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Redactioneel
3D-Bulletin 217

Begin februari kreeg ik het droeve nieuws 
dat Harry zur Kleinsmiede vrij plotseling was 
overleden. Lezers van het 3D-Bulletin kennen 
Harry natuurlijk van zijn rubriek “It was forty 
years ago today ...” maar de verbondenheid 
tussen Harry en de stereo fotografische ge-
meenschap in de NVvS en daarbuiten ging 
veel verder dan dat. In dit nummer daarom 
naast de laatste aflevering uit zijn rubriek 
een klein eerbetoon aan Harry.

Het maken van het 3D-Bulletin is voor de 
redactie alleen maar thuiswerk dus dat 
heeft niet geleden onder de maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus 
(zie de cover voor de boosdoener). 
Gelukkig kunnen we onze mooie hobby voor 
een groot deel thuis beoefenen. Hopelijk 
geeft dit 3D-Bulletin ideeën en inspiratie.
Zo laat Bert Rendering zien hoe je met een 
gratis programma de computers van Goog-
le de dieptekaart van een 2D-foto kan laten 
maken. Dat gaat met de ene foto beter dan 
met de andere. Leuk om mee te experi-
menteren.
Gert-Jan Wolkers beschrijft een app waar-
mee je met iPhonemodellen met meerde-
re camera’s aan dezelfde zijde stereofoto’s 
kan maken. Vanwege de kleine stereobasis 
zeer geschikt voor close-ups.

Harrie Kuipers deelt zijn ervaringen met 
het maken van stereofoto’s met de DVX5F9 
stereovideocamera.
Job van de Groep meldt de stand van het 
stereofotoproject Nieuwe Hollandse Water-
linie. Ook beschrijft hij een volledig nieuw 
type 3D-display (helaas niet direct geschikt 
voor onze foto’s). En van zijn vrouw kreeg 
Job afbeeldingen van ‘imaginaire’ came-
ra’s.
In dit 3D-Bulletin ook het verslag van de 
algemene ledenvergadering op 25 januari 
van dit jaar. Daar werd het voorstel aange-
nomen om te onderzoeken of de vereniging 
een collectie stereofoto’s kan aanleggen als 
visueel erfgoed. De commissie Erfgoed die 
dit op gaat pakken geeft nadere uitleg in 
dit nummer.
Voor nu weer veel lees- en kijkplezier.

Dennis Boersma

Alternatief voor de verenigingsdagen?
De verenigingsdagen in maart en juni zijn komen te vervallen. Hoe dat met de vereni-
gingsdagen in de tweede helft van dit jaar zal gaan is nog afwachten. Vraag is als ‘t 
Visnet weer opengaat welke beperkingen we dan hebben. Stoelen op 1,5 m onderlinge 
afstand? De New York Stereoscopic Association is begonnen met online sessies via 
Zoom, een videoconferentie systeem via het internet. In het eerste uur worden stereo-
foto’s getoond in anaglief en daaronder links-rechts-links side-by-side. De maker van 
de foto’s geeft daar commentaar bij. In de tweede helft delen de leden informatie. Er 
kunnen vragen gesteld worden en wie wat te melden heeft kan dat doen. De clubs in 
het VK en in Duitsland zijn met vergelijkbare experimenten bezig. Ook binnen de NVvS 
zijn een aantal leden aan het kijken of dit voor ons een goed alternatief is. Waarschijn-
lijk eerst een test in een of meer regio’s en als dat goed gaat mogelijk ook landelijk. 
Kijk regelmatig even op de website voor actuele informatie.

Het bestuur



3
D

-B
u

lletin
 n

u
m

m
er 2

1
7

 - jaarg
an

g
 2

0
2

0
5

“Palace House, Beaulieu, VK” door Dennis Boersma
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Verenigingsnieuws

In Memoriam
Harry zur Kleinsmiede

17 november 1947             5 februari 2020

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van NVvS-lid van het eerste uur Harry 
zur Kleinsmiede.
Harry heeft zijn leven lang een passie voor de stereofotografie gehad. Hij was al betrokken 
bij de voorloper van de NVvS en op de oprichtingsvergadering van de NVvS is hij als pen-
ningmeester toegetreden tot het bestuur.
Via zijn uitgeverij 3-D Book Productions heeft hij veel gedaan aan promotie van de ste-
reofotografie, waaronder de vierdelige ‘Viewmaster Collector’s Guide’, waarvan hij ook de 
auteur was, en Jac. G. Ferwerda’s ‘The World of 3-D’, dat wereldwijd bij menig stereofoto-
graaf in de boekenkast is te vinden.
Harry genoot grote bekendheid in de wereld van de stereofotografie in Nederland en ook 
wereldwijd via zijn betrokkenheid bij de International Stereoscopic Union (ISU). 
Zijn gezondheid belette hem de laatste jaren om naar de verenigingsdagen in Huizen te 
komen, maar via zijn rubriek ‘It was forty years ago today ...’ in het 3D-Bulletin bleef hij 
zijn stereofoto’s met ons delen.
De Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie zal zijn nagedachtenis in ere houden.

Het bestuur
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Harry zur Kleinsmiede, passie voor 3D
Het begin
Harry moest in zijn jeugd vanaf zijn vier-
de jaar enkele jaren liggend kuren voor 
een tuberculose-infectie, o.a. in een heup. 
In dat ziekenhuis maakte hij kennis met 
View-Master reels en zijn vader kocht via 
vrienden in de VS een V-M stereoscoop en 
diverse schijfjes voor zijn 5e verjaardag. 
(View-Master was toen nog niet op de Ne-
derlandse markt.)
Op verjaardagen en andere feestdagen 
bleef zijn wens: meer V-M-schijfjes.

View-Master
In de loop der jaren groeide zijn verzame-
ling tot een van de grootste in de wereld.
Hij leerde de Amerikaanse en Belgische di-
rectie persoonlijk kennen. Later produceer-
de hij zelf enkele boeken met V-M-illustra-
ties (o.a. met Jac. ‘Koo’ G. Ferwerda, Pat 
Whitehouse en Wim van Keulen).
Vanaf 2001 publiceerde hij de vierdelige 
serie ‘View-Master Reels and Packets’, een 
gedegen en onmisbare gids voor V-M-ver-
zamelaars (afbeelding 1).
Zijn heengaan wordt nu door velen zeer 
betreurd in de View-Master-mailinglist 
(die ruim 1000 leden telt met veel van zijn 
V-M-vrienden).

NVvS en ISU
Hij was een van de oprichters van de NVvS 
en ook bevriend met vele internationale 
stereoscopisten. In 1975 was hij penning-
meester en medeorganisator van het eerste 
internationale stereocongres, in Wagenin-
gen, waar hij ook medeoprichter werd van 

de International Stereoscopic Union (ISU). 
In het ISU-blad ‘Stereoscopy’ nr. 114 (2018 
editie 2) schreef hij mee aan een herinne-
ringsartikel aan dat congres.
Harry presenteerde op NVvS-verenigings-
dagen en op vele ISU-congressen stereo-
shows, meestal gebaseerd op zijn reizen. 
Perfect ingeraamd, to-the-point, afwisse-
lend en zonder herhalingen, in een prettig 
korte tijd (dat in tegenstelling tot sommige 
langdradige shows, aldus Marijke Kloos-
wijk). Zijn recente artikelen in het 3D-Bul-
letin, de serie ‘It was forty years ago today 
...’, zijn grotendeels op die shows geba-
seerd.
Harry was jarenlang de ISU-landenverte-
genwoordiger voor Nederland. Voor zijn 
vele bijdragen aan de ISU werd hij in 1994 
benoemd tot ‘Honorary ISU Life Member’.

