
Tip van de maand 13

Kleurtemperatuur
Als filmer wil je met jouw film een boodschap overdragen op de kijker.
In  een natuurfilm of een film voor een webwinkel wil je de kijker een zo betrouwbaar 
mogelijk beeld geven van de werkelijkheid. De kleuren moeten zo echt mogelijk zijn. 
Kleur bepaalt ook de sfeer die een beeld uitstraalt. Rode kleuren noemen we warme 
kleuren. Ze stralen warmte en sfeer uit. Daarom branden we met Kerstmis kaarsen. Blauwe 
kleuren worden koel genoemd. Het is zakelijk, soms zelfs bedreigend. In detectives wordt de 
verdachte  vaak verhoord in een blauw verlicht hok. 

Eerst even twee stukjes natuurkunde. In het dagelijks leven drukken wij de temperatuur uit 
in graden Celsius (C). Natuurkundigen hebben het altijd over Kelvin (niet graden Kelvin). 
Graden Celsius  en Kelvin (K) zijn gemakkelijk naar elkaar om te rekenen. Tel bij het aantal 
graden Celsius het getal 273 op en je hebt de temperatuur in Kelvin. Dus 0 K is -273 C. 
Kouder kan het niet worden, nergens, nooit.
Stel je nu een zwart lichaam voor, een bol of wat dan ook. Als we die verwarmen, gaat de bol
licht uitzenden. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer licht er wordt uitgestraald. Bij 
stijgende temperatuur verschuift tevens de kleur van het uitgestraalde licht  van rood naar 
blauw. Er is dus een verband tussen de temperatuur (in K) en de kleur van het licht. 
Omgekeerd kun je dus zeggen dat een bepaalde kleur overeenkomt met een bepaalde  
temperatuur. Dit noemen we de kleurtemperatuur. In figuur 1 is het verband tussen 
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temperatuur en kleur weergegeven. 

Als je geen zin, tijd of gelegenheid hebt om de kleur in te stellen gebruik dan de 
automatische witbalans. Je moet er wel rekening mee houden dat je eventueel tijdens de 
montage de kleur moet corrigeren. Je hebt echter minder werk achteraf