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Boeken
De informatie in dit pdf document is een mooie aanvulling op de informatie in twee boeken
die al wat langer geleden geschreven zijn. Er wijzigt namelijk wel eens iets, of zelfs heel veel, in de
software, maar niet aan de methodes en technieken die in deze twee boeken beschreven worden.
• Over de workflow, van opname tot afdruk
• Over zwartwit fotografie

De revisie modus die je binnen Adobe Bridge kunt gebruiken, een visueel aantrekkelijke manier om selecties te maken.

Adobe software, handige dingen

Inleiding
De software van Adobe bestaat al heel
lang en er komen steeds nieuwe
mogelijkheden bij. Maar er zijn ook
mogelijkheden die al heel lang beschikbaar
zijn en die een beetje uit het geheugen van de
gebruikers lijken te verdwijnen. In dit
document staan ze door elkaar, handige en
nuttige, zowel nieuwe als oude dingen.
Het gaat om mogelijkheden van Bridge,
Camera RAW en Photoshop zelf. Ook komen
wat verschillen tussen Camera RAW en
Lightroom aan de orde, ook al zijn de
overeenkomsten veel groter. En de verschillen
lijken met elke nieuwe versie kleiner te
worden.
Op de NIDF website kun je ook een
document vinden met een opsomming van de
instellingen die volgens mij handig zijn om te
kiezen in de voorkeuren van de Adobe
programma's.
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Zoeken
Een beperking van Bridge is dat alleen
het zoeken naar foto's in de map die je open
hebt staan lekker snel gaat. Geef je het
programma de opdracht om in al je foto's te
zoeken dan gaat het lang duren voor je ziet
dat alle foto's waar het om gaat ook echt
gevonden zijn. Om op die manier te zoeken is
Lightroom veel handiger omdat dat
programma een complete database van je
foto's bijhoudt waarin zoekopdrachten vrijwel
onmiddellijk resultaat opleveren. Het filter in
Bridge is een andere optie om te zoeken
waarbij het handige is dat je keuzelijsten krijgt
en je dus nooit iets kiest dat helemaal niet in
de getoonde map voorkomt.

Selecteren
Naast de optie om door bij elke
doorgang van een serie foto's een ster meer
toe te wijzen en vervolgens het filter ook een
ster hoger te zetten zodat je steeds minder
foto's over houdt tot je het gewenste aantal of
de gewenste kwaliteit bereikt hebt is er nog
een andere manier om op een vergelijkbare
manier te selecteren. Dat heet de
revisiemodus en een voordeel is dat het er
mooi uitziet en je vrij grote voorvertoningen
krijgt om je selectie op te baseren.

Wil je dit een beetje bruikbaar laten
werken is het wel nodig om de kwaliteit van
de voorvertoningen op ingebouwd of laag te
zetten, anders krijgt je computer iets teveel
rekenwerk te doen. De foto's worden in een
soort carroussel getoond, een grote vooraan
en een cirkel kleinere en maar gedeeltelijk
zichtbare er achter. (afbeelding op pagina 1) Met
de cursortoetsen ga je linksom of rechtsom,
en met de pijl naar beneden haal je er een foto
uit. Heb je de reeks teruggebracht tot waar je
weer verder uit wilt selecteren dan is er
onderaan de optie om er een verzameling van
te maken met een handige naam om die terug
te kunnen vinden. Ook op deze manier kun je
het gekozen aantal foto's stapsgewijs

terugbrengen tot het gewenste niveau. Je
krijgt op deze manier verzamelingen, dat is
een manier om foto's bij elkaar te laten horen
zonder ze te verplaatsen. Je kunt ook zelf
verzamelingen maken.

Slimme verzamelingen
Er is wel een optie om de traagheid bij
het zoeken in al je foto's of een groot gedeelte
ervan op te vangen, maar het is alleen handig
als je regelmatig op basis van dezelfde criteria
zoekt in je foto's, op trefwoorden of andere
informatie die je zelf aan je foto's toevoegt.
Dat zou het geval kunnen zijn als je langdurig
aan en bepaald project werkt of regelmatig
foto's rond een zelfde thema maakt. Als je aan
die foto's maar consequent de informatie
toevoegt in de IPTC kun je ze op grond van
die informatie terug vinden. Het blijft immers
het handigste om je foto's chronologisch te
bewaren en ze op basis van de toegevoegde
informatie bij elkaar te zoeken op het moment

