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Inleiding

In deze workshop wordt het aspect van lichtmeting onder de loupe genomen.
Licht is een natuurkundig verschijnsel dat continu verandert onder invloed van omgevingsfactoren.
De camera moeten we instellen volgens een "gevonden" meting. Nou, dat vinden dat valt wel maar 
niet mee... en zeker niet wanneer we dan ook nog te maken krijgen met de kleurtemperatuur.

Als we een bepaalde instelling hebben gedaan op de camera en we kijken naar de scène voor ons 
dan zien we daar ook heel andere lichtwaarden in voorkomen. Hoe weten we dan dat die ene op de 
camera ingestelde waarde goed is?
Met andere woorden: wat moet je meten en hoe weet je dat dat de juiste meting en waarde is?

In deze workshop kan lang niet alles worden behandeld. Alleen de basis komt aan bod want 
inclusief de oefeningen en het vrije fotograferen zijn de 4 uur om voor je het weet. De workshop is 
gebaseerd op eigen kennis van de auteur opgedaan op de MTS voor Fotografie en Fotonica tussen 
1980 en 1982 en op basis van en refererend aan het boek "Basisboek lichtmeten" van Mich 
Buschman. Dit boek beveel ik van harte aan om aan te schaffen. Mich legt hierin op ragfijne wijze 
uit hoe het meten van het licht op de enig juiste wijze voor een zekere situatie dient te geschieden.

Tijdens de workshop dient (wanneer je niet digitaal werkt) te worden gefotografeerd op 
diamateriaal. Dit brengt de verschillen en "fouten" direct en onverbloemd aan het licht.
In een aantal oefeningen doen zich situaties voor waarvoor bestaand daglicht nodig is. In het geval 
van slecht weer bestaat de keuze om genoegen te nemen met een zweem op de dia of om de situatie 
tot aan de opname door te nemen en de opname zelf te laten voor wat die is. Met de digitale camera 
heb je daar natuurlijk helemaal geen last van. Deze camera heeft nu eenmaal het voordeel van een 
witbalans. Verder is natuurlijk zwart-wit polaroid, hoewel zeer duur, uitermate geschikt.
Die witbalans is overigens een apart aspect bij het lichtmeten die een zegen is voor de momenten 
van fotografie bij kunstlicht. Er is dan ook een apart hoofdstuk aan gewijd.
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1.Wat wordt er gemeten?

Wat wordt er nu eigenlijk gemeten?
Een stroompje dat wordt doorgelaten door de meetcel afhankelijk van de hoeveelheid licht die daar 
op valt.
Dat lijkt nou echt een open deur intrappen maar dat is het niet.
Die cel ontvangt licht in een bepaalde hoeveelheid. Waar dat vandaan komt en hoe hij het krijgt zal 
hem een worst zijn. Het enige dat hij doet is een evenredige hoeveelheid stroom doorlaten en dat 
d.m.v. een naald of een LCD-scherm aan de buitenwereld kenbaar maken.
Een naald is dan nog eenvoudig want die slaat ver uit of minder ver. Dit is direct begrijpelijk als 
veel of weinig stroom ofwel veel of weinig licht.
Een LCD scherm (tenzij dit een naald nadoet) geeft meteen getallen door en dat is fnuikend want 
die getallen lijken informatie te verstrekken.
Dat is slechts ten dele waar.

Vraag 1.
Een meter verteld jou bij een eerste meting dat het gewenste diafragma
2,8 moet zijn. Wat maak je hier uit op?
O  de verlichting is zwak
O  de reflectie is laag
O  de sluitersnelheid is te hoog
O  de iso-waarde is laag
O  het onderwerp is donker
O  meerdere hierboven
O  onvoldoende informatie om te bepalen
O  niet te bepalen

Toch is dit het uitgangspunt voor de vervolgactie nl. het bepalen op basis van deze meting wat we 
op de camera moeten gaan instellen.
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2.Hoe wordt er gemeten?

Maar voor we die volgende stap nemen nog even het onderscheid tussen  integrale, matrix- en 
spotmeting.

