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De wereld van de digitale fotografie blijft zich snel ontwikkelen. Niet alleen op het punt
van camera- en lenstechniek, maar ook in het traject na de druk op de ontspanknop
gebeurt er veel. Het workflowprogramma Photoshop Lightroom speelt daarin steeds
meer een centrale rol voor zowel de professional als de serieuze vrijetijdsfotograaf.
Aanvankelijk verstreken enkele jaren tussen opeenvolgende versies van Lightroom,
maar nu lijkt elk jaar het volgnummer van dit programma te worden verhoogd. Na
versie 4 in het voorjaar van 2012 is het na iets meer dan een jaar de beurt
aan Lightroom 5. In dit hoofdstuk behandelen we veel van de nieuwe functies in
Lightroom 5. Vanaf hoofdstuk 2 is alle informatie van toepassing op zowel Lightroom 4
als Lightroom 5.



Het aantal functionele veranderingen in Lightroom 5 lijkt op het eerste gezicht niet
spectaculair. Versie 4 had nog een geheel nieuwe ‘engine’ (procesversie 2012),
zodat de overstap van Lightroom 2 of 3 een behoorlijke kwalitatieve sprong voor-
waarts was. Ook werden in Lightroom 4 twee nieuwe modules toegevoegd, Boek
en Kaart. Lightroom 5 gebruikt dezelfde algoritmes en bevat geen nieuwe modules,
dus op die punten is geen nieuws te melden. Toch heeft Adobe met Lightroom 5
weer een significante stap vooruit gezet. De snelheid en de stabiliteit van het pro-
gramma zijn verbeterd en de uitbreiding van lokale gereedschappen en verbetering
van de lenscorrecties maken nabewerking in Photoshop CS of Elements minder
noodzakelijk. Voor steeds minder taken en handelingen hoeft de fotograaf een
beroep te doen op andere software. Lightroom 5 verhoogt dus vooral de producti-
viteit, flexibiliteit en kwaliteit. Minder goed nieuws is dat Lightroom 5 niet meer
werkt onder Windows Vista (Windows 7 of nieuwer is een vereiste) en dat op een
Mac OS X 10.7 of hoger noodzakelijk is.

Sneller wisselen Omdat de snelheid van Lightroom 5 duidelijk verbeterd is,
kunt u nu nog gemakkelijker wisselen tussen de modules Bibliotheek en Ontwikke-
len. Drukt u op de letter G (Grid) of E (Loep), dan komt u vanuit elke module
direct in de Bibliotheek. Met de letter D wisselt u snel naar Ontwikkelen. Zo hebt u
de modulebalk (F5) niet meer nodig en kunt u deze inklappen om ruimte te winnen.

In Lightroom slaat u de bewerkingen aan uw foto’s op in de catalogus en hebt u de
oorspronkelijke foto’s, de RAW-bestanden, elders apart op een schijf staan. Dat
kan de interne vaste schijf van de computer zijn, maar ook een externe schijf. Als de
oorspronkelijke RAW-bestanden bij Lightroom 4 (en eerder) niet aanwezig waren,
was het onmogelijk om de foto’s te bewerken. Zelfs als er 1:1-voorvertoningen
waren gemaakt, viel er in de module Ontwikkelen niets aan de foto’s aan te passen.
Dankzij Slimme voorvertoningen (Smart preview) kan dat in Lightroom 5 wel. Een
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Slimme voorvertoning is – naast de gewone voorvertoning – een afzonderlijke
voorvertoning als DNG (met compressie) van 2540 pixels (langste zijde). De
Slimme voorvertoning wordt opgeslagen in apart bestand, Smart Previews.lrdata,
dat zich bij de Lightroom-catalogus en de gewone voorvertoningen bevindt. Als de
oorspronkelijke foto’s niet beschikbaar zijn, doordat bijvoorbeeld de externe schijf
met de foto’s van de computer is afgekoppeld, kunt u dankzij de Slimme voorverto-
ningen toch aan uw foto’s werken. Alle mogelijkheden uit de module Ontwikkelen
zijn beschikbaar.