3-D Book Productions
Harry werkte vele jaren als uitgever bij de 
educatieve afdeling van Wolters-Noordhoff 
in Groningen. In die tijd had hij in 1977 al 
vanuit de NVvS het boek ‘Stereofotografie 
stap voor stap’ van Jac. G. Ferwerda ver-
zorgd en in 1982 ook Jac. G. Ferwerda’s 
‘The World of 3-D’.
Voor Wolters-Noordhoff bereidde hij een 
aantal educatieve boekjes met een of twee 
View-Master-schijfjes per boekje voor. Na 
enig marktonderzoek zag Wolters-Noorhoff 
hier echter geen toekomst in en zette het 
project stop.
Dit was voor Harry aanleiding om in 1985 
zijn eigen uitgeverij 3-D Book Producti-
ons op te zetten.

Afbeelding 1.  De vierdelige serie View-Master Reels and Packets plus de index.
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Boeken
De eerste publicatie was ‘3D Past en Present’ 
op basis van een manuscript van Wim van 
Keulen. Het boek behandelt de geschiedenis 
van de stereofotografie van daguerreotypes 
tot en met holografie. In het boek zaten drie 
View-Master-schijfjes met afbeeldingen die 
in het boek nader werden beschreven. Een 
tweede boek in samenwerking met Wim van 
Keulen, ‘3D imagics’ met 12 begeleidende 
V-M-schijfjes, gaat over de begintijd en eer-
ste bloei van de stereofotografie in de periode 
1838 tot 1900. ‘A Stereoscopic Atlas of Hu-
man Anatomy’ geeft op 12 V-M-schijfjes een 
selectie uit de oorspronkelijk 12-delige serie 
met 221 schijfjes, samengesteld tussen 1948 
en 1962. De tekst in deze nieuwe uitgave was 
van dr. Robert A. Chase van de anatomische 
faculteit van de universtiteit van Stanford. 
‘Aliens Among Us’ is het verhaal van Ans 
Hoornweg en haar poppen van buitenaardse 
wezens van de planeet Laborax.
Nadat de eerste druk van ‘The World of 3-D’ 
bijna was uitverkocht, was de NVvS niet be-
reid een tweede druk te financieren. Daarop 
besloot Harry deze en later ook de derde druk 
zelf te verzorgen.
Eind jaren 80 verscheen de serie ‘3-D High-
lights’ (afbeelding 2). Dit waren kleine boek-
jes met per boekje het werk van een bekende 
stereofotograaf: Stan White, Pat Whitehouse 
en Jac. G. Ferwerda.
Later verschenen in hetzelfde formaat nog 
een aantal titels over de 18e World Jamboree 
in Dronten, de wereld van de bijen (beide met 
foto’s van Hugo de Wijs), onderwateropna-
mes van Mark Blum, antieke stereofoto’s uit 

het Kaiser Panorama van Berlijn en foto’s van 
de Chinareis van Harry zelf (afbeelding 3).

Familie
Harry was getrouwd met Mariët de Weerd 
die hem ook bijstond in de uitgeverij. Zij 
kregen een dochter, Carmijn, die nu ook in 
de 3D-uitgeverij werkt en ook in een twee-
de uitgeverij, ‘Akasha’ die vooral esoterie 
uitgeeft.
Harry’s ouders, Zur Kleinsmiede uit Delden, 
zijn ook vele jaren actief geweest voor de 
NVvS, vooral bij de verenigingsdagen. Maar 
ook de oudere leden van Regio Oost hebben 
nog herinneringen aan hen.

Dennis Boersma
Samengesteld met medewerking van 
Abram en Marijke Klooswijk en Ronald 
Schalekamp. Foto’s van Ronald Schale-
kamp, Bern Dons en David Starkman.
Verder is geput uit een interview met Harry 
in Stereoscopy - series 2 - No.4 - Septem-
ber, 1990, door de huidige redacteur van 
Steroscopy, George Themelis, ter beschik-
king gesteld.

Afbeelding 2.  3-D Highlights.

Afbeedling 3.  Serie boekjes met drie V-M-schijfjes en een beschrijving per afbeelding.
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Afbeelding 4.  Harry zur Kleinsmiede (links) en tegenover hem R.P. de Vries in 1975 tijdens 
het eerste internationale stereocongres in Wageningen waar de International Stereoscopic 
Union werd opgericht. (Foto Bern Dons)

Afbeelding 5.  Harry zur Kleinsmiede projecteert met een Hugo de Wijs 3D-projector op het 
ISU-congres in 1985 in Washington DC, VS. (Foto David Starkman)

Afbeelding 6.  Harry zur Kleinsmiede achter zijn handelstafel op het door de NVvS geor-
ganiseerde ISU-congres in 2011 in Egmond aan Zee. (Foto David Starkman)
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Verslag van de 204e verenigingsdag
25 januari 2020
De eerste verenigingsdag in 2020 startte 
in de ochtend met de Algemene Leden-
vergadering. Zie pagina 14 voor het ver-
slag hiervan.
Het middagprogramma werd bezocht door 
zo’n 40 mensen en onze programmama-
ker John Klooster had weer gezorgd voor 
een gevarieerd programma, waarbij de 
series vakkundig werden gepresenteerd 
door Ernest van Loon. In het vaste pro-
grammaonderdeel Dia’s en Video’s van 
Leden liet Theo van Dam zien hoe stere-
ofoto’s van Deventer een plaats hebben 
gekregen op de website van het Histo-
risch Centrum Overijssel. Deze foto’s wa-
ren overigens aangeleverd door NVvS-lid 
Peter Siero. Daarna volgde Paul Aardema 
met beelden die ons een inkijkje gaven in 
de werkzaamheden bij de NS-reparatie-
werkplaats in Haarlem. Erwin Dammers 
nam ons mee naar Dierenpark Amersfoort 
waar hij met z’n Smartphone en via de 
chachamethode 3D-foto’s had gemaakt. 
Vervolgens vroeg Job van de Groep onze 
aandacht voor het onderwerp ‘pannen’ 
dat hij ook beschreef in 3D-Bulletin 216. 
Aan de hand van dia’s liet hij zien dat 
uitsnijden resulteert in een minder dui-
delijk 3D-effect dan bij inzoomen. Jaap 
van Loon stond tot slot stil bij het floating 
screen, een tijdens het congres in Lübeck 
gebruikte projectiemethode.
De serie Wonderland Hamburg van Jaap 
van Loon was gemaakt tijdens een excur-
sie van het in Lübeck gehouden ISU-con-
gres in augustus 2019. Op de vereni-
gingsdag eind november 2019 liet Dennis 
Boersma ons ook beelden zien van deze 
excursie naar Miniatur Wunderland Ham-
burg, met de grootste modelspoorbaan 
ter wereld en daarnaast een miniatuur 
van Knuffingen International Airport. Op 
de beelden van Jaap zagen we overigens 
ook Job van de Groep als excursiedeel-
nemer. 
De serie van Manfred Jägersberg en Win-
fried Patzer met als titel Bombs on Europe 

