
WORKSHOP

6

Los van Adobe
OPEN SOURCE ALTERNATIEVEN

Voor veel creatievelingen zijn de applicaties van ontwikkelaar Adobe ongetwijfeld de norm. En wanneer 
de productnaam Photoshop zelfs de basis vormt voor een wereldwijd gebruikt werkwoord voor fotobe-
werking, dan heb je het als softwareontwikkelaar goed gedaan. Als belangrijkste speler in de creatieve 
markt levert Adobe een grote diversiteit aan prachtige toepassingen voor ontwerpers, animators, foto-
grafen, videografen, scriptschrijvers, communicatie- en trainingsspecialisten. Maar daar hebben we, door 
het gebrek aan ondersteuning, als Linux-gebruikers weinig aan. Maar niet getreurd, want er zijn mooie 
alternatieven voor Linux beschikbaar om los te komen van deze softwaregigant. John Been

Heb je echt alle mogelijkhe-
den nodig? Wanneer je als 

liefhebber van Linux met anderen 
praat over de mogelijkheden van 
dit platform, dan zul je vaak het 
tegenargument krijgen dat de voor 
hen bekende software, zoals Micro-
soft Office, Adobe Photoshop en 
Apple Final Cut, niet op Linux draai-
en en daarom dus geen realistische 
optie is. Maar in hoeverre gebruiken 
mensen nou echt alle mogelijkheden 
van deze applicaties om de dure 

aanschaf te rechtvaardigen? Misvat-
tingen door te eenzijdige informatie 
uit onze omgeving, advertenties 
en publicaties, doen veel mensen 
geloven dat we ons werk niet kun-
nen doen zonder deze gevestigde 
software-oplossingen. 

Maar zouden we niet exact het-
zelfde kunnen bereiken met behulp 
van alternatieven? In de Linux-we-
reld is er namelijk een oplossing 
voor iedere denkbare toepassing. 
We moeten hierbij natuurlijk wel 

onderscheid maken tussen specialis-
ten met hele specifieke softwarebe-
hoeften versus reguliere softwarege-
bruikers. Of tussen samenwerkende 
professionals die onlosmakelijk zijn 
verbonden aan een specialistische 
workflow versus onafhankelijke 
professionele fotografen en videobe-
werkers met een standalone creatief 
productieproces. 

In dit artikel richten we ons op 
voor Linux beschikbare alternatie-
ven voor de volgende producten 

van Adobe: Premiere, After Effects, 
Animate, Connect, Framemaker, 
Lightroom, Photoshop en Story. 

PREMIERE: KDENLIVE, 
OLIVE, DAVINCI RESOLVE
Adobe Premiere is non-linear 
video-editing software, waarmee je 
videobronmateriaal tot op frameni-
veau op een niet destructieve wijze 
op elk gewenste plek in een video-
tijdlijn kunt plaatsen, manipuleren 
en veelvuldig hergebruiken.

  Olive.
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