De Slimme voorvertoningen kunt u automatisch laten maken bij het importeren
van foto’s in Lightroom of u kunt ze vanuit de modules Bibliotheek en Ontwikkelen
achteraf maken. De Slimme voorvertoningen kunnen natuurlijk alleen gemaakt
worden als de oorspronkelijke foto’s in Lightroom beschikbaar zijn.

Waarom
Slimme voor-
vertoningen?

Als u werkt met een laptop, bijvoorbeeld zo’n heel lichte MacBook Air, kunt u
dankzij de Slimme voorvertoningen overal met de laptop met de foto’s aan het
werk zonder dat u de grote bestanden van de oorspronkelijke foto’s bij de hand
hebt. Op de bank, in bed, in het park, waar u maar wilt. Het enige nadeel is dat er
extra opslagcapaciteit voor nodig is. Elke Slimme voorvertoning neemt ruimte in
beslag. Als de oorspronkelijke foto bijvoorbeeld 30 MB is, dan zal een Slimme voor-
vertoning zo’n 2 MB zijn. Veel kleiner dus, maar veel kleine bestanden nemen uit-
eindelijk veel ruimte in. Het is daarom handig dat u Slimme voorvertoningen ook
kunt verwijderen.

Maken en
verwijderen

U kunt Slimme voorvertoningen maken bij het importeren van de foto’s in
Lightroom. In het deelvenster Bestandsafhandeling in het dialoogvenster Importe-
ren kunt u het onderdeel Slimme voorvertoningen aanvinken. Na het importeren
worden dan gelijktijdig de Slimme voorvertoningen gerenderd. Het maken van de
‘normale’ en de Slimme voorvertoningen kost natuurlijk tijd en computerkracht en
u kunt ze ook later maken.

Om achteraf Slimme voorvertoningen te maken selecteert u in de module Biblio-
theek de gewenste foto’s en kiest u in het menu Bibliotheek bij Voorverto-
ningen de optie Slimme voorvertoningen maken. Direct daaronder staat de
optie voor het wissen van de voorvertoningen: Slimme voorvertoningen ver-
wijderen.

Slimme voorvertoningen
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Ook vanuit het deelvenster Histogram en in de modules Bibliotheek en Ontwikke-
len kunt u Slimme voorvertoningen maken (als de originele foto’s beschikbaar zijn).
Onder in het deelvenster staat een rechthoekje met daarnaast de tekst Originele
foto. Als u daar op klikt, krijgt u een dialoogvenster met de mogelijkheid om een
Slimme voorvertoning te maken. Dit kan met een of meer geselecteerde foto’s.

Controle In de module Bibliotheek is het heel eenvoudig om te zien welke foto’s wel en
welke geen Slimme voorvertoning hebben. Als de schijf met de originele foto’s is
afgekoppeld, ziet u dat in het deelvenster Mappen doordat de mappen met foto’s
voorzien zijn van een vraagteken. In het midden, bij de miniaturen van de foto’s,
staat rechtsboven in de miniatuur een symbooltje. Een wit rechthoekje met een
stippellijn eromheen geeft aan dat er een Slimme voorvertoning aanwezig is, een
rechthoekje met daarin een uitroepteken geeft aan dat de oorspronkelijke foto
ontbreekt en dat er ook geen Slimme voorvertoning is. In het deelvenster Histo-
gram (in de modules Bibliotheek en Ontwikkelen) ziet u dezelfde symbooltjes. Als
er een Slimme voorvertoning beschikbaar is, zal ook het histogram getoond
worden, ongeacht of de oorspronkelijke foto beschikbaar is. Is er geen Slimme
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voorvertoning en ontbreekt ook de oorspronkelijke foto, dan is het histogram niet
te zien.