dat je dat nodig hebt. Dat zou je dan elke keer
met een zoekopdracht kunnen doen die weer
teveel tijd kost, maar net als Lightroom biedt
ook Bridge je de mogelijkheid om slimme
verzamelingen aan te maken.
Zo'n slimme verzameling is eigenlijk een
bewaarde zoekopdracht die ook nog steeds
actief blijft zoeken naar nieuwe informatie.
Zodra je dan ook aan een foto de informatie
toevoegt waardoor deze aan de in de slimme
verzameling bewaarde vraag voldoet wordt de
foto aan die verzameling toegevoegd. En de
foto wordt niet verplaatst, en ook niet
gedupliceerd, het kost daarom geen extra
opslagruimte. Dezelfde foto kan dan ook
gewoon in verschillende slimme
verzamelingen tegelijk opduiken als dat aan
de orde is.
Je maakt ze eenvoudig aan in het paneel
verzamelingen waarna je de zoektermen invult
en de verzameling een naam geeft. Je kunt
verschillende keuzes combineren om een heel
nauwkeurig bepaald resultaat te krijgen. De
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verzameling blijft actief tot je hem weggooit
waarmee je ook weer geen enkel bestand
weggooit, maar uitsluitend de verzameling, die
op zichzelf een lege huls is. Het de eerste keer
zoeken naar alle foto's die er in moeten duurt
overigens net zo lang als een gewone
zoekopdracht, maar nu blijven de resultaten
bewaard en zullen ze wijzigen als daar
aanleiding toe is.

Wanneer je wat krap in je werkgeheugen
zit kun je overigens een foto openen in
Camera RAW zonder Photoshop zelf te
openen. Bij jpeg- en tiﬀ-bestanden werkt dat
commando alleen als je in de voorkeuren van
camera RAW hebt gekozen voor de optie om
ook die bestandstypes te kunnen bewerken in
camera-RAW.

Bewerkingen toewijzen
Je kunt in Camera RAW hele reeksen
foto's tegelijk bewerken, of de bewerkingen
synchroniseren. Maar ook zonder een foto te
openen kun je in Bridge foto's bewerkingen
toewijzen. Het menu biedt je de opties om:

Openen in Camera RAW
Je kunt in de voorkeuren van Camera
RAW aangeven dat je ook jpeg- en tiﬀbestanden wilt openen in camera RAW. Je
moet zelf uitmaken of je dat handig vindt. Je
krijgt dan alle gereedschappen van Camera
RAW om een jpeg- of tiﬀ-bestand aan te
passen, waarbij je wel wat beperkingen hebt
bij de witbalans en vooral bij het terugwinnen
van hooglichten en schaduwen. Met name bij
de witbalans moet je elke foto afzonderlijk
aanpassen omdat je geen absolute
Kelvinwaarde kunt invoeren, maar uitsluitend
een wijziging ten opzichte van het origineel
kunt aangeven. Alleen wanneer je een serie
foto's hebt gemaakt met een vaste instelling
voor de witbalans in je camera en de
opnameomstandigheden niet wijzigden kun je
die aanpassing kopiëren naar de volgende
jpeg- of tiﬀ-bestanden. Wat handig is bij deze
keuze voor het aanpassen van je bestanden is
dat de originele bestanden zelf nooit gewijzigd
worden. De aanpassingen worden opgeslagen
in de xmp informatie die onderdeel wordt van
het jpeg- of tiﬀ-bestand, net als bij een dngbestand dus. En net als bij die bestanden
moet je het origineel daarom niet aan iemand
anders sturen, alleen in Photoshop krijg je de
juiste weergave, maar je moet er altijd een
kopie van maken, het handigste gaat dat door
de foto te exporteren.