Integrale meting.
Het hele beeldveld wordt in 1 keer in de meting betrokken. Vaak gebeurt dit al met de nadruk op 
het midden. Een eenvoudige meting die van de complete scène een geheel maakt. Er is wel een 
risico.
Als er bijvoorbeeld een brandende kaars op een tafel wordt gefotografeerd dan krijgt die kaars een 
verkeerde invloed op de meting. We meten immers LICHT en geen duisternis!

Spotmeting.
Nu wordt slechts een heel klein deel van het beeld gemeten. Dit heeft tot voordeel dat je heel 
gericht kunt meten maar als nadeel dat je meerdere metingen moet maken en die evenredig 
gewogen moet middelen tot een gemiddelde. Je kunt immers maar 1 belichting instellen voor een 
opname.

Matrix- of meerveldsmeting.
Dit is het goede uit twee werelden. Allemaal losse spotmeters naast elkaar meten simultaan en de 
computer kijkt naar de samenstelling van het resultaat en koppelt daar een database met 
belichtingsgegevens aan. De Minolta Dynaxen doen dit met 14 cellen. Sommige Canons en Nikons 
doen dat met 256 cellen en de Nikon F5 zelfs met meer dan 1000!
Overigens kan deze meerveldsmeting wel eens keurig uitkomen op de juiste waarde bij de scène 
van de brandende kaars. De kaarsvlam wordt immers niet gezien door al de cellen die op andere 
delen van de scène gericht staan.
Hier over echter meer in het hoofdstuk "De meting corrigeren".

Welke van de drie bovenstaande  je ook prefereert, de zaken die in deze workshop aan de orde 
komen zijn voor elk van de meettypen geschikt. Houd echter goed in de gaten wat voor meting je 
hebt gedaan.
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Er is geen handigste meting. Dat hangt van de situatie en van het onderwerp af.
Bedenk wel dat de matrixmeting al een door de computer beïnvloedt resultaat oplevert. Het 
corrigeren hiervan betekent in veel gevallen een correctie aanbrengen op een (computer)correctie 
en dat leidt tot onvoorspelbare resultaten
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3.De meting interpreteren.

Je kunt dus pas wat gaan doen met de meting wanneer je de omstandigheden kent.
Maar hoe herken je die omstandigheden en hoe koppel je die aan je meetgegevens?
Om dat te begrijpen moet je je eerst realiseren wat er bij het fotografisch proces gebeurt.
Op het negatief wordt een wit voorwerp zwart en een zwart voorwerp wit.
Een donkergrijs voorwerp wordt lichtgrijs.
Een minder donkere grijstint wordt wat donkerder grijs tot je een grijze tint bereikt die dezelfde tint 
houd op het negatief.
Kom je op een lichtere grijstint dan wordt die weer donkerder op het negatief.
Er is dus een "kantelpunt", een grijstint die niet veranderd.
Deze grijstint noemen we "middengrijs" en heeft een reflectiegraad van 18% van het 
omgevingslicht.
Alles wat donkerder is wordt dus lichter op het negatief en alles wat lichter is wordt dus donkerder.
De truc is nu om die lichtmeter het licht te laten meten dat afkomstig is van een voorwerp uit je 
onderwerp dat precies die 18% van het ontvangen licht reflecteert. Die meter geeft dan een uitslag 
die er voor zorgt dat DAT voorwerp ook werkelijk met exact die grijstoon op het negatief 
terechtkomt. Alles wat donkerder is zal lichter worden en omgekeerd en zie daar hoe het beeld zich 
vormt door "over"- en "onder"belichtingen van de overige voorwerpen.

Maar, leg je het grijspunt verkeerd, m.a.w. meet je iets dat wit of zwart is i.p.v. middengrijs dan 
gaat het mis! De meter ziet immers niet waar het licht vandaan komt. Geen richting en geen 
oorsprong dus die blijft keurig aangeven hoe het gemeten onderwerp als grijs op de film moet 
worden overgebracht. Hij gaat er nu eenmaal vanuit dat hij middengrijs krijgt voorgeschoteld.

