

flink opgewarmd zijn en aangenaam van temperatuur worden, zo is de 

verwachting. Ik heb wel begrepen dat de overheid dit als ongewenste 

situatie beschouwd en dat we er allemaal wat tegen moeten doen.  

 

Ik heb echter geen spijt van die mededeling, want wat mij betreft mag die 

global warming zo snel mogelijk starten. We hebben nu het koudste 

voorjaar sinds 1913 ervaren. Het hele voorjaar is qua weer zeer 

ondermaats. Ik vraag mij dus af wanneer die global warming eindelijk zal 

aanvangen, want ik begin langzamerhand zware onderkoelings-

verschijnselen te vertonen. 

 

We hebben dit jaar één warme dag gehad, op een woensdag, eind maart. 

Ik kan me dat nog goed herinneren omdat ik toen in mijn zwembroek het 

gras heb gemaaid. Dat was buitengewoon aangenaam. Maar zoals het er 

nu uitziet ben ik bang dat de hele zomer op die woensdag gevallen is.  

 

Ik lees in de krant dat na een koud voorjaar vaak een aangename zomer 

volgt. Ik hoop dat ook van harte, niet alleen voor mezelf, maar voor 

Koud 

iedereen. Dan kunnen we tenminste onbezorgd op vakantie. Na de zomer 

kunnen we dan uitgerust en hopelijk corona-vrij aan de tweede helft van 

2021 beginnen. We kunnen dan op enthousiaste wijze het festivalseizoen 

tegemoet treden. 

 

Maar die krantenvoorspelling is maar een voorspelling. Edison schreef al 

in de negentiende eeuw: voorspellen is lastig, zeker als het om de 

toekomst gaat. Voor mij geldt voorlopig de stelregel voor de weers-

gesteldheid: eerst zien, dan geloven.  

 

Alles bij elkaar betekent het voor mij dat de bestrijding van de global 

warming iets te ver is doorgeschoten. Door alle maatregelen met 

betrekking tot PFAS, stikstofuitstoot, beperkingen van de 

bouwwerkzaamheden en verkleining van de veestapel hebben we bereikt 

dat global warming is omgezet in global cooling en dat lijkt me toch niet 

de bedoeling geweest. 

 

 

Arthur Palache 