• De standaardinstellingen toe te wijzen,
hoe je die maakt wordt verderop uitgelegd,
• De vorige conversie toe te wijzen, dat
is dan de laatste bewerking die je in Camera
RAW hebt gedaan, op die manier kun je
reeksen opnames op dezelfde manier
aanpassen,
• Bewerkingen te kopiëren en plakken
zodat je ook een bewerking die je al wat
langer geleden hebt gedaan uit een foto kunt
halen en vervolgens toepassen op één of
meer volgende foto's zonder ze te hoeven
openen.
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Exporteren
Je hebt zelf niet altijd een foto nodig met
de volledige afmetingen of het ingebouwde
kleurprofiel en RAW-bestanden moet je in elk
geval al als een kopie afleveren. De onhandige
manier is om dan zelf een kopie van het
oorspronkelijke bestand te maken en aan te
passen en die aangepaste versie dan te
bewaren en weg te sturen. Veel handiger is
het om gebruik te maken van één van de
manieren om je foto's te exporteren, dan gaan
het maken van een aangepaste kopie en het
bewaren ervan in één handeling. De Adobe
software kent verschillende manieren om dit te
doen.
• Photoshop zelf heeft een export optie;
• Je kunt vanuit Bridge een selectie via
de afbeeldingsprocessor verwerken;
• Bridge heeft een eigen export optie;
• Tenslotte kun je de foto's vanuit
Camera RAW zelf exporteren.
Werk je met Lichtroom, dan is er geen
bewaar commando en is exporteren de enige
optie om iemand anders je foto te sturen.
De verschillende programma's bieden
elk andere keuzes en beperkingen. Ik vind al
deze methodes in elk geval veel handiger dan
werken met een batch vanuit een handeling in
Photoshop wat ook een manier is om kopieën
te maken.
• Binnen Bridge is er wat een
deelvenster exporteren heet. Je kunt daarin
vaste voorkeuzes aanmaken voor de manier
waarop je een bestand wilt exporteren. Binnen
de voorkeuze kun je een plek aanwijzen voor
de nieuwe bestanden en een keuze maken
wat er moet gebeuren als het bestand al
bestaat op die plek. Je kunt kiezen voor het
gewenste bestandstype en je kunt de
afmetingen aanpassen op basis van de
langste rand of een percentage en de
rekenmethode voor de maataanpassing
instellen. Ten slotte kun je nog kiezen of je wel
alle metadata wilt toevoegen en eventueel kun
je extra trefwoorden invoegen. Je kunt een
voorinstelling aanmaken van die instellingen
voor herhaald gebruik. Je mist wel de extra
opties voor de verscherping die je in de
Lightroom export module aantreft.
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• Vanuit Bridge kun je een Photoshop
hulpje openen dat 'afbeeldingsprocessor'
heet. Daarmee kun je een selectie
bestanden vanuit Bridge verwerken en je
kunt kiezen voor drie soorten bestanden als
resultaat, jpeg, tiﬀ en psd, die je als je dat
wilt tegelijk kunt laten maken. De afmetingen
kunnen worden aangepast en bij de jpeg
versie, kennelijk bedacht voor internet
toepassingen, kun je het kleurprofiel in
sRGB laten omzetten. Als extra
bijzonderheid kun je nog een Photoshop
handeling laten uitvoeren voor de export. De
bestanden komen in eigen submappen met
als naam het bestandstype. De export
verloopt via Photoshop dat je dan ook
steeds een foto ziet openen.

dezelfde opties die je ook in Lightroom kan
vinden: waar de bestanden moeten komen, de
keuze van bestandsnaam en bestandstype,
kleurruimte en bit-diepte en het aanpassen
van de afmetingen. En, wat heel handig is, je
kunt kiezen voor het verscherpen van de
kopieën, afgestemd op het gebruiksdoel,
beeldscherm of afdruk. Je kunt
voorinstellingen bewaren om later opnieuw te
gebruiken. Deze methode is door al de
mogelijkheden verreweg de handigste.
Gebruik je Lightroom dan kun je inmiddels als
extra optie een aantal varianten op basis van
voorinstellingen tegelijk exporteren.
De kleurruimte die je kiest bij de export
is helemaal onafhankelijk van de keuze in de
camera die alleen voor de jpeg-bestanden die
in de camera gemaakt worden werkt.
Wil je een foto precies een gekozen
hoogte en breedte toewijzen dan moet je eerst
de juiste verhouding instellen met het uitsnede
gereedschap, de uiteindelijke afmetingen kies
je dan bij de export.

Heb je één of meer foto's geopend in
Camera RAW dan kun je ze direct vanuit die
plug-in bewaren in het gewenste
bestandsformaat, je vindt de knop linksonder:
afbeeldingen opslaan. Daar krijg je dan
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Camera RAW / Lightroom
De mogelijkheden om je foto's te
bewerken zijn in Lightroom en Camera RAW
precies gelijk, zo zelfs dat aanpassingen die je
in de ene toepassing uitvoert in de andere te
zien en weer bij te stellen zijn. Er zijn naast de
interface een paar kleine verschillen waarvan
de één niet veel meer dan een curiositeit is, de
andere eigenlijk wel een beetje vervelend.