Meetoefening (spot)
1. Meet de waarden van een wit, middengrijs en zwart voorwerp.
2. Ga strak op deze metingen af en maak de foto.
3. Noteer van alle drie het opnamenummer en de gemeten en dus ook gebruikte waarden.

We hebben het hier nog steeds over het meten van gereflecteerd licht. Het spreekt dus voor zich dat 
je een bruid of een bruidegom niet kunt gebruiken om je meting op te verrichten. Dat dat ook niet 
altijd kan door ze naast elkaar te zetten teneinde een gemiddelde te krijgen is iets dat verderop 
wordt behandeld.

Neem je dus een voorwerp dat meer of minder dan 18% reflecteert dan ga je de fout in. Weet je 
echter hoeveel meer of minder dan kun je gaan corrigeren.
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Correcties goed inschatten is iets lastigs wat je alleen leert door het veel te doen. Je kunt dit een 
beetje foppen door op een andere manier te gaan meten.

       Zwart                  zwart                 grijskaart                wit                      wit.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De grijskaart§
2. Opvallend licht meten.

Het voordeel van deze metingen is dat je meteen de middenwaarde te pakken hebt.
Het is echter de middenwaarde van het licht dat op het onderwerp valt. En hiermee komen we op 
het onderwerpscontrast uit. Het onderwerpscontrast is het verschil in reflectievermogen tussen het 
donkerste en het lichtste deel van het onderwerp.
Onder normale omstandigheden met mooi diffuus licht is dit ongeveer 4 stoppen. Wit met 
doortekening geeft ongeveer 90% terug (achterkant grijskaart) en zwart met doortekening ongeveer 
10%. Deze contrastomvang is prima en kan door alle films worden overbrugd.
Als je het onderwerp in een lichtverhouding van 1:4 (2 stoppen verschil in verlichtingssterkte) zet 
dan krijg je een heel andere helderheidverhouding. 1:9 + 1:4 = 1:36. Dat is een verschil van 
ongeveer 5 stoppen. De grens is 1:40 omdat dat de grens van het fotopapier is en die moet het 
uiteindelijk kunnen weergeven. Bovendien is het de grens van diafilm. Ga je hier overheen dan kun 
je overwegen om de lichtere onderdelen te verplaatsen naar een schaduwzijde of naar een plaats die 
verder van het hoofdlicht af ligt dan de rest. En dat is dan meteen een schets van de situatie die 
aantreft bij bruidsparen die nog in klassiek zwart en wit gekleed gaan. Hier moet je het contrast dus 
exact binnen de 1:40 houden omdat je anders onherroepelijk details bij een van de twee kwijtraakt!

Contrastbeheersing
Het beste is om het contrast te verminderen met een reflectiescherm of flitser. Een flitser kan echter 
de sfeer teniet doen met haar blauwe licht.
Een reflectiescherm geeft bovendien t.o.v. de flitser een direct zichtbaar effect waarbij ook 
makkelijk kan worden geëxperimenteerd met de aard van de reflectie. Deze schermen zijn er 
namelijk in verschillende uitvoeringen:
• Wit
• Zilver
• Goud
• Sunfire (mix van zilver en goud die het zomerse zonlicht nabootst)
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• Zilver/magenta geblokt (mode en make-up fotografie)
• Groen (komt weinig voor en werking is mij niet echt bekend maar zal naar verwachting te 

maken hebben met TL-licht)
• Zwart (absorptie dus contrastverhogend)
Een wat apart geval is een wit doorschijnend scherm dat dienst doet als “draagbare wolk”. Het 
voordeel hiervan is tweeledig. Tussen model(len) en harde zon (of flitser) geschoven is het een 
softbox die enerzijds de keiharde schaduwen verzacht, eventueel in lichte mate weer te verhogen 
m.b.v. een reflectiescherm. En anderszijds levert het heel ontspannen gezichten op di anders staan 
te knijpen tegen het felle licht. Daarbij blijft er veel licht aanwezig waardoor pupillen zich zullen 
verkleinen en de kleur van de ogen (irissen) zeer goed tot zijn recht komt.