Werken met
Slimme voor-
vertoningen

Is een Slimme voorvertoning van een foto beschikbaar, dan kunt u de foto hoe dan
ook bewerken. Alle mogelijkheden uit de module Ontwikkelen staan tot uw
beschikking: kleurtemperatuur, gegradueerde filters, de kleurtintcurve, enzovoort.
De bewerkingen worden in Lightroom opgeslagen en zodra de oorspronkelijke
foto beschikbaar komt (doordat de harde schijf wordt aangekoppeld), worden alle
bewerkingen automatisch op de oorspronkelijke foto uitgevoerd. Omdat het klei-
nere bestanden zijn dan de oorspronkelijke foto’s, zult u de bewerkingen uit het
deelvenster Details, Verscherpen en Ruisreductie moeten controleren met de ori-
ginele foto’s, omdat deze handelingen alleen op de oorspronkelijke foto’s echt goed
te zien en toe te passen zijn.

Na bewerking van een Slimme voorvertoning kunt u een foto met Services voor
publiceren exporteren naar bijvoorbeeld Facebook of Flickr; ook hiervoor hoeft
de oorspronkelijke foto niet beschikbaar te zijn. Voor Facebook of Flickr hebt u
namelijk geen beeld op hoge resolutie nodig. Dat geldt ook voor een diavoorstel-
ling of website die u in Lightroom maakt op basis van Slimme voorvertoningen. In
de module Boek kunt u wel met de Slimme voorvertoningen al een boek opmaken,
maar als u het boek wilt (laten) printen zult u toch de oorspronkelijke foto’s moe-
ten hebben. Voor de hoogste kwaliteit hebt u altijd de originele foto’s nodig.

De in Lightroom 3 ingevoerde gereedschappen voor lokale aanpassingen was de
eerste stap om selectief onderdelen van een RAW-foto in Lightroom zelf te kunnen
verbeteren, zonder tussenkomst van Photoshop of andere externe bewerkings-
software. Dat bespaart veel tijd en verhoogt de beeldkwaliteit. In Lightroom 4 en 5
zijn deze lokale aanpassingsgereedschappen verfijnd en verbeterd.

Vlekken ver-
wijderen (Q)

In Lightroom 5 is het gereedschap Vlekken verwijderen niet langer een cirkelvor-
mige penseelpunt, maar kunnen met dit penseel vrije vormen geschilderd worden.
Dus behalve vlekjes door vuil op de sensor kan ook een telefoondraad verwijderd
worden of zelfs een grillige boom of rots. Uiteraard met de geruststellende
gedachte dat de oorspronkelijke afbeelding onaangetast blijft.

Lokale aanpassingen
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Het gereedschap Vlekken verwijderen werkt in Lightroom 5 op twee manieren.
Activeer het gereedschap, stel de grootte en dekking van het penseel in en kies of
de pixels één op één van bron naar doel gekloond moeten worden of aangepast
moeten worden aan het doelgebied (retoucheren). Klik op een vlekje van een sen-
sorstofje (doel) en Lightroom zoekt zelf een ‘schoon’ cirkelvormig gebied (bron)
om het vlekje weg te poetsen. Kies desgewenst handmatig een andere bron of laat
Lightroom een alternatief zoeken door op de sneltoets / te drukken.

Mogelijkheid twee laat u een willekeurige vorm retoucheren door met het gereed-
schap Vlekken verwijderen over het doel te schilderen met de linkermuisknop in-
gedrukt. Laat de muisknop pas los als de vorm volledig bedekt is; u kunt niet ach-
teraf gaten vullen of de vorm aanpassen. Als het schilderen voltooid is en de
muisknop losgelaten wordt, zoekt Lightroom een bijpassend bron. Is die niet naar
wens, dan kan dat op dezelfde manier aangepast worden als bij het verwijderen van
stofvlekjes, dus handmatig of met de sneltoets /.

