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die er op moment van fotograferen 
toch veel mooier uitzag. Ook het 
opschroeven van de waarde bij 
schaduwen kan wonderen verrich-
ten. Je ziet dan ineens details en 
onderdelen, die eerst in een zwart-
zweem verstopt waren. Mocht er in 
die onderbelichte stukken wat ruis 
tevoorschijn komen: geen probleem! 
Het ruisfilter – ook beschikbaar in 
RawTherapee – biedt de helpende 
hand. De software is beschikbaar 
voor wederom Windows, macOS en 
Linux, inclusief een onderverdeling 
in een scala aan Linux-versies.

LIGHTZONE
LightZone (http://lightzoneproject.
org/) is een andere bekende als het 
gaat om open source RAW fotobe-
werkers. Dit programma lijkt zo 
mogelijk qua uiterlijk nog meer op 
Lightroom. Het beschikt dan ook 

over alle mogelijke features, die je 
maar kunt bedenken. Als het gaat 
om deze categorie programma’s kun 
je LightZone zelfs vrij gebruiksvrien-
delijk noemen. Zeker de wat meer 
ervaren fotograaf zal zijn of haar 
weg vrij snel vinden in de beschik-
bare opties. Tevens geldt voor dit 
programma dat het beschikbaar 
is voor zowel Linux, Windows als 
macOS! Verder geldt dat het een 
niet-destructieve editor is à la Light-
room, dus je originele bestanden 
worden dus nooit aangetast. Prettig 
om te weten.

DARKTABLE
Een laatste meer bekende open 
source RAW-editor is DarkTable 
(www.darktable.org/). Volgens eigen 
zeggen is de software ontwikkeld 
door programmeurs, die ook ver-
woed fotograaf zijn. Daardoor moet 
een stuk gereedschap ontstaan 
dat perfect past bij de denkwijze 
van een fotograaf. Of dat gelukt is, 
kun je natuurlijk zelf uitproberen. 
De software beschikt in ieder geval 
over een arsenaal aan tools om je 
RAW-foto zo goed mogelijk mee te 
ontwikkelen. Onder de motorkap 
zorgt GPU-versnelling voor een vlot 
werkend geheel.

CONCLUSIE
Er zijn beslist nog meer RAW-edi-
tors voor Linux te vinden, dus zoek 
vooral op Google zelf eens wat 
rond. De hier genoemde bewer-
kers zijn echter wel zo’n beetje 
de meest bekende en uitgebreide 
varianten, die bovendien actief 
worden bijgehouden. Maar zijn 
het ook volwaardige alternatieven 
voor Lightroom? Dat is moeilijk te 

zeggen. Als je heel eerlijk naar de re-
sultaten van de bewerkingen kijkt, 
legt Lightroom visueel gezien de lat 
qua kwaliteit vaak net een stukje 
hoger. Echter, de verschillen worden 
steeds kleiner. Vergeet ook niet dat 
Adobe heel veel geld in een zeer 
gespecialiseerd ontwikkelteam kan 
stoppen, terwijl dat bij open source 
projecten meestal niet het geval 
is. Maar sowieso geldt dat je als 
Linux-gebruikers geen keuze hebt. 
De kans dat Adobe Lightroom ooit 
uit gaat brengen voor Linux is niet 
bijster groot, vrezen we. Welke van 
de genoemde Linux alternatieven 
je kiest is een kwestie van persoon-
lijke smaak. Kijk of een editor leidt 
tot een eindresultaat waar jij blij 
van wordt. Loop je tegen tekortko-
mingen aan, dan is het verstandig 
om ook eens een ander programma 
te gebruiken. Mogelijk biedt dat 
wel wat je nodig hebt. Nog niet 
tevreden? Dan kun je natuurlijk 
altijd nog een mail sturen naar 
de ontwikkelaar van de software 
met een featureverzoek of maak je 
gebruik van hun forum. 

WORKSHOP

  Lightzone.
  DarkTable.

RAW FORMAAT
RAW is eigenlijk niet één specifiek bestandsformaat. Sterker nog: elke 
merk camerafabrikant (en zelfs type camera) heeft z’n eigen implementa-
tie. Om RAW-bestanden afkomstig van nieuwe camera’s te kunnen ope-
nen, is het zaak dat de bestandstypen waarmee je RAW-editor overweg 
kan regelmatig bij de tijd worden gehouden. Precies daarom is het erg be-
langrijk om te kiezen voor een meer bekende RAW-editor, die bovendien 
goed wordt onderhouden en ontwikkeld. Doe je dat niet, dan is de kans 
levensgroot dat foto’s geschoten met jouw (nieuwere) camera of minder 
gangbaar model niet geopend kunnen worden. Dan heb je dus nog steeds 
niks aan je editor, hoeveel mooie mogelijkheden deze ook bevat.

Als je eerlijk 
naar de resulta-
ten kijkt, legt 
Lightroom visu-
eel gezien de lat 
qua kwaliteit 
vaak net een 
stukje hoger
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