Corel AfterShot Pro 3.

RawTherapee.

voor Lightroom. Het werd in 2012
opgekocht door Corel en sindsdien is
het daar in verdere ontwikkeling. Op
https://www.aftershotpro.com/en/
products/aftershot/pro/ kun je een
trial downloaden of het programma
kopen.

RAWTHERAPEE
De meeste Linux-gebruikers kiezen
over het algemeen liever voor open
source software. Niet alleen is dat
gratis, maar biedt het ook meer toekomstperspectief. Al was het maar
omdat een achterliggend bedrijf

niet failliet kan gaan. Zelfs als de
oorspronkelijke ontwikkelaar geen
zin meer heeft om een bepaald open
source-project verder te ontwikkelen, staat het een ander altijd vrij
om met het project verder te gaan.
De broncode is immers openbaar.
Niet vreemd dus dat open source
software tegenwoordig een volwassen tak aan programmatuur is. Je
vindt tegenwoordig ook uitstekende
open source RAW-editors. Bekend
is bijvoorbeeld RawTherapee, dat in
hoeveelheid features zeker niet onderdoet voor Lightroom. Bovendien

is het actief in ontwikkeling, dus
wordt het steeds beter. Op moment
van schrijven is versie 5.4 de meest
recente (stabiele) versie en 5.5 zit
tegen de release aan. De gebruikersinterface heeft veel weg van die van
Lightroom in de Classic-uitvoering.
Heb je ervaring met Lightroom,
dan zul je ook snel je weg vinden in
RawTherapee. Heb je daarentegen
geen enkele ervaring met RAW-bewerking, dan wordt het tijd om de
achterliggende theorie eens goed
door te nemen. Dat uitleggen gaat
een net een beetje te ver voor dit

artikel, dus daarvoor kan je terecht
bij een van de vele fototijdschriften,
boeken of blogs die er in omloop
zijn. Check bijvoorbeeld ook zeker
deze Wiki (http://rawpedia.pixls.
us/Getting_Started)! Wat je in
ieder geval met RAW-bewerkers als
RawTherapee kunt doen, is dingen
als onderbelichte delen oppeppen
en overbelichte delen als luchten
zonder details herstellen. Door
hooglichten terug te schroeven,
zie je bijvoorbeeld maar al te vaak
wolken en details verschijnen in
een bleek blauwwitte wolkenlucht,
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