Weet je echter dat de verlichtingsverhouding binnen de 2 stoppen of 1:4 blijft dan is er niets op 
tegen om op de meting met het diffusorbolletje of de grijskaart af te gaan.
Of...
Wanneer het licht voornamelijk uit 1 richting komt...

Oefening 2.
1. Meet  met de diffusor op de meter naar de camera toe gericht het licht dat op het model valt 

maar van boven het model afkomstig is.
Maak de opname volgens deze meting en noteer de belichtingsgegevens.
Diffusor, diafragma:

2. Meet (spot) nu het licht dat door de grijskaart wordt gereflecteerd in de richting van de camera.
Maak de opname volgens deze meting en noteer de belichtingsgegevens.

3. Grijskaart, diafragma:

De grijskaart moet echter wel op de juiste manier worden vastgehouden. D.w.z. Parallel met het 
filmvlak. Doe je dat niet dan gaat de kaart het licht op een valse manier van de bron naar de camera 
toesturen. Hij gaat in het ergste geval zelfs spiegelen! Vergelijk het dan ook rustig met een spiegel.

Oefening 3. (spot)
Laat het model de grijskaart schuin vasthouden onder ongeveer 45 graden naar het plafond en meet 
het licht.
Maak de opname volgens deze meting en noteer de belichtingsgegevens.
Grijskaart, diafragma:
Vergelijk het resultaat met dat van oefening 2.
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Meten op het histogram van de digitale camera.
Wanneer je op het histogram van de digitale camera kijkt zie je in grafiekvorm welke helderheid 
hoe vaak in het beeld voorkomt. Helemaal links zit zwart en helemaal rechts zit wit. Het midden is 
middengrijs. Heb je dus een grijskaart vol in beeld dan moet je een piek zien in de grafiek die - 
wanneer goed belicht - precies in het midden zit. Op die manier kun je met de grijskaart je 
belichting zodanig aanpassen tot de piek ervan precies in het midden zit.
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4.De meting corrigeren

Wanneer de meting eenmaal vastligt kun je natuurlijk de camera instellen en de foto maken.
Had je tijd en ruimte genoeg om de meting uit te voeren zoals beschreven in het hoofdstuk "De 
meting interpreteren" dan is dat inderdaad het geval.
Maar wat nu wanneer je de tijd (reportage) of ruimte (niet toegankelijk object) niet hebt?

Je kunt in een ruimte die groot  is en die homogeen wordt verlicht prima de grijskaart een meter 
voor de camera houden of de meter met het bolletje in de lucht steken. Wel even opletten dat ze 
beiden in de richting van de camera zijn opgesteld natuurlijk. Een voorbeeld: een vliegtuig op een 
bufferplatform. Ver weg en niet bij te komen tenzij een luchtvaartbedrijf je maandelijkse bijdrage 
in het levensonderhoud stort. Is er dan sprake van een bewolkte hemel dan is de hiervoor 
beschreven truc prima uit te halen.
Is dat echter niet het geval of heb je geen grijskaart of lichtmeter en is het vliegtuig (zoals velen) 
wit geschilderd dan heb je een probleem. Je kunt dan de camera instellen op integraalmeting. Het 
hele zoekerbeeld meet dan mee vaak met de nadruk op het centrum (zie je handleiding!). Dit gaat 
vooral goed wanneer er wat beton van het platform, wat gras en een gebouw bij staan en de lucht 
prachtig blauw is. Blauwe lucht is, met de zon in de rug, perfect gelijk aan middengrijs.
Staat dit vliegtuig echter op een besneeuwd platform tegen een witte bewolkte hemel dan gaat het 
interessant worden.