was een flashback van de vele verwoes-
tingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
o.a. Frankrijk, Italië en Polen. De opna-
mes van de bomkraters werden gevolgd 
door de huidige situatie ter plaatse aan 
de hand van beelden op Google Earth. 
Zeker in de aanloop naar 75 jaar bevrij-
ding een indrukwekkende serie.
De ISU-Code 24a, waarbij Code staat 
voor Club Only Digital Exchange (dus 
niets geheimzinnigs!), bevatte bijdragen 
van de zusterorganisaties uit Oostenrijk, 
Duitsland, Slovenië, Engeland en Frank-
rijk. Ook daarin zagen we beelden van 
het ISU-congres in en rond Lübeck.
Het laatste projectieblok begon met een 
serie van Job van de Groep over Helsinki 
en Turku. Als muziek bij deze serie was 
gekozen voor de Valse Triste van de Fin-
se componist Jean Sibelius, voor wie in 
Helsinki het Sibeliuspark is aangelegd 
met daarin het Sibeliusmonument. Job 
liet ons fraaie beelden zien van allerlei 
bouwwerken, zoals de in wit uitgevoerde 
neoclassicistische evangelisch-lutherse 
domkerk met een zeer imposant orgel. 
Een ander imposant bouwwerk daar was 
de eveneens neoclassicistische Kerk van 
de Heiliger Drievuldigheid. Ook zagen we 
een mooi beeld van Paavo Nurmi, de Fin-
se Olympisch hardloper. 
Ook deze verenigingsdag was er een serie 
van Gerard de Boer over de Rembrandt-
dagen in Leiden, nu deel 2. In Rembrandts 
geboorteplaats is in 2019 uitgebreid stil-
gestaan bij het feit dat de schilder daar 
350 jaar geleden overleed. Gerard volg-
de de route waarlangs het leven van 
350 jaar terug werd verbeeld en maak-
te er een 3D-video van. Daarin werden 
ook bekende schilderijen van Rembrandt 
nagespeeld, zoals De staalmeesters, De 
anatomische les en Badende Hendrikje 
Stoffels. Door de bewegingen in de voor-
grond van de opnamen, zorgden deze 
nogal eens voor een onrustig beeld.
De serie Spheres van Jaap Hos had een 
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hoog kunstzinnig gehalte. Allerlei artis-
tieke bolvormige objecten passeerden 
de revue en de serie werd geheel in stijl 
afgesloten met een 3D-selfie in een bol! 
Daarna nam Kees Kloosterboer ons mee 
in zijn serie Schaatsen terug naar 2009 
waarin er in Nederland nog volop kon 
worden geschaatst op natuurijs, al bleef 
een Elfstedentocht toen wel uit. Vanaf 
het ijs zie je overigens Nederland vanuit 
een heel anders perspectief. Van geheel 
andere orde was de serie van Roland De 
Raeve met als titel Brussel. Zoals we van 
Roland gewend zijn, legt hij vaak een link 
tussen beeld en geluid. Zo ook deze keer 
en zagen we beelden van Brussel met als 
begeleidende muziek het lied Brussel was 
toen nog een bruisende stad, eerst Ne-
derlandstalig en gezongen door Liesbeth 
List en daarna in het Frans door Jacques 
Brel. Vooral op de Grote Markt, juweel of 
parel van de hoofdstad, is het bruisen-
de leven in vroeger tijden en heden ten 
dage voelbaar. Vele gotische gevels en 
details daarvan waren door Roland mooi 
in beeld gebracht, maar ook het Atomi-
um, een monument ter gelegenheid van 
de Wereldtentoonstelling in 1958. Dat 
is een stalen constructie die bestaat uit 
negen bollen met elk een diameter van 
18 meter. Uiteraard ontbrak het stand-
beeldje van Manneke Pis niet. Tot slot van 
deze verenigingsdag zagen we fotobeel-

den van kunst in de openbare ruimte van 
Busan. Job van de Groep had deze foto’s 
in 2015 gemaakt tijden het ISU-congres 
in Zuid-Korea.
Al met al was het weer een mooie vereni-
gingsdag. 

Sophieke Nijhuis-Bouma

(Advertentie)

De aanwezige jubilarissen ontvingen tijdens de algemene ledenvergadering hun gouden 
speldje voor 25 jaar NVvS-lidmaatschap. V.l.n.r. de heren Matthieu van der Sluis, Hugo Bö-
ker en Gerrit Frijlink, helemaal rechts de voorzitter Dennis Boersma. (foto Gert-Jan Wolkers)
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“Barcelona” door Roland De Raeve
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“Wolkenkrabbers” door Roland De Raeve
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Verslag van de algemene ledenvergade-
ring op 25 januari 2019 te Huizen
1. Opening 
De voorzitter Dennis Boersma opent goed 11 uur de algemene ledenvergadering met een 
hartelijk welkom aan de leden. Aanwezig zijn 33 leden inclusief de aanwezige bestuursle-
den en de ereleden Jaap van Loon en Gert-Jan Wolkers. De voorzitter memoreert het over-
lijden van Günter Fuhrbach wonende in Ennigerloh (Duitsland) op 18 juli 2019. Hij wordt 
herdacht met een moment stilte.

2. Vaststellen agenda
De agenda is meegezonden met de contributiebrief in december 2019, gepubliceerd in 
3D-Bulletin 216 en geplaatst op het ledendeel van de website, en wordt door de vergade-
ring vastgesteld. 

3. Verslag ALV 2019 door de secretaris
De leden is verzocht het verslag, gepubliceerd in 3D-Bulletin 214 en beschikbaar op het leden-
deel van de website, voor de vergadering door te nemen. Er is daarom geen behoefte het verslag 
in de vergadering voor te lezen. Het verslag wordt zonder verder commentaar goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken, wel heeft de voorzitter opmerkingen en ideeën ontvangen 
die bij het betreffende agendapunt zijn meegenomen. 

5. Jaarverslag 2019 door de secretaris 
De secretaris Sophieke Nijhuis staat tijdens de vergadering vooral stil bij de wijzigingen ten 
opzichte van vorig jaar. Dat betreft de goedkeuring van de wijzigingen in het Huishoudelijk 
reglement, de verdere daling van het ledenaantal, het grote aantal leningen uit de biblio-
theek, de contacten met de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid en het overleg 
met de regiogroepen over de formalisatie van de relatie met de NVvS.