Histogram
Het histogram gedraagt zich in
Lightroom net iets anders dan in Camera
RAW. In Camera RAW kun je zien dat het
histogram verandert wanneer je bij de
werkstroom-opties een ander kleurprofiel
kiest. Daarbij kun je, hoewel voor fotografen
niet zo interessant, ook een CMYK kleurruimte
kiezen. Je krijgt dan een CMYK histogram in

Camera RAW en kunt kennelijk ook je RAWbestand direct vanuit het RAW-bestand in de
gewenste CMYK kleurruimte omzetten. Ook
de waarschuwingen voor de over- en
onderbelichting passen zich aan die
kleurruimte aan. Het is vooral voor lithografen
een heel mooie optie, zeker in samenhang met
de mogelijkheid om het RAW-bestand daarna
direct met de juiste afmetingen en
verscherping te kunnen exporteren. Binnen
Lightroom bestaat er geen CMYK kleurruimte
en ook kies je de kleurruimte voor de export
pas als je dat gaat doen, het aanpassen van
de histogram weergave binnen Lightroom is
daarom niet aan de orde.

Punt kiezen op curve
Zowel Lightroom als Camera RAW
bieden je de handige optie om een punt op de
curve te kiezen door in de foto de helderheid
te kiezen waar je de verandering wilt
concentreren. Je kiest die optie en sleept dan
in de foto de cursor omhoog of omlaag en je
ziet tegelijk de curve zich aanpassen. Er is
sinds de update van juli 2020 geen verschil
meer in de werking van dit gereedschap
tussen Adobe Camera RAW en Lightroom
Classic. Ook de optie om op basis van
getallen voor invoer en uitvoer punten op de
curve heel nauwkeurig neer te zetten is nu in
Lightroom Classic aanwezig.
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Slim-object

Een speciale mogelijkheid is om je RAWbestand als een 'slim-object' te openen in
Photoshop. Hierboven de workflow instelling
zoals je die in Camera RAW aantreft, maar de
keuze is ook beschikbaar wanneer je een
RAW-bestand vanuit Lightroom verder in
Photoshop wilt bewerken. Het RAW-bestand
komt dan in een speciale laag, maar het is nog
steeds een RAW-bestand. Je kunt dan zelfs
voor je het bestand tot één laag samenvoegt
om te zorgen voor een bestand van een beetje
normale omvang, de kleurruimte nog naar
hartelust wijzigen.
Door op die laag te dubbelklikken wordt
de foto weer in de Camera RAW plug-in
geopend en kun je aanpassingen uitvoeren.
Je kunt er dan ook een aanpassingslaag
curven aan toe voegen waarna je weer wel
met de muis punten op de curve kunt zetten
die gebaseerd zijn op de helderheid van de
foto. Het nadeel is dat je heel grote bestanden
krijgt, een voordeel is dan weer dat je die
curve aanpassing nu ook met behulp van het
masker van de aanpassingslaag op slechts
een deel van de foto kunt laten uitwerken.
Hier rechts is te zien hoe dat werkt:
alleen het contrast in het centrum van de foto
wordt verhoogd met behulp van een
aanpassingslaag en een masker met een
ovaal en zachte randen.
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Camera profielen
Lightroom en Camera RAW kennen
inmiddels drie soorten cameraprofielen, wat
wel verwarrend is omdat ze verschillende
doelen dienen.
Er zijn de standaard meegeleverde
profielen die gedeeltelijk lijken op de JPEG
instellingen van de camera’s. De andere zijn
standaard profielen van Adobe die vooral
bedoeld lijken om de resultaten van de
verschillende types en merken camera’s
zoveel mogelijk op elkaar te laten lijken.
De tweede soort zijn zelf gemaakte
profielen die bedoeld zijn voor een
nauwkeurige kleurreproductie met behulp van
een testopname van de Colorchecker. Met
behulp van software maak je op basis van die
testopname een profiel dat is afgestemd op
de eigenschappen van de kleur van het op die
plek aanwezige licht.
De derde soort kun je ook zelf maken,
maar deze zijn bedoeld om door je zelf
gewenste kleuraanpassingen en mogelijk zelfs
een eigen stijl op het gebied van de
kleurweergave in onder te brengen. Je krijgt er
een handige schuifregelaar bij om de sterkte
waarmee ze worden toegepast te kiezen.