Nu zijn camera's tegenwoordig uitgerust met de meest fantastische meetsystemen. Aan de hand van 
diverse vormen van meerveldsmetingen wordt dan middels een in de camera aanwezige database 
uitgevlooid welke belichting het meest geschikt is. Zo'n database bestaat uit de lichtgegevens van 
30.000 scènes of meer. Moet een goede tussen zitten. En... vaak is dat nog zo ook! Die 
meerveldsmeting moet je vergelijken met een hele serie gelijktijdig genomen spotmetingen. De 
enige camera die dit ook daadwerkelijk communiceert met zijn eigenaar is de Minolta Dynax 7.
Achter op deze camera is een LCD-display aangebracht die niet alleen de halve gebruiksaanwijzing 
maar ook het individuele resultaat van 13 meetcellen laat zien.
Elk voordeel hep ze nadeel... en inderdaad. De resulterende belichting die de camera zal instellen 
hoeft niet noodzakelijk een gemiddelde van die 14 metingen te zijn (De camera laat de waarde van 
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de 14e die de rand om de 13 is niet zien). Ik zei al dat er wordt vergeleken met een database aan 
opnamegegevens. De camera zal dus bij tijd en wijle het gevonden gemiddelde met een bepaalde 
correctie aanvullen. En die laat 'ie nou net niet zien! En laat dat nou net zijn wat je wilt weten!
Maar het blijven metingen van licht. En wanneer de scène een bijna homogeen licht reflecteert 
zoals bij het witte vliegtuig tegen de witte lucht op het besneeuwde platform, dan maakt heel die 
computer er echt ook geen chocola meer van. 
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Demonstratie
Er wordt zowel op de witte als op de zwarte achtergrond gemeten met de Dynax 7-matrix.
Het resultaat van de 13 cellen op de witte achtergrond:
Wat gebeurt er bij correcties:

En op de zwarte achtergrond:
Wat gebeurt er bij correcties:

En buiten:
Wat gebeurt er bij correcties:

Verklaar hoe dit komt:

En dan komen de kennis en de ervaring van de fotograaf om de hoek.
Er moet handmatig gecorrigeerd gaan worden.
Eerder hebben we al geleerd dat een normale contrastomvang ongeveer 4 stoppen verschil heeft. 
Neem je middengrijs als 0 (goed, geen correctie) dan is zwart met doortekening gelijk aan een 
correctie met -2 stoppen en wit met doortekening gelijk aan een correctie met + 2 stoppen. Dit geldt 
bij een diffuse verlichting en bij ons vliegtuig is daarvan inderdaad sprake.
In het geval van ons vliegtuig maakt het niet meer uit of je een spotmeting of een integrale meting 
doet. Het is allemaal wit wat de klok slaat. Om dit goed op de foto te krijgen meet je nu het geheel 
en corrigeert met + 2. Meet je dus 1/125 bij f11 dan  selecteer je afhankelijk van wat je belangrijk 
vindt bijvoorbeeld 1/60 bij f8.

Oefening 4. (integraal)
Het model is gekleed in het wit en staat tegen een witte achtergrond.
Meet integraal om zoveel mogelijk wit in de meting te betrekken.
Maak de opname met de door de meter aangegeven belichting.
Diafragma:        tijd:
Corrigeer dit nu met een trapje van drie opnamen.
De eerste correctie +1 stop
De tweede correctie +1,5 stop
De derde correctie +2 stoppen.

Indien het slecht weer is zal deze 
oefening dus binnen moeten 
gebeuren en bij gebrek aan lampen 
met de juiste kleurtemperatuur en de 
juiste filters zal dit een zweem op de 
dia opleveren. In dat geval zal er 
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digitaal of op polaroid gedemonstreerd worden. De oefening is later thuis natuurlijk heel makkelijk 
opnieuw uit te voeren.
Dezelfde oefening doen we nu voor zwart.

Oefening 5. (integraal)
Het model is gekleed in zwart en staat tegen een zwarte achtergrond.
Meet integraal om zoveel mogelijk zwart in de meting te betrekken.
Maak de opname met de door de meter aangegeven belichting.
Diafragma:        tijd:
Corrigeer dit nu met een trapje van drie opnamen.
De eerste correctie -1 stop
De tweede correctie -1,5 stop
De derde correctie -2 stoppen.

Het corrigeren van een meting kan zelfs al voor de meting plaatsvinden.