Vlekken visualiseren Wilt u in Lightroom 5 goed zien waar zich in een foto
vlekken bevinden van stofjes op de sensor, kies dan – als het gereedschap Vlekken
verwijderen geactiveerd is – in de Gereedschapbalk (T) boven de Filmstrip de optie
Vlekken visualiseren. U ziet dan vlekjes die u anders pas op een vergrote afdruk
zou zien en voorkomt dus teleurstellingen.
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Radiaalfilter
(Shift-M)

In het deelvenster Effecten van de module Ontwikkelen kan met de optie Vignetten
na uitsnijden het lichtaccent van een beeld naar het centrum van het kader gebracht
worden door de hoeken donkerder te maken. Dit is een door portretfotografen
veelgebruikte optie. Het nadeel ervan is dat dit effect alleen centrumgericht werkt
en dat vaak het onderwerp juist buiten het midden staat. In Lightroom 5 is nu naast
het lijnvormige Gegradueerd filter het Radiaalfilter toegevoegd. Hiermee kan op
elke willekeurige plaats in de afbeelding een ellipsvormige gebied met een gradueel
verloop (doezelaar) gemaakt worden. Hierbuiten of juist daarbinnen (optie Masker
omkeren: aan) kan lokaal de belichting worden aangepast, evenals veel andere para-
meters, zoals de witbalans, verzadiging of scherpte. Het geeft de fotograaf veel cre-
atieve mogelijkheden, zeker ook omdat verschillende radiaalfilters gecombineerd
kunnen worden.

Radiaalfilters kunnen altijd nog verplaatst worden (centrumknoop) en de grootte
en ellipsvorm kunnen aangepast worden (sturingsblokjes). Beweeg met de muisaan-
wijzer net buiten de ellips en de cursor verandert in een krom pijltje ten teken dat
de ellips ook nog gedraaid kan worden. Prachtig.

Lokale aanpassingen
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Toetsen voor radiaalfilter Met de Shift-toets ingedrukt sleept u een exacte
cirkel. Wilt u een radiaalfilter kopiëren, klik dan met de Ctrl-Alt-toetsen ingedrukt
op de centrumknoop. Wilt u een radiaalfilter verwijderen, klik dan op de betref-
fende centrumknoop en druk op Delete.

In Lightroom 4 kon u vanuit het deelvenster Lenscorrecties perspectivische ver-
vormingen in uw foto’s corrigeren. Achterovervallende gebouwen kon u in het on-
derdeel Handmatig met behulp van schuifregelaars als Verticaal en Horizontaal
rechtop zetten. Dit was echter niet altijd eenvoudig en soms een heel gepuzzel. In
Lightroom 5 kunt u dankzij het nieuwe gereedschap Upright (rechtop) die aanpas-
singen in het perspectief nu bijna geautomatiseerd uitvoeren.

Upright bevindt zich in het deelvenster Lenscorrecties in het onderdeel Standaard.
Voor u met Upright aan de gang gaat, is het verstandig om boven in het deelvenster
Correcties profiel inschakelen en Kleurafwijking verwijderen aan te
vinken. De eerste mogelijkheid geeft Upright extra informatie over de gebruikte
lens, de tweede corrigeert chromatische aberratie van de lens (deze laatste moge-
lijkheid stond in Lightroom 4 in het onderdeel Kleur van dit deelvenster). Nadat u
deze twee onderdelen hebt aangevinkt kunt u met Upright aan de gang en zoals u
weet: Lightroom-correcties zijn altijd te herstellen, dus u kunt naar hartenlust
experimenteren.

Raster gebruiken Om u te helpen bij het maken van aanpassingen kunt u in
Lightroom 5 ook een raster over de foto heen leggen. Het raster zet u aan vanuit
het menu Weergave, waar u kiest voor Raster bij het menuonderdeel Loep-
overlay.

Met een van de onderdelen van Upright kunt u een scheve horizon automatisch
rechtzetten. Dat kon natuurlijk altijd al met het Uitsnijdbedekkingsgereedschap,
maar dit gaat een stuk handiger en sneller. In de foto van de zee, waar de horizon
scheef staat, hoeft u slecht bij Upright op Niveau te klikken en de horizon wordt
automatisch rechtgezet. In dit geval is er een raster over de foto heen gelegd, om te
kijken of alles naar wens gaat of om eventueel nog in te grijpen.
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