Meegeleverde profielen
Camera's kennen kleurinstellingen die
het jpeg-bestand en de ingebouwde
voorvertoning van het RAW-bestand
aanpassen. Namen als 'natuurlijk', 'levendig',
'landschap' en 'portret' worden gebruikt, maar
ook andere, afhankelijk van merk en type
camera.
Binnen de Adobe software kun je dit
soort instellingen ook kiezen. Er zijn meestal
twee rijtjes: de Adobe profielen en de camera
matching. Die laatste zijn door Adobe
gemaakt om ze te laten lijken op wat er in de
camera zelf is ingebouwd. Kies je voor wat je
ook in de camera hebt gekozen, dan zul je
weinig verschil zien met een tegelijkertijd
gemaakte jpeg-opname. De Adobe profielen
bieden vergelijkbare mogelijkheden maar zijn
vooral bedoeld om de verschillen tussen
camera's te verkleinen. 'Adobe kleur' levert
ongeacht de camera onder dezelfde
omstandigheden ongeveer dezelfde kleuren.
Wat je kiest is je eigen smaak, ik ga bijna altijd
voor 'neutraal', een rustige weergave zonder
overdreven kleuren en contrast. Welke
profielen je in de keuzelijst ziet hangt af van
het bestand dat je bewerkt, je ziet in de regel
alleen profielen voor de camera waarmee de

foto gemaakt is, dat geldt ook voor zelf
gemaakte profielen.
Ook de omzetting naar zwartwit doe je
nu door een profiel te kiezen. Je krijgt dan nog
wel een extra mogelijkheid. In het paneel dat
normaal 'HSL/kleur' heet maar dat zwartwit
heet nadat je de foto hebt omgezet kun je de
bijdrage van elk kleurbereik aan de helderheid
van het eindresultaat te kiezen.

Witbalans
Met de witbalans doe je een ander soort
correctie dan met een cameraprofiel. De
keuze van de witbalans is bedoeld om de
kleur van neutrale delen van je foto te
bepalen. Dat kan strikt neutraal zijn bij
reproducties, maar het kan ook een
kleurzweem zijn zoals bij foto's die je maakt
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als de zon schijnt waarvan het licht immers
niet puur wit is maar wat meer naar geel-rood
neigt. Voor de neutrale weergave maak je een
testopname van je witbalans hulpje om daar
vervolgens de witbalans op af te stemmen.
Het camera profiel regelt de onderlinge
verhouding van de kleuren en dat staat los
van de witbalans. Bij natuurlijke lichtbronnen
waar alle frequenties mooi gelijkmatig
vertegenwoordigd zijn in de kleur is de
witbalans meestal voldoende om een redelijk
juiste kleurweergave te krijgen.

alleen de kleurtemperatuur aflezen, maar ook
zien of er bepaalde kleuren in het licht
ondervertegenwoordigd zijn, wat uiteraard
gevolgen heeft voor de kleurweergave van
juist die kleuren uit je onderwerp. De CRI
waarde van het licht is een aanduiding voor de
kwaliteit van de kleur, boven de 95 begint het
goed te worden. In de weergave van een
meting hierboven zie je dat rood en
donkerblauw minder worden weergegeven
dan de meeste andere kleuren. Dat kun je met
een zelfgemaakt profiel tot op zekere hoogte
compenseren.

Vreemd licht
Moderne lichtbronnen, zoals PL, TL en
LED, hebben niet zo'n mooi opgebouwd
spectrum, zelfs niet als de kleurtemperatuur
wel is wat je wilt. Om de kleurproblemen die
daar uit voortkomen op te vangen kun je een
eigen cameraprofiel gaan maken.

Photospectrometer
Wil je dat zelf maken van een profiel niet
vaker doen dan echt noodzakelijk dan is het
mogelijk om de kleur van het licht te meten.
Een Photospectrometer is daarvoor het
aangewezen instrument. Je kunt dan niet

Colorchecker opname
Om een eigen cameraprofiel te maken
moet je een kleurig belichte en uitgelichte
opname maken van de standaard
colorchecker. Uiteraard, net als bij de
witbalans testopname, met precies hetzelfde
licht als waarmee je gaat fotograferen. De 24
kleuren vormen de basis voor het profiel, je
moet zo belichten dat het wit ergens rond de
240 zit.
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Creatieve profielen
Het is een beetje verwarrend, maar waar
de eerste twee soorten profielen bedoeld zijn
om een technisch juiste kleurweergave te
bereiken, deze laatste soort is juist bedoeld
om een resultaat te bereiken dat helemaal
volgens je eigen smaak bereikt is. Een eerste
vereiste is dan dat je weet wat je wilt, dat je
redelijk precies weet hoe je je foto's er uit wilt
laten zien, afwijkend van de gewone
weergave.