Bovenstaande vergelijkingsfoto vertoont een andere verlichting maar de belichting is identiek. Voor 
de vergelijking heb ik de achtergrond van de linker wit gemaakt

Een negatieffilm kan met 7 stoppen een veel groter contrast aan dan een diafilm die het bij 5 stops 
voor gezien houdt. Daar komt dan nog bij dat beide films natuurlijk geheel anders op licht en 
chemie reageren.
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Een negatieffilm ontwikkeld in het begin van het proces het overgrote deel van het beeld. Lichten 
worden op het negatief wel zwarter naar mate er langer wordt ontwikkeld maar schaduwen winnen 
daardoor praktisch niets extra's meer. Voor negatieven meten en corrigeren we dus bij voorkeur in 
de schaduwen.
Bij dia's is dat precies andersom. Daar dreigen de hoge lichten snel uit te bijten en dus meten en 
corrigeren we bij voorkeur op de lichten.
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5.Fijnslijpen

Om verder te kunnen gaan in het meten van het licht zal al het voorgaande als routine in je 
handelen moeten zijn ingesleten.
Vooral in de zwart/wit fotografie valt erg veel te bereiken wanneer het meten van het licht een 
tweede natuur is geworden.

Voor- en nabelichten (Mich blz. 24)
Een techniek om het contrast te verlagen wanneer dat uit het bereik van de film dreigt te lopen.
Dit vergt wel enige oefening want doe je het verkeerd dan komt er een lelijk lichtverloop in de foto.

Het Zonesysteem
De legendarische Ansell Adams was niet voor niets een Amerikaan. Bereik zoveel mogelijk met zo 
min mogelijk inspanning. Kortom, hij zocht en vond een methode om al voor de opname exact te 
kunnen voorspellen hoe de plaat er uit ging zien. Dit proces heet previsualisering. Wat hij wilde 
was, dat wanneer hij eenmaal in de doka stond, het afdrukken een mechanische handeling moest 
worden waarbij nadenken niet langer nodig was. Hij legde dus alle techniek in het vervaardigen van 
het negatief. Overigens helemaal nog zo gek niet want eenmaal alles in het negatief betekent dat het 
maken van een nabestelling een fluitje van een cent is met een werkelijk minimale inspanning. Het 
is niet meer dan een kwestie van herhalen geworden. En... alles met 1 tijd en 1 diafragma op 1 
gradatie. De enige variabele was de afbeeldingmaatstaf maar da's een simpele formule.
Om dit echter mogelijk te maken moet je zeer goed je metingen kunnen interpreteren. Dat, samen 
met de techniek om de toonschaal twee stops op en neer te kunnen schuiven met het ontwikkelen 
van de film, is het onvolprezen Zonesysteem.
Het Zonesysteem is niet zaligmakend want het vereist een strakke opname administratie en ... losse 
opnamen! Een technische camera dus of een middenformaat met 5(!) achterwanden.
Bovendien kun je vanaf dat moment nog maar 1 combinatie van film en chemie gebruiken. Andere 
film? Andere resultaten! Hij bond zichzelf dus meteen ook aan alle kanten vast. Niet dat dat nou zo 
erg was. Zijn zwart-wit landschapsfoto's zijn ongeëvenaard in technische kwaliteit. Esthetisch 
overigens ook niet de minsten.
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Toch kunnen we een deel van het zonesysteem wel aanwenden bij de interpretatie van onze 
metingen.
Uiteraard kunnen we niet een enkel beeldje van ons kleinbeeldrolletje een aparte ontwikkeling 
geven maar wat we wel kunnen doen is proberen in te schatten in welke zone we het voorwerp 
plaatsen dat we hebben gemeten.
Wat dat inhoud volgt nu stap voor stap zonder het zonesysteem overigens volledig uit te leggen.
De uitleg zal beperkt blijven tot bruikbare kreten want het zonesysteem is een fenomeen om een 
drietal workshops moeiteloos mee te vullen.
Zoals we al zagen wil de lichtmeter van niets anders weten dan middengrijs. Dat is prima want wij 
als fotograaf hebben de gave om eigenwijs te zijn en de meting slechts als uitgangspunt te 
gebruiken.
We zagen in oefening 4 al dat een meting op wit gecorrigeerd met -2 stops een wit oplevert waarin 
nog details terug te vinden zijn. Deze witte situatie hebben wij dus geplaatst in zone 7
Met deze wetenschap kunnen we dus een lichtgrijs voorwerp in zone 6 plaatsen en middengrijs in 
zone 5.
Zone 5 is dan ook het midden. Op die manier doorredenerend wordt duidelijk dat iedere zone staat 
voor een correctie van een hele stop. Donkerder naar beneden naar de zones 4 en 3 en naar boven 
naar zones 6 en 7. Het ezelsbruggetje is dat een hoger zonegetal ligt in een gebied met meer licht. 
Dus hoe lager het getal hoe minder licht.
De truc is nu in wezen heel eenvoudig. Leer inschatten hoeveel lichter of donkerder het gemeten 
voorwerp is en corrigeer dienovereenkomstig!
Ansell Adams gaf daar wel een tabelletje voor maar dat is ondoenlijk. De enige manier om zoiets 
goed te leren is foto's maken. Veel foto's... En noteren wat je hebt gedaan.