• Verenigingsdagen
Er werden in totaal vijf verenigingsdagen gehouden. De verenigingsdag in januari begon 
zoals gebruikelijk met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). De verenigingsdag 
in maart begon met koffie en gebak omdat het de 200ste verenigingsdag was. Ook de ver-
enigingsdag in mei was bijzonder. Er werd namelijk een Buitengewone Ledenvergadering 
gehouden als vervolg op de ALV eerder dat jaar. Toen waren er te weinig mensen aanwezig 
voor de formele goedkeuring van de aanpassingen in het Huishoudelijk reglement. Voor 
de Buitengewone Ledenvergadering was er geen opkomstvereiste en met de definitieve 
goedkeuring als resultaat kon de vergadering binnen vijf minuten worden beëindigd. In 
september was het tijd voor de jaarlijkse Open dag. 
Zo’n 40-60 bezoekers komen naar de “gewone” verenigingsdagen. Het aantal bezoekers is 
de laatste jaren wel wat teruggelopen. De belangstelling voor de Open dag is nog steeds 
een stuk hoger dan die voor de andere verenigingsdagen en er komen tot nu toe altijd 
meer dan 100 mensen naar deze dag. 
Aan de ‘Minute of Fame’-competitie in mei 2019 deden negen deelnemers met in totaal 
elf inzendingen mee. Eén deelnemer zond drie series in. De drie winnaars op basis van de 
publieksjury waren Bethany de Forest (1e prijs), René Vonk (2e prijs) en Herman Damen 
(3e prijs). De winnaars kregen een oorkonde. De uitslag en beelden van deze competitie 
staan in 3D-Bulletin 215. 
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Voor de Stereofotocompetitie in november 2019 waren door zestien leden in totaal 125 
foto’s aangemeld. De jury bestond uit Willebrord Dorresteijn, Arjan Spiekstra en Jaap Hos 
en zij kwamen tot de winnaars René Kraakman (1e prijs), John Klooster (2e prijs) en Job 
van de Groep (3e prijs). Die ontvingen naast de traditionele oorkonde ook een lenticulaire 
afdruk van de winnende foto. Het juryverslag en een selectie van de ingezonden foto’s van 
deze stereofotocompetitie zijn opgenomen in 3D-Bulletin 216. 
In de pauzes van de verenigingsdagen was er naast versterking van de inwendige mens 
ook duidelijk sprake van het delen van kennis op 3D-gebied. Tijdens de Open dag waren er 
naast de projecties en de handelstafels ook demonstraties van nieuwe ontwikkelingen op 
3D-gebied, zoals de fantogrammen van Chris Visser (zie het artikel hierover in 3D-Bulletin 
216). Ook de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid (NVBG) had een stand op de 
Open dag.
Voor het 3D-Bulletin maakte John Klooster ter vervanging van Roland De Raeve het ver-
slag van de eerste twee verenigingsdagen in 2019. Vanaf de verenigingsdag in mei heeft 
Sophieke Nijhuis deze taak op zich genomen.

• Ledenaantal
Het ledenaantal is t.o.v. eind 2018 met 18 leden gedaald tot 275 leden eind 2019 (incl. 
vier ereleden). Als vereniging hebben we door overlijden afscheid moeten nemen van 
één lid. In 2019 hebben tien leden aangegeven hun lidmaatschap in 2020 niet te willen 
voortzetten. Daartegenover staat het aantal van vijf nieuwe leden dat zich in 2019 heeft 
aangemeld. Al met al is het ledenaantal vergeleken met tien jaar geleden afgenomen met 
zo’n 120 leden. Tijdens de ALV in januari 2019 of daarna kon aan negen leden het gouden 
speldje voor het 25-jarig lidmaatschap worden uitgereikt of toegestuurd. 

• 3D-Bulletin
In het verslagjaar verschenen er drie edities van ons verenigingsblad met veel 3D-afbeeldin-
gen naast de meer inhoudelijke informatie. Dank aan hoofdredacteur Dennis Boersma die 
ook in 2019 erin slaagde steeds tijdig een fraai 3D-Bulletin te laten bezorgen bij de leden.
Begin 2019 werd in pdf-formaat het eerste nummer van de special Uitgelicht op het afge-
schermde deel van de NVvS-website geplaatst met als titel Compositie in Stereo en geba-
seerd op eerder verschenen artikelen van Ingo Ton in het 3D-Bulletin. 

• Bibliotheek
Tijdens de verenigingsdagen in Huizen staat in de projectiezaal de NVvS-bibliotheekkast 
waaruit boeken kunnen worden geleend.
De collectie van de NVvS-bibliotheek omvat ruim tweehonderd titels. In 2019 werden zes 
boeken aan de collectie toegevoegd, door aanschaf, verkregen uit een nalatenschap of al 
bij leven geschonken. Dertien keer werd er een boek of tijdschrift uitgeleend, een record-
aantal sinds 2012. De bibliotheekcatalogus staat op de verenigingswebsite, zodat lenen 
ook mogelijk is zonder komst naar Huizen. Een berichtje aan de bibliothecaris is hiervoor 
voldoende. Er werden zeven boeken te koop aangeboden die afkomstig waren uit genoem-
de schenkingen maar al deel uit maakten van de NVvS-collectie of die vanwege weinig info 
over stereofotografie uit de bibliotheekcollectie werden afgestoten. 
 
• Website
De website van de vereniging heeft een frisse aanblik gekregen en wordt door veel leden 
o.a. bezocht om het programma van de komende verenigingsdag bekijken. Sinds decem-
ber 2018 heeft de website een afgeschermd gedeelte dat alleen voor leden toegankelijk is. 
Hierop wordt informatie gepubliceerd die alleen voor leden bedoeld is. Op pagina 2 van het 
3D-Bulletin staan de gebruikersnaam en het actuele wachtwoord vermeld.
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• Regionale bijeenkomsten
Naast de landelijke bijeenkomsten in Huizen, vinden er in de regio’s Twente, Noord, Mid-
den (voorheen ’t Gooi) en West ook bijeenkomsten plaats. Maandelijks of tweemaandelijks 
komen de leden van de regio’s ’s avonds bijeen voor het vertonen van series en onderlinge 
uitwisseling van ervaringen. Die avonden worden door zo’n tien tot twintig leden bezocht. 
In navolging van regio West wordt ook door andere regio’s in het 3D-Bulletin verslag ge-
daan van activiteiten. 

• Activiteiten buiten de verenigingsdagen
In 2019 was de vereniging in maart en november aanwezig met een stand op de Fotogra-
ficabeurs in Hilversum. Tijdens die beurs in november was er veel belangstelling voor de 
NVvS-flyer op A5-formaat. De vereniging had in april ook een stand op het AV-festival van 
de NVGB. Daarnaast dragen diverse leden op persoonlijke titel hun passie voor stereofoto-
grafie uit en laten zo een breder publiek hiermee kennismaken. Zo heeft Job van de Groep 
een grote bijdrage geleverd aan een aantal 3D-fototentoonstellingen. Daarnaast heeft hij 
ervoor gezorgd dat er in het centrum van Vianen een De Wijs 3D-kijkkast is geplaatst met 
beelden van deze plaats, waar wijlen erelid Hugo de Wijs ook woonde. Het tweejaarlijkse 
ISU-congres dat in augustus 2019 in het Duitse Lübeck werd gehouden, werd bezocht door 
19 Nederlanders (NVvS-leden en enkele partners).

• Activiteiten achter de schermen
Tijdens de ALV begin 2019 is aangegeven dat de relatie tussen de NVvS en de regiogroe-
pen niet is geformaliseerd. Het bestuur heeft daarom aan de vertegenwoordigers van de 
regiogroepen gevraagd aan welke bestuurlijke constellatie de regiogroepen de voorkeur 
geven: als formeel onderdeel van de NVvS of als onafhankelijke maar aan de NVvS geli-
eerde vereniging.

6. Jaarverslag 2019 door de penningmeester
De leden is verzocht het financieel verslag, beschikbaar op het ledendeel van de website, 
voor de vergadering door te nemen. De penningmeester Jan Broeders geeft een korte toe-
lichting op het verslag. Hij meldt dat het aantal leden aan het begin van 2020 265 bedroeg 
en dat hij in 2019 5 nieuwe leden heeft kunnen inschrijven. Ondanks de terugloop in het 
ledenaantal en daardoor ook de daling van de inkomsten uit de contributie, is de financiële 
positie van de vereniging nog voldoende stevig om de kosten voor de zaalhuur en het druk-
ken en verzenden van het 3D-Bulletin te kunnen betalen. Wel is er in 2019 ruim € 1.000 
ingeteerd op de reserves. Voorts geeft hij aan dat over het saldo op de spaarrekening 
geen rente meer wordt uitgekeerd en dat een groot deel van de contributie voor 2020 al is 
ontvangen. Met het in 2018 door de toenmalige kascommissie aangereikte model voor de 
Resultatenrekening heeft de penningmeester duidelijk minder werk om het overzicht op te 
stellen. De gepresenteerde resultatenrekening leidt niet tot vragen. 