Kleurverschillen tussen Adobe Standaard en een zelf gemaakt kleurprofiel op
basis van de Color Checker. Hoewel je de echte knotten wol niet zelf kunt
zien levert het zelf gemaakte profiel wel echt veel nauwkeurigere kleuren.

Colorchecker
Er is eigen software van de maker van
de colorchecker, xRite en dat is 'Colorchecker
Camera Calibration', vroeger 'Colorchecker
Passport' geheten. Als alles goed is wordt de
colorchecker automatisch gevonden in je
opname, je moet wel een dng-versie van je
RAW-bestand maken, en wordt er vervolgens
een camera-profiel berekend dat je een
handige naam kunt geven, zodat je weet waar
het gebruikt kan worden. Het wordt vanzelf
bewaard op de juiste plek op je computer
zodat zowel Camera RAW als Lightroom het in
de keuzelijst zullen opnemen.

Lumariver Profile Designer
Er is ook andere software om camera
profielen uit te rekenen, Lumariver biedt
verschillende extra mogelijkheden. Het
gebruikt niet alleen de 24 kleuren van de
colorchecker, maar ook de kleuren op de
andere helft van de xRite versie. Dat levert als
je goed kijkt een net iets andere en
nauwkeurigere kleurreproductie op. De
tweede extra optie is om speciale
reproductieprofielen aan te maken voor
fotografen die kunst reproduceren. Wanneer je
voor het maken van zo'n profiel kiest wordt er
een iets andere interne curve gebruikt die een
net wat lager contrast oplevert, ik vond het
resultaat wel heel overtuigend. Wil je nog
meer, Lumariver biedt nog allerlei
mogelijkheden om de profielen zelf wat aan te
passen, maar dat gaat een beetje tegen mijn
gevoel bij dit soort software in.

Als je dat weet moet je de aanpassingen
in Photoshop uitvoeren. Die aanpassingen
moet je in aanpassingslagen doen, zoals
hierboven getoond, en geen maskers
gebruiken en ook geen slim-object nemen als
basis voor het bestand.

Er is dan een optie om de aanpassingen
te exporteren vanuit Photoshop. Je moet ze
bewaren als een .cube-bestand, dat kun je
namelijk in de volgende stap gebruiken.
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Om zo'n kleur opzoek tabel om te zetten
in een cameraprofiel moet je in Camera RAW,
het kan niet in Lightroom gedaan worden,
naar het paneel met de voorinstellingen.

Het kleine symbool om een nieuwe
voorinstelling aan te maken is hierboven
omcirkeld. Wanneer je er gewoon op klikt is
dat inderdaad wat je kunt doen, maar met de
Alt-toets erbij krijg je de optie om een nieuw
profiel aan te maken.

Dat nieuwe profiel staat dan vervolgens
vanzelfsprekend ook in Lightroom tot je
beschikking. Het is ook mogelijk om dergelijke
profielen te baseren op al in de map
Photoshop2020/presets/3DLUTs
opgeslagen .cube bestanden die complexe
kleuraanpassingen bevatten die je in
Photoshop zelf kunt gebruiken in een
aanpassingslaag 'kleur opzoeken'.
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Een leuke om iets mee te proberen is
'Night-from-day'. En de instellingen met een
ander bestandsformaat dan het .cube kun je
via een aanpassingslaag en de export ook
als .cube tot je beschikking krijgen.
Bij het gebruik van deze profielen krijg je
een schuif tot je beschikking waarmee je de
sterkte van de aanpassing kunt regelen.
Handig is om bij het maken de standaard op
100% te laten staan, en het bereik van 0% tot
200% te laten lopen, je kunt dan de
aanpassing van heel subtiel tot helemaal over
de top toepassen.

Hier naast elkaar de foto normaal
bewerkt en een omzetting tot nachtlicht via
een cameraprofiel gebaseerd op een in
Photoshop aanwezige LUT tabel.
Ook een aanpassing met behulp van de
kanaalmixer levert je heel veel mogelijkheden
om vreemde kleuren te genereren. Voor
sommige fotografen die IR-fotografie
gebruiken is het omwisselen van het rood en

blauw kanaal iets waarvan ze vinden dat het
een beter of mooier resultaat oplevert.
Onderaan deze pagina de instelling,
althans een deel, van de kanaalmixer: je wijst
aan uitvoerkanaal blauw uitsluitend 100%
rood toe, en vervolgens aan uitvoerkanaal
rood 100% blauw. Dan zijn ze omgeruild. Daar
kun je dan als je dat wilt een cameraprofiel en
voorkeuze van maken om direct in Lightroom
of CameraRAW toe te passen op RAWbestanden.

Wil je ingewikkeldere aanpassingen dan
moet je op zoek naar een speciaal programma
om dit soort aanpassingen te maken, 3D LUT
is waar je naar moet zoeken, en filmmakers
gebruiken dit soort software vaker dan
fotografen.
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Standaardinstellingen
Wanneer je foto's importeert in
Lightroom of Bridge worden er door de
software automatisch instellingen gebruikt om
het RAW-bestand te kunnen laten zien. Welke
instellingen dat zijn is vastgelegd in de
'standaard-instellingen', die je overigens
ongemerkt kiest wanneer je bij het importeren
kiest voor 'geen' bij de keuze voor
ontwikkelinstellingen.
In de versies tot nu toe kon je heel
eenvoudig die standaardinstellingen wijzigen
door in een menu te kiezen om nieuwe in te
stellen, dan werden de op dat moment
gekozen bewerkingen in de nieuwe standaard
omgezet. Je kon nergens terugvinden welke
keuzes je gemaakt had, iets dat nog
ingewikkelder werd wanneer je instellingen per
exemplaar van je camera op basis van een
serienummer ging maken, of wat andere
fotografen deden, instellingen maken voor
verschillende ISO waarden, vooral met
oplopende ruisonderdrukking bij hogere ISO
keuzes.
Begin 2020 is het systeem om
standaardinstellingen te maken flink gewijzigd.
Daarbij is het iets omslachtiger geworden om
nieuwe standaardinstellingen aan te maken.
• Als je dat wilt is het nu wel mogelijk om
die standaardwaarden voor elke camera die je
gebruikt te laten werken, terwijl je eerder voor
elke camera die instellingen apart aan moest
maken. Dat vind ik wel een vooruitgang.
• Maar je kunt ook voor elke camera die
je gebruikt eigen standaardinstellingen maken,
en je kunt dan zien op basis van welke
voorinstelling je die gebaseerd hebt. Ook dat
is erg handig.
• Als je het echt wilt is het zelfs mogelijk
om de standaardinstellingen voor een
camera per ISO waarde anders te laten
werken.

Algemeen
Wanneer je het jezelf eenvoudig maakt
kies je voor één instelling voor alle
omstandigheden en camera's. Ik kies dan
voor een paar dingen:
• Witbalans: als opname
• Camera Profiel: Adobe neutraal
• Lenscorrecties: automatisch
• Helderheid: rond de 35.
Je moet zorgen dat je verder niets hebt
gewijzigd en dan moet je een nieuwe
voorinstelling maken waarbij het handig is om
daar ook vast een nieuwe map voor te maken
die je bijvoorbeeld camerastandaarden noemt.
Deze voorinstelling kun je bijvoorbeeld
'algemeen' noemen en opslaan. Daarna moet
je in de voorkeuren van Lightroom aangeven
dat je die voorinstelling voor al je camera's
wilt gebruiken.

Per camera
Als je voor verschillende camera's een
eigen standaard aan wilt maken gaat dat ook
op dezelfde manier: eerst het maken van een
voorinstelling en dan in de voorkeuren van
Lightroom of Camera RAW kiezen voor een
profiel per camera. Dat kun je eventueel
verfijnen tot voor elk serienummer een eigen
instelling, maar ik heb geen idee waarom dat
nodig zou kunnen zijn. Tot hier toe werkt het
allemaal heel eenvoudig en inzichtelijk, er is
een redelijk gebruiksvriendelijke interface en je
kunt een beetje zien wat je voor keuzes
gemaakt hebt. Het doet er overigens niet toe
of je de instellingen in de voorkeuren van
Lightroom of in die van Camera RAW maakt,
ze worden op dezelfde plek bewaard en beide
programma's gebruiken dezelfde instellingen.
Ik krijg het overigens alleen voor elkaar in de
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voorkeuren van Lightroom. Het handige is ook
nog wel dat je in de voorkeuren van Lightroom
de camera kunt kiezen uit de lijst van alle
camera's waarvan foto's in je bibliotheek
zitten. Ook kun je ze op basis van het
serienummer kiezen. De eerder gemaakte
algemene instelling blijft actief voor camera's
die je niet in de lijst hebt gezet en een eigen
standaardwaarde hebt toegekend.