En dan de afwerking.
Wel dia is dia is eindresultaat en wel volgens een volkomen vastgesteld proces. Klaar.
Maar nu onze zorgvuldig belichtte negatieven...
Wat we hier zo zorgvuldig mogelijk proberen over te brengen op film moet door de ontwikkellabs 
natuurlijk weer op papier worden overgebracht. En natuurlijk, dat gaat faliekant fout.... waarom?
Terug naar het witte vliegtuig op de bewolkte dag op het besneeuwde platform. Waarom moet die 
scene worden overbelicht? Om dat wit wit te krijgen moet het zwart op het negatief komen.
Die film gaat vervolgens door een printmachine en die ziet weinig licht door het negatief komen... 
hij is immers te stom om te zien dat het zwart is! De machine gaat nu automatisch compenseren 
doordat hij het als middengrijs gaat afdrukken. Doei meetinspanningen!

De remedies hiertegen:
• Duidelijk maken op de nabestelling dat het bewuste negatief zus en zo moet worden 

gecompenseerd bij het printen. Bij ontwikkelen en afdrukken ineens is dit überhaupt 
onmogelijk dus misschien alleen maar laten ontwikkelen later afdrukken of de standaardprintjes 
gebruiken als "contactafdrukken".

• Naar een vaklab brengen en daar kiezen voor de "goedkope" vakprint-variant.
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• Zelf doen in chemische of digitale doka.
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6.Kleurtemperatuur

De kleurtemperatuur is een tweede aspect van het lichtmeten dat van belang werd toen de digitale 
camera’s hun intrede deden.

Wat is kleurtemperatuur?
Kleurtemperatuur is de kleur die een zwart voorwerp uitstraalt bij het bereiken van een bepaalde 
temperatuur. Licht waarmee we fotograferen heeft ook een bepaalde overheersende kleur al naar 
gelang van de omgeving of omstandigheden of het uur van de dag. De kleur van dit licht komt 
overeen met dat van dat verhitte voorwerp en is meetbaar en d.m.v. filtering aan te passen.
Kunstlichtopnamen op normale daglichtfilm zien er altijd oranje tot rood uit. Dit komt doordat een 
normale gloeilamp licht uitzend van een kleurtemperatuur tussen de 3200 en 3400 Kelvin (het 
woord “graden” wordt hierbij niet gebruikt!). Om dit te meten heb je een (overigens peperdure) 
kleurtemperatuurmeter nodig en een setje CC (Color Correction) filters nodig alsmede de 
karakteristieken van de film waarop je werkt. Dit omdat voor iedere combinatie van 
kleurtemperatuur, film en belichtingstijd een andere correctiewaarde nodig is.
Met digitale camera’s die een handmatige instelling van de kleurtemperatuur bieden is dit 
ingewikkelde verhaal een stuk eenvoudiger geworden.

