
Lightroom 4.1 
Update

Adobe heeft een update uitgebracht voor Lightroom 4.0, die dit 

keer meer bevat dan alleen de ondersteuning van een paar nieuwe 

camera’s. De verschillen met Lightroom 4.0 bespreken we in dit 

document.
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HDR-ondersteuning
De eerste nieuwe functie in Lightroom 4.1 is HDR-ondersteuning. Dat 
betekent niet dat u voortaan met Lightroom een serie foto’s tot HDR kunt 
samenvoegen – daar hebt u nog steeds Photoshop voor nodig – maar dat u 
het 32 bits HDR-bestand kunt bewaren en in de Lightroom catalogus kunt 
opnemen. Vervolgens kunt u daar een aantal bewerkingen op doen, als 
een alternatief voor ‘tone mapping’ in Photoshop zelf. Dat gaat als volgt. 
Selecteer de serie foto’s en kies dan Foto – Bewerken in – Samenvoegen 
tot HDR Pro in Photoshop... (Photo – Edit in – Merge to HDR Pro...). 

In Photoshop’s HDR Pro-dialoogvenster kiest u voor 32 bits, zodat u niet 
gaat ‘tone mappen’ en het HDR-bestand weer gaat terugbrengen tot 16 
bits.

Bewaar dit bestand als TIFF in dezelfde map (een andere map mag 
natuurlijk ook), en synchroniseer vervolgens de map weer in Lightroom, 
zodat Lightroom deze TIFF nu ook in de catalogus heeft staan. Dit 
bestand kunt u in de Lightroom module Ontwikkelen (Develop) verder 
bewerken.

Samenvoegen tot HDR gaat nog steeds alleen in Photoshop.
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In Lightroom kunt u het bestand gewoon bewerken zoals ieder ander bestand.

In Photoshop gaat u niet ‘tone mappen’, maar voegt u de beelden samen tot een 

32 bits HDR-bestand.
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Lenscorrecties
In Lightroom 4.0 was de correctie van chromatische aberratie (kleur-
randjes) veranderd en niet meer opgenomen in het lensprofi el. U kunt het 
gewoon aanzetten door de optie Kleurafwijking verwijderen (Remove 
Chromatic Aberration) aan te klikken. Een nadeel daarvan is dat er niets 
meer handmatig corrigeerbaar was. Meestal werkte dit prima, maar als het 
niet goed werkt bent u ook meteen uitgepraat. Daarom is er in Lightroom 
4.1 een optie toegevoegd, die handmatige correctie wel weer mogelijk 
maakt, maar anders dan in Lightroom 3 het geval was. Zowel de automati-
sche correctie als deze nieuwe handmatige correctie zijn ondergebracht in 
een nieuw tab, die Kleur (Color) heet. Bovenaan ziet u de al bekende optie 
Kleurafwijking verwijderen (Remove Chromatic Aberration), daaron-
der de nieuwe mogelijkheid Rand verwijderen (Defringe). Het gaat hier 
specifi ek om paarse en groene randjes, die kunnen ontstaan als gevolg van 
zogenaamde ‘longitudinale chromatische aberratie’, overstraling of een 
bepaald eff ect (‘charge leakage’) bij sommige sensoren. Dit is iets anders 
dan ‘gewone’ chromatische aberratie, en kan over het hele beeld optreden, 
niet alleen in de hoeken.

Het eerste schui� e (Hoeveelheid/Amount) is vrij simpel, hiermee geeft 
u aan hoe sterk het eff ect moet werken. Het dubbel uitgevoerde schui� e 

Met de nieuwe optie Rand verwijderen kunt u ook handmatig andere kleurrandjes 

verwijderen, die door de automatische optie daarboven niet worden aangepakt.
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daaronder is iets lastiger. Daarmee stelt u het kleurbereik in, dus welke 
kleuren precies als ‘paarse randjes’ moeten worden gezien. Hetzelfde 
geldt voor de groene randjes die je vaak op de tegenovergestelde randen 
ziet. Dat precies kunnen instellen van het kleurbereik is handig om te 
voorkomen dat ‘legitieme’ kleurrandjes ook verwijderd worden, maar het 
is wel lastig om precies te bepalen om welke kleur het gaat. Daarom heeft 
Adobe een pipet toegevoegd, waarmee het heel gemakkelijk gaat. Zoom 
voldoende op de foto in (desnoods 200%), kies de pipet en klik daarmee 
op een kleurrandje. Lightroom stelt dan beide schui�es in, dus het bepaalt 
zowel om welke kleur het gaat als de hoeveelheid die nodig is om de kleur 
te verwijderen.

Schilderen
Als het verwijderen van zo’n gekleurd randje ook veel kleur in de rest van 
het beeld verwijdert, kunt u het lokaal inschilderen. Aan het Aanpas-
singspenseel is ook een schui�e Rand verwijderen (Defringe) toegevoegd. 
Alleen het schui�e voor het kleurbereik is hierbij niet beschikbaar, want 
bij de lokale optie worden gewoon alle kleurrandjes verwijderd, ongeacht 
welke kleur ze precies hebben. Let op dat een positieve waarde betekent 
‘sterker randjes verwijderen’ en een negatieve waarde ‘minder sterk 
randjes verwijderen’. Normaal gesproken zult u dus altijd een positieve 
waarde gebruiken.

Gebruik de Alt-toets
Als u niet tevreden bent met hoe de pipet werkt, kunt u besluiten toch handmatig alles in te 

stellen. Zo kunt u bijvoorbeeld een breder kleurbereik instellen, als de pipet nog steeds een deel 

van de gekleurde rand niet meeneemt. Houdt u daarbij de Alt-toets ingedrukt, dan krijgt u de 

kleuren die binnen het ingestelde bereik vallen te zien als pikzwarte pixels. Dat maakt het makke-

lijk om te zien welke delen van randen nu wel en welke niet binnen het ingestelde bereik vallen.