Per ISO waarde

Om een standaardinstelling te maken
waar een bepaald onderdeel, in de regel zal
dat de ruisonderdrukking en misschien de
bijhorende verscherping zijn, anders is
afhankelijk van de gebruikte ISO-waarde moet
je een voorinstelling maken die gebaseerd is
op een aantal verschillend bewerkte opnames.
Die opnames moeten met de zelfde camera
gemaakt zijn en ook echt met verschillende
ISO instellingen. Als je die serie foto's
selecteert in Lightroom of Camera RAW kun je
een nieuwe voorinstelling maken waarbij je
vervolgens aan kunt geven dat die
voorinstelling ISO-afhankelijk moet worden.
Daarna kun je die voorinstelling weer
omzetten in je standaardinstelling voor het
openen van RAW-bestanden waarbij dan voor
de door jezelf gekozen aanpassingen rekening
wordt gehouden met de gekozen ISO waarde
bij de opname.
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Photoshop
Zelf gebruik ik Photoshop nog maar
weinig, ik kan, voor wat ik met fotografie doe,
vrijwel al de aanpassingen die na de opname
toch nog nodig of wenselijk blijken te zijn in
Lightroom uitvoeren. Maar ik maak dan ook
nooit selecties, doe geen retouche behalve
een enkele keer een sensor stofje en de
panorama-montages kun je ook al in
Lightroom maken. Er zijn een paar dingen die
echt wel in Photoshop moeten: zo kun je een
aanpassing aan de curve alleen in Photoshop
op slechts een deel van de foto loslaten,
waarbij ik schilderen in het masker van de
aanpassingslaag als selectiemiddel gebruik.
En Photoshop kun je gebruiken om
kleurcorrecties weliswaar automatisch uit te
laten voeren, maar dan wel met controle over
de hoeveelheid en de richting waarin de kleur
gestuurd wordt. En er zijn natuurlijk nog heel
veel dingen die je kunt doen als je de
fotografie achter je laat: spannende
aanpassingen die een foto omzetten in een
illustratie. Hierna wat voorbeelden van wat ik
wel mooi, nuttig of handig vind.

het als aanpassingslaag te gebruiken krijg je
er een masker bij waarmee je het eﬀect kunt
beperken tot een deel van de foto. Wanneer je
voordat je een aanpassingslaag maakt een
selectie hebt komt die vanzelf in het masker
terecht. Ik schilder altijd in die maskers, met
een grote vage penseel, of met een verloop
om de aanpassing tot een deel van de foto te
beperken.

Kleuromvangwaarschuwing
Wanneer je de kleurverzadiging van je
foto wilt opvoeren is het handig om daarbij in
de gaten te houden of dat vanaf een bepaald
moment nog wel zin heeft. Op je scherm kun
je zien of de kleurvlakken vollopen, geen
doortekening meer hebben, maar hoe dat op
papier zal uitpakken kan Photoshop je ook
laten zien: de kleuromvangwaarschuwing. Die

kun je afstemmen op het gebruik, een foto in
de krant of een inkjet afdruk op luster, je kiest
de kleurruimte bij 'Instellen Proef' en
Photoshop laat je zien of de kleuren nog
binnen het bereik vallen. Is dat niet meer het
geval, wat je gaat zien aan grijze vlakken, dan
heeft het geen zin de verzadiging verder te
verhogen want dat kan toch niet meer
afgedrukt worden.

Curve
Het handigste gereedschap is de curve,
daar kun je vrijwel alle aanpassingen aan
helderheid en contrast mee uitvoeren. Door

Hierboven : de curve is aangepast om
het contrast te verhogen. Op de twee plekken
waar de lijn van de curve de grafiek van het
histogram kruist zet je punten. De donkere
schuif je naar beneden, de rechter omhoog.
Hierdoor verhoog je het contrast, je ziet ook
aan de weergave dat het histogram breder is,
de informatie is over een groter bereik
uitgesmeerd. Met een zwart masker gebeurt
er niks, dus is in het midden van de foto vaag
de vorm aangegeven waar je het contrast wilt
verhogen. Bij deze aanpassing is het contrast
verhoogd, maar niet op dezelfde manier als
een contrastaanpassing, die werkt altijd
precies rond de middenhelderheid, hier is de
werking wat meer in de donkere gedeeltes van
de foto actief. Wil je het wit witter, of het zwart
zwarter, dan zijn daar die twee driehoekjes
onder de curve voor. Met de Alt-toets
ingedrukt krijg je te zien wanneer er puur wit
of zwart in je foto opduikt, in principe het
moment om niet verder te corrigeren.
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