Moet je dan bij iedere opname de kleurtemperatuur meten en instellen net als het licht dat je moet 
meten voor de belichting? Ja, als je het goed wilt doen wel!
Ook al veranderd het licht niet van bron, wanneer er ineens iemand in een rode trui ten tonele 
verschijnt gaat die trui licht in rood reflecteren op voorwerpen om zich heen en dat is doorgaans 
ongewenst. Werk je daarentegen met een goudkleurig reflectiescherm dan wil je die reflectie in die 
kleur juist wel hebben!
Maar hoe doe je dat?

Kleur corrigeren.
Om een kleurzweem kwijt te raken kun je het beste de automatische witbalans selecteren. Deze 
zorgt ervoor dat bij elke opname de eventueel aanwezige afwijking van een gemiddeld neutraal 
beeld word weggewerkt. Voor een opname bij kunstlicht selecteer je simpelweg die automatische 
witbalans en je bent klaar.
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Als we echter teruggrijpen op het voorbeeld van de rode trui bij normaal licht dan kan er zo veel 
cyaan aan het beeld wordt toegevoegd dat een gezicht een lijkenkleur krijgt. Overigens geldt dit 
zeer zeker wanneer je met een reflectiescherm werkt dat goud of sunfire is. Gebruik je dan de 
automatische witbalans dan vind je van dat schermeffect echt niet veel meer terug dan wat 
opheldering. Dus typisch een correctie die niet gewenst is en waarbij een rode reflectie eigenlijk 
heel natuurlijk is. In dit geval werk je met een daglichtinstelling of nog beter: “custom preset”. 

Zorg dat je iets bij je hebt wat absoluut wit of zuiver neutraal grijs is. Een leeg A-4tje is uitstekend 
maar een grijskaart biedt uitkomst in fel zonlicht, het licht wordt afgeremd maar blijft wel neutraal. 
Maak hiervan een witbalansopname met je camera en stel die in als de witbalans voor dat moment. 
Omdat dit per camera verschillend in zijn werk gaat moet je dit in de handleiding napluizen. Bij 
mijn Minolta's is het slechts een kwestie van een menukeuze “Witbalans instellen” en een opname 
maken. Bij bijv. de Canon 300D moet je een opname van een wit voorwerp maken en de camera 
middels een menukeuze vertellen welke opname hij moet gebruiken om er een witbalans van te 
bouwen.
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Notatietabel voor opnamegegevens

Filmnummer: merk: type: belicht als: iso
T=sluitertijd          F=diafragma          C=correctie          f=brandpunt          MV=meetveld           gF=gemeten diafragma          gT=gemeten sluitertijd

# T F C f MV gF gT Opmerking
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Index
B
Blauwe lucht9
C
CC (Color Correction)17
contrast6, 11, 12, 14
D
diffusor7
Diffusor7
doortekening6, 11
F
filmvlak7
G
grijskaart6, 7, 9, 18
Grijskaart7
grijspunt5
H
helderheidsverhouding6
hoofdlicht6
I
integrale meting11
Integrale meting3
K
kantelpunt5
Kelvin17
kleurtemperatuur11
Kleurtemperatuur17
kleurzweem17
Kunstlicht17
L
lichtverloop14
lichtwaarden1
lijkenkleur18
M
matrix3, 4
Matrix3
meerveldsmeting3, 9
middengrijs5, 9, 11, 15
middenwaarde6
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Minolta Dynax 79
O
oefening1, 5, 7, 11, 12, 14, 15
Oefening7, 11, 12
onderwerpscontrast6
ontwikkellabs15
Opvallend licht6
R
reflectiescherm6, 7, 17, 18
reflectievermogen6
S
spotmeting3, 9, 11
Spotmeting3
sunfire18
V
verlichtingssterkte6
verlichtingsverhouding7
W
witbalans17
witbalansopname18
witte achtergrond11
Z
zone15
Zone14, 15
zwarte achtergrond12
1
18%5
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