7. Verslag kascommissie
De kascommissie die voor het jaar 2019 de controle heeft uitgevoerd, bestond uit Jan Men-
zinga en Hans Ketelaar. Bij monde van Jan doet de kascommissie verslag van de controle 
en adviseert aan de leden om het bestuur decharge te verlenen. Met een bijna unanieme 
meerderheid nemen de leden dit voorstel over.

8. (Her)verkiezing kascommissie
Hans Ketelaar heeft er één jaar opzitten en is beschikbaar voor een tweede jaar. Jan 
Menzinga is na twee jaar aftredend. Dennis vraagt wie van de aanwezigen de vrijgeko-
men plaats wil innemen. Niemand van de aanwezigen stelt zich hiervoor beschikbaar. Het 
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bestuur zal daarom hiervoor zelf potentiële kandidaten gaan benaderen. Naschrift van de 
secretaris: Jaap Hos en Peter Siero hebben zich alsnog beschikbaar gesteld als 2e lid resp. 
reservelid van de kascommissie. 

9. Status en ondersteuning van de regiogroepen
Tijdens de ALV in 2019 is aangegeven dat de relatie tussen de NVvS en de regiogroepen 
niet is geformaliseerd en dit is toen als actiepunt benoemd. Het bestuur heeft daarom in 
september 2019 een notitie opgesteld en deze voorgelegd aan de vertegenwoordigers 
van de regiogroepen met daarin de vraag aan welke bestuurlijke constellatie de regio-
groepen de voorkeur geven: als formeel onderdeel van de NVvS (alternatief 1) of als 
onafhankelijke maar aan de NVvS gelieerde vereniging (alternatief 2). Op basis van de 
ontvangen reacties lijken de regiogroepen hun grote mate van onafhankelijkheid te willen 
handhaven en te kiezen voor alternatief 2. Daarbij moet op de NVvS-website deze onaf-
hankelijkheid wel duidelijk worden aangegeven om de NVvS te vrijwaren van financiële 
aansprakelijkheid voor de regiogroepen. De regiogroepen zijn in alternatief 2 namelijk 
zelf aansprakelijk. E.e.a. is verder uitgewerkt in een discussiestuk dat begin 2020 op het 
ledendeel van de website is geplaatst ter voorbereiding van deze ALV. Ook een uitwer-
king van de financiële ondersteuning van de regiogroepen vanuit de NVvS komt daarbij 
aan de orde. Bij die ondersteuning kan voor beide alternatieven gedacht worden aan 
een geldelijke schenking, lening of bruikleen van apparatuur. Bij de bespreking van dit 
agendapunt werd de wens van diverse regiogroepen m.b.t. goede projectieapparatuur 
naar voren gebracht. Voor de aanschaf van extra projectieapparatuur is in de begroting 
2020 nu overigens geen bedrag opgenomen. Gezien de vele opmerkingen en het feit dat 
dit onderwerp in de regiogroepen nog onvoldoende is besproken, stelt de voorzitter voor 
om tijdens de verenigingsdag begin juni 2020 een buitengewone algemene ledenverga-
dering te houden en dan dit agendapunt af te ronden met een besluit. In 3D-Bulletin 217 
zal daartoe een voorstel worden gedaan. In dat kader dienen de regiogroepen uiterlijk 
eind maart 2020 hun keuze m.b.t. alternatief 1 of 2 kenbaar te maken aan de voorzitter. 
Daarbij wordt de regiogroepen ook gevraagd aan te geven welke behoefte er is aan (fi-
nanciële) ondersteuning vanuit de NVvS. 
De stemming over het voorstel voor de verdere afhandeling van dit agendapunt wordt 
met een grote meerderheid aangenomen. 

10. Bestuurswisselingen
Voor Dennis Boersma is het eind van zijn termijn als voorzitter aangebroken en hij is be-
schikbaar voor herverkiezing. Er zijn geen tegenkandidaten. Voor Pieter van Hout is het 
eind van zijn termijn als adviseur aangebroken en hij is niet beschikbaar voor herverkie-
zing. Hoewel Pieter niet aanwezig is, spreekt de voorzitter zijn dank uit voor het vele werk 
dat Pieter de afgelopen drie jaar heeft gedaan, met name t.a.v. de privacywetgeving in het 
kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Gert-Jan Wolkers heeft aangeboden de functie van adviseur op zich te willen nemen indien 
er geen andere kandidaten zijn. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.

De vergadering gaat unaniem akkoord met het bestuur in volgende samenstelling:
Voorzitter:   Dennis Boersma
Vicevoorzitter:   Job van de Groep
Secretaris:   Sophieke Nijhuis
Penningmeester:  Jan Broeders
Adviseur:   Gert-Jan Wolkers
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11. Toekomstplannen 2020
• 3D-Bulletin
De verschijningsfrequentie blijft drie keer per jaar in papieren vorm, maar op verzoek kan 
een digitale versie worden toegestuurd. De voorzitter bedankt allen die het afgelopen jaar 
een bijdrage in welke vorm dan ook hebben geleverd aan de 3D-Bulletins. Zelf blijft hij dit 
jaar weer aan als redacteur en doet daarbij de oproep aan alle aanwezigen om bijdragen 
in de vorm van teksten of foto’s aan het blad te (blijven) leveren. Een tweede editie in de 
serie Uitgelicht zal hopelijk in 2020 kunnen worden gerealiseerd. Voor het 3D-Bulletin is 
een nieuwe drukker gevonden die veel goedkoper is. Wel waren er bij het eerste nummer 
(216) nog wat logistieke aanloopproblemen en vraagt de helderheid op sommige punten 
nog om verbetering. 

• Website van de vereniging 
Uit de vorig jaar aangestelde Websitewerkgroep zijn nog geen aanbevelingen gekomen 
voor de verdere invulling van de website. Dit jaar zal het bestuur kijken of er vanuit het 
bestuur weer meer aandacht aan de website kan worden geven.

• Projecties
Er was afgelopen jaar voldoende belangstelling voor de Minute of Fame en Stereofotocom-
petitie om daar dit jaar mee door te gaan. Vorig jaar is het projectieteam gevraagd met een 
voorstel te komen voor vervanging van de projectieapparatuur. Tot nu toe heeft dat het be-
stuur niet bereikt. Johan Steketee heeft laten weten dat hij zich om gezondheidsredenen te-
rugtrekt uit het projectieteam. Hoewel Johan niet aanwezig is, spreekt de voorzitter woorden 
van dank uit voor Johans jarenlange inzet voor het projectieteam. De voorzitter doet een op-
roep aan de aanwezigen om het projectieteam te versterken. Geïnteresseerden kunnen voor 
meer informatie terecht bij de leden van het projectieteam (zie pag. 2 van het 3D-Bulletin). 

• Open dag 2020 en Ledenwerving
De doelstelling van de jaarlijkse Open dag in september is het promoten van 3D-fotografie 
en het werven van leden. De voorzitter roept de aanwezigen op om mee te denken over 
een specifiek onderwerp of thema voor de Open dag. Die oproep wordt beantwoord met 
het voorstel voor een workshop door Theo van Dam over 3D-opnamen maken met een 
Smartphone. 

• Promotie van de vereniging in 2020
Op 29 februari staat de NVvS weer met een stand op het AV-festival van de Nederlandse 
Vereniging voor Beeld en Geluid. De NVvS zal op 8 maart aanwezig zijn met een stand op 
de Fotograficabeurs in Hilversum. Verder zal worden gekeken of de NVvS op 26 september 
op de Eindhoven Maker Fair kan staan. Probleem is wel dat dit evenement samenvalt met 
de Open dag van de NVvS.
In 2019 zijn flyers gedrukt om reclame te maken voor de vereniging en de stereofotogra-
fie. Leden die willen bijdragen aan de promotie van de vereniging kunnen een stapeltje 
meekrijgen om uit te delen op plaatsen waar nieuwe leden te werven zijn. Zorg dus dat ze 
altijd in de cameratas zitten!

• 3D-beeldbank
Om te voorkomen dat stereobeelden uit vroeger tijden verloren gaan, zou de NVvS een 
rol kunnen spelen bij het samenstellen van een collectie historische beelden uit de fotoar-
chieven van de NVvS-leden. Maar ook de huidige situatie wordt te zijner tijd historie. Theo 
van Dam ziet dit als mooie taak voor de NVvS. De voorzitter doet een oproep voor nadere 
uitwerking van dit idee. John Klooster en Peter Siero bieden zich hiervoor aan. 
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12. Begroting 2020 door de voorzitter
Voor dit jaar zijn er geen grote incidentele uitgaven voorzien. Door de kostenreductie bij 
het drukken van het 3D-Bulletin verwacht het bestuur dit jaar ondanks een verdere daling 
van het aantal leden toch met een positief batig saldo te eindigen. Voor 2021 blijft de 
contributie gelijk. Gezien de bespreking van agendapunt 9 zal tijdens de buitengewone 
algemene ledenvergadering op 6 juni 2020 mogelijk een herziene begroting ter goedkeu-
ring worden voorgelegd. Sander Kiesel brengt naar voren dat hij de huidige set microfoons 
destijds op proef in bruikleen aan de NVvS heeft gegeven. Gezien het feit dat ze nog steeds 
goed bevallen vraagt hij om betaling van de historische kostprijs ad € 125. Een overgrote 
meerderheid stemt vervolgens in met de voorliggende begroting. 

13. Uitreiken “Gouden speldjes” voor 25 jaar lidmaatschap
Er waren eind 2019 tien leden die in aanmerking komen voor het gouden speldje. De heren 
Böker, Frijlink en Van der Sluis zijn aanwezig om dit in ontvangst te nemen.
De overigen, de heren Lange, Engels, Bekker, Van der Weijst, Van Heuvel, De Kok en Van Woer-
den zullen hun speldje toegestuurd krijgen, tenzij expliciet is aangegeven dat dat niet hoeft.

14. Erelidmaatschap/ Lid van Verdienste
Er zijn geen voordrachten voor het erelidmaatschap en lid van verdienste.

15. Rondvraag
• John Klooster stelt voor om tijdens een komende verenigingsdag nog weer een analoog 

projectieblok in het programma op te nemen. 
• Jaap van Loon brengt naar voren dat de NVvS in 2020 50 jaar bestaat en dat mag 

volgens hem niet ongemerkt voorbijgaan. Naschrift van de secretaris: op basis van de 
statuten blijkt de NVvS officieel opgericht te zijn op 27 januari 1973 en die datum zal 
ook worden gehanteerd bij het 50-jarige bestaan. Het door Jaap genoemde jaartal heeft 
betrekking op de start van het 3D Centrum Nederland c.q. de voorloper van de NVvS. 

• Sophieke vraagt als afsluiting van de rondvraag een applaus voor Dennis voor al het werk 
dat hij doet voor de NVvS. Dit verzoek wordt vanuit de zaal welgemeend beantwoord.

16. Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering 
om 12.45 uur.

Sophieke Nijhuis-Bouma, Secretaris 

Het bestuur m.u.v. de adviseur tijdens de algemene ledenvergadering. V.l.n.r. Jan Broeders, 
Dennis Boersma, Sophieke Nijhuis-Bouma en Job van de Groep. (foto Gert-Jan Wolkers)
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“Brussel” door Roland De Raeve
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21Nieuws uit de regio’s

Regio West in 2020
Zoals elk jaar begint onze eerste bijeen-
komst met het uitwisselen van de beste 
wensen, met gezondheid boven aan de lijst. 
We hadden een redelijk gevuld programma 
met dia’s over uiteenlopende onderwer-
pen. Zo was er een wat langere serie over 
Noorwegen, IJsland en Groenland die eer-
der door twee leden van de regio West was 
gepresenteerd op een speciale cruisebeurs. 
Dit formaat was in een ander formaat ge-
maakt dan wat gebruikelijk is, maar de 
beamers deden hun werk prima zodat ie-
dereen kon genieten van de beelden. Ver-
der bevatte het programma een mooie 
serie over de natuur, een aantal testdia’s 
om te beoordelen welke het beste als een 
titeldia gebruikt kan worden, een serie sa-
mengesteld met 3D-beelden van sketchfab. 

Dit leverde leuke plaatjes op zodat er me-
teen besloten is om daar wat dieper op in 
te gaan door bij de volgende bijeenkomst 
een kleine workshop over dit onderwerp te 
geven. 
Als altijd geïnteresseerd in nieuwe 3D-mo-
gelijkheden kwam een van onze leden met 
de opmerking dat er ook een gratis pro-
gramma bestaat waarmee je 3D-animaties 
kunt maken. Ook hier gaan we een soort 
workshop over geven op een van de ko-
mende bijeenkomsten. En nu we toch bezig 
waren met plannen, is er meteen besloten 
welke stad we ‘onveilig’ gaan maken op 
ons inmiddels jaarlijkse regio-uitje. Waar 
we heen gaan houden we nog even geheim 
zodat we in het volgende bulletin weer wat 
nieuws te melden hebben. 

Claudia Harkema

Onze penningmeester Jan Broeders combineert zijn passie voor filatelie en optische feno-
menen in deze stereoscopische postzegels. Alleen geschikt voor de wat zwaardere post-
stukken want voor het stereoscopische effect moet je er wel twee plakken.

3-D Legends Hall of Fame, bekende en minder bekende grootheden uit de we-
reld van de stereofotografie. https://www.3-DLegends.com (de veiligheidswaarschuwing 
wegens doorgeleiding naar een ander webadres kunt u negeren)         Dennis Boersma
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Mededelingen Bibliotheek N.V.v.S.
In deze rubriek worden aankondigingen 
gedaan van nieuwe aanwinsten voor de 
NVvS-bibliotheek. Daarbij gaat het bijvoor-
beeld om nieuwe aanschaffingen, geschon-
ken boeken of ontvangen tijdschriften. Ze zijn 
vanaf heden te leen uit de bibliotheek. Ook 
kan het gaan om de verkoop van boeken.
Voor het hieronder aangeboden boeken 
geldt “wie het eerst komt, die het eerste 
maalt”. Een berichtje aan mij (zie pag. 2 
van het 3D-Bulletin) is daarvoor voldoende.

3D-Bulletin Uitgelicht nr. 1
Compositie in Stereo 
In 3D-Bulletin 212 
is de ontstaans-
geschiedenis van 
Compositie in Ste-
reo toegelicht, 
waarbij de reeds 
eerder gepubliceer-
de artikelen van 
Ingo Ton zijn ge-
actualiseerd en sa-
mengevoegd. 
Naast de publicatie 
op de website in pdf-formaat is dit boekje 
met 40 pagina’s tekst en afbeeldingen nu 
ook te leen uit de bibliotheek. 

Stereoscopy 
Onder de naam Stereoscopy verschijnt vier 
keer per jaar het bulletin van de Internati-
onal Stereoscopic Union (ISU). Evenals het 
3D-Bulletin van de NVvS bevatten de num-
mers van Stereoscopy veel mooie stereoaf-
beeldingen en nodigen zeker uit tot lezen 
en kijken. De nummers van Stereoscopy 
zijn te leen bij de NVvS-bibliotheek.

Stereoscopy nummer 119 (2019 nr. 3) 
verscheen pas in januari 2020 en hierin 
wordt uitgebreid teruggekeken op het 22ste 
ISU Congres, dat 20-26 augustus 2019 in 
Lübeck plaatsvond. Siegfried Hartmann uit 
Duitsland beschrijft hoe het congres met 
240 deelnemers uit 25 verschillende lan-
den in grote lijnen is verlopen. Daarna ge-

ven diverse auteurs 
in woord en beeld 
aan wat voor hen 
hoogtepunten van 
het congres waren. 
Deze bijdragen zijn 
van Lawrence Kauf-
man (USA), Chris 
Schneberger (USA), 
George Themelis 
(USA) en Dennis 
Boersma. Die laat-
ste bijdrage is een verkorte versie van het 
verslag in 3D-Bulletin 216 dat hij samen 
met Willebrord en Willy Dorresteijn heeft 
geschreven, voorzien van vier van de foto’s 
die ook in 3D-Bulletin 216 zijn opgenomen. 
Bij de groepsfoto heeft de editor geko-
zen voor een groter formaat in mono dan 
in het 3D-Bulletin 216. Robert Bloomberg 
(USA) maakt ons deelgenoot van zijn kijk 
op Lübeck. Daarnaast wordt in Stereosco-
py nummer 119 stil gestaan bij het feit dat 
het op 8 augustus 2019 tien jaar geleden 
was dat Fuji zijn eerste 3D-camera op de 
markt bracht, de Fuji W1. Takashi Sekita-
ni uit Japan beschrijft het ontstaan van de 
Fuji W1 en de verdere ontwikkeling van een 
digitale 3D-camera wat resulteerde in de 
Fuji W3. Deze werd in de zomer van 2010 
op de markt gebracht. De 21 stereofoto’s in 
de Gallery, zijn dit keer alle gemaakt met 
de Fuji W1 of W3. Tot slot gaat Gordon Au 
(USA) kort in op het maken van stereosel-
fies.

In Stereoscopy nummer 120 (2019 nr. 
4) wordt uitgebreid stilgestaan bij Harry 
zur Kleinsmiede (1947-2020) die op 5 fe-
bruari jl. is overleden. Harry was in 1975 
een van de oprichters van de ISU en zijn 
hele leven een 3D-enthousiasteling. Bin-
nen de ISU was hij vele jaren Committee 
Member, landenvertegenwoordiger voor 
Nederland en ISU Auditor. In 1994 ontving 
hij het erelidmaatschap van de ISU en in 
1997 nam hij de taak van ISU-secretaris 
op zich. Naast deze bestuurlijke activitei-
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ten was Harry ook 
stereofotograaf en 
maakte zijn eigen 
View-Masterschijf-
jes. Vanuit zijn 
professie als uitge-
ver legde hij zich 
onder de naam 3-D 
Book Productions 
toe op het uitge-
ven van boeken op 
3D-gebied, waar-
van zijn vierdelige View-Master Collector’s 
Guide de belangrijkste is. De foto’s bij het 
in memoriam zijn gemaakt tijdens het 
eerste ISU-congres in Wageningen en de 
excursie naar Volendam waar Harry met 
zijn Meopta Stereo 35-camera opnamen 
maakt. Daarnaast zien we hem bij zijn ta-
fel op de handelsdag tijdens het ISU-con-
gres in Egmond aan Zee in 2011. Ook op 
de achterkant van Stereoscopy nr. 120 is 
Harry te zien. 
Van heel andere orde is het artikel van 
Ron Labbe (USA) met als titel Virtual Re-
ality, de toekomst van de stereoscopie? 
Deze vraag beantwoordt hij met “ja!” en 
deelt vervolgens zijn ervaringen met o.a. 
de Oculus RIFT, de Oculus GO en de VUZE 
XR VR-camera. De negen stereofoto’s bij 
het artikel illustreren Labbe’s enthousias-
me voor VR. JackDesBwa (Frankrijk) licht 
toe hoe je met Stereopix.net online ste-
reofoto’s kunt delen. Daarbij gaat hij in 
op de eigenschappen van het platform, 
hoe hij tot dit concept is gekomen en wel-
ke ontwikkelingen er nog te verwachten 
zijn. Ray Moxom (Australië) deelt in het 
kort zijn ervaringen met het behouden 
van EXIF Metadata in StereoPhoto Maker 
(SPM). De afkorting EXIF staat overigens 
voor Exchangeable Image File Format. Bij 
de standaardinstelling van SPM wordt na-
melijk de EXIF-informatie van de afbeel-
dingen verwijderd. Het laatste artikel in dit 
nummer van Stereoscopy is een eveneens 
korte bijdrage van David W. Kuntz (USA) \
met als titel Featured Picture 3D - Painted 
with Light. In de Gallery II staan 21 stere-
ofoto’s, een tweede serie gemaakt met de 
Fuji W1 of W3. 

Stereocopic Photography
Van Ernst Neering ont-
ving de NVvS-biblio-
theek een exemplaar 
van Stereocopic Photo-
graphy met als onder-
titel Its Application to 
Science, Industry and 
Education. Het gaat om 
de derde editie uit 1950 
van het door Arthur W. 
Judge schreven boek. In ruim 460 pagina’s 
wordt ingegaan op alle facetten van de stere-
ofotografie, met een verwijzing naar 100 ge-
raadpleegde bronnen. Het register van acht-
pagina’s ontsluit de informatie in dit boek. 
Opvallend is dat er een zeven pagina’s tellend 
hoofdstuk is gewijd aan anagliefen. Het boek 
is te zien als een voorloper van Ferwerda’s 
boek The world of 3-D – a practical guide to 
stereo photography.

In de aanbieding
Van toverlantaarn tot kinematograaf
Via Gerrit Frijlink ontving de NVvS-bibliotheek 
een exemplaar van het in 1979 verschenen 
boek Van toverlantaarn tot kinematograaf. 
Dit boek van Vera Tietjens-Schuurman met 
als ondertitel “een reis door de geschiedenis 
van het geprojecteerde beeld” is een uitgave 
van de stichting Peter Bonnet Museum. Ook 
de stereoscopie komt aan bod. Het boek (188 
pag.) wordt aangeboden voor € 1,50.

Sophieke Nijhuis-Bouma
Bibliothecaris
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Hoe komt u in ‘t Visnet te Huizen?
Met de auto vanuit Amsterdam of Amersfoort over de A1. Afslag Huizen nemen. Na het 
passeren van de gemeentegrens bij het tweede stoplicht naar rechts. Na 100 meter 
links afslaan. Alvorens de De Ruyterstraat in te gaan, kunt u uw auto al parkeren.
Openbaar vervoer: Neem vanaf station Naarden-Bussum de regioliner bus 100 richting 
Blaricum (vertrekt op het hele en halve uur, reistijd 12 minuten). Uitstappen halte Prins 
Bernhardplein te Huizen. Loop richting de ING Bank (50 m links), alwaar u rechtsaf de 
De Ruyterstraat inloopt. ‘t Visnet bevindt zich na ongeveer 80 m aan de linkerzijde.

Het adres van Zalencentrum ‘t Visnet: De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen.
Telefoon: 035-5253777 

Ledenmutaties
Nieuwe leden:
Huub Alberti, Vianen
Edwin van Spronsen, Amsterdam
Roy ter Maat, Amsterdam
Marcel Lenders, Venlo
Arie den Dulk, Rijswijk
Bastiaan Spruijt, Voorschoten

Verhuisd:
René Sloot, Zevenaar

Jan M. Broeders 
Ledenadministrateur 
N.V.v.S.

Word lid van de N.V.v.S. e-groep !

Sedert juni 2009 bestaat de “nvvs e-groep”. De 
e-groep heeft als doel informatie sneller naar de leden 
te krijgen en ook de onderlinge communicatie tussen 
de leden te bevorderen. Zo wordt het mogelijk om tus-
sen het verschijnen van de 3D-Bulletins door zaken als 
interessante 3D-activiteiten bekend te stellen. Word 
dus snel lid! Hoe is dat mogelijk?

1. Ga naar www.yahoogroups.com.
2. In de zoekbox “nvvs” intypen.
3. Klik op het blauwe veld aan de rechterzijde waarop 
staat “Join this Group!”.
4. Volg de verdere aanwijzingen.

Voor de duidelijkheid: Alleen N.V.v.S. LEDEN kunnen 
lid worden van de e-groep.

Ereleden:
Henk Reijnders
Jaap van Loon
Johan Steketee
Gert-Jan Wolkers
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Programma verenigingsdag 205

Zaterdag 26 september 2020

11.00 uur:  Opening door de voorzitter.

11.15 uur: DIGITAAL BLOK 1.

12.00 uur:  Lunchpauze.

13.30 uur: DIGITAAL BLOK 2.

14.15 uur:  Theepauze.

14.45 uur: DIGITAAL BLOK 3. 

15.30 uur:  Sluiting door de voorzitter.

N.V.v.S. - verenigingsdata 2020, onder voorbehoud
raadpleeg de website voor actuele informatie
Zaterdag 25 januari 2020 (ALV), Zaterdag 28 maart 2020, Zaterdag 6 juni 2020,
Zaterdag 26 september 2020 en Zaterdag 21 november 2020.

Verenigingsdagen

John Klooster
Programmasamensteller

Programmaoverzicht onder voorbehoud.
De invulling van de projectieblokken wordt 
een aantal dagen van tevoren gepubli-
ceerd op de website van de NVvS:
http://www.stereofotografie.nl

Bijdragen voor de verenigingsdagen die-
nen tijdig te worden ingeleverd bij John 
Klooster. Neem voor de wijze van verstu-
ren van grote bestanden contact op met 
John (zie pagina 2 voor contactgegevens).
In de bestandsnaam graag de tijdsduur 
opnemen. Bv.: naam_3m06s.ext

Aanpassing verenigingsdagen
In verband met de maatregelen ter voorkoming 
van de verspreiding van COVID-19 hebben we de 
verenigingsdag van afgelopen maart moeten af-
gelasten. Op het moment van verschijnen van dit 
3D-Bulletin is het nog onduidelijk op welk moment 
een samenkomst van grotere groepen weer moge-
lijk wordt en voldoende veilig is voor onze leden. 
Ondanks dat formeel nog niet bekend is of voor 
juni de beperkingen op samenkomsten verruimd 
worden, acht het bestuur het nog niet verantwoord 
om op 6 juni al weer een verenigingsdag te organi-
seren. We zijn aan het kijken of later in het jaar een 
of meer extra dagen georganiseerd kunnen wor-
den. Kijk regelmatig op de website voor de actuele 
stand van zaken.

Het bestuur
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Driedimensionaal
Geachte lezer,

Dank voor uw interesse in dit 3D-Bulletin. Het 3D-Bulletin is het blad van, voor en door de 
leden van de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie.

In de secties Verenigingsnieuws en Verenigingsdagen worden de leden op de hoogte ge-
houden van nieuws en activiteiten van de vereniging. Hieronder vallen onder andere ver-
slagen van de Algemene Ledenvergadering en de landelijke verenigingsdagen, aanwinsten 
van de bibliotheek en de data van de landelijke verenigingsdagen.
In de sectie Driedimensionaal staan artikelen met betrekking tot stereofotografie in zeer 
brede zin. Dit zijn educatieve artikelen over stereofotografie en waarneming van diepte, 
met theoretische achtergronden en praktische toepassingen. Maar ook de ervaringen van 
de leden met het uitoefenen van hun hobby. Verder bevat deze sectie beoordelingen van 
de nieuwste apparatuur en software voor het maken en weergeven van stereofoto’s en 
-video’s. De inhoudsopgave op pagina 3 zal u een indruk geven van de variëteit.
Daarnaast bevat het blad in alle secties natuurlijk ook vele door de leden gemaakte ste-
reofoto’s.

Een significant deel van de contributie van de leden gaat naar het maken van dit 3D-Bulle-
tin dat in kwalitatief hoogwaardige papieren vorm onder de leden verspreid wordt. Daarom 
kunnen we dit 3D-Bulletin niet zomaar gratis in digitale vorm ter beschikking stellen. Wij 
hopen op uw begrip hiervoor.
Volledige versies van het bulletin zullen met een jaar vertraging op de website van de 
vereniging geplaatst worden. Van recente nummers van het 3D-Bulletin wordt een versie 
geplaatst waarin de sectie Driedimensionaal vervangen is door de tekst die u nu leest.
Vindt u het jammer dat u de sectie Driedimensionaal van deze uitgave van het 3D-Bulletin 
niet kan lezen? Overweeg dan lid te worden van onze vereniging (zie onze website voor 
details). U krijgt het 3D-Bulletin dan driemaal per jaar thuisbezorgd. Verder geeft het 
lidmaatschap toegang tot onze verenigingsdagen waar de leden onderling hun ervaringen 
uitwisselen en genieten van hoogwaardige 3D-projectie van stereo-opnames van de leden.
Wilt u eerst eens vrijblijvend kennismaken, bezoek dan onze Open Dag in september of 
meldt u aan bij de voorzitter of de penningmeester met het verzoek om een reguliere ver-
enigingsdag als introducé bij te mogen wonen.

Heeft u interesse in de stereofotografie (het zelf maken van stereofoto’s en/of genieten 
van het kijken naar stereofoto’s) dan hopen wij u als lid van onze vereniging te mogen 
verwelkomen. 

Namens de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie,

Dennis Boersma
Voorzitter

ps.: Bent u reeds lid van de vereniging en wenst u het 3D-Bulletin in digitale vorm te ont-
vangen om het op uw pc of tablet te lezen stuur dan een verzoek hiertoe per e-mail aan:
voorzitter@stereofotografie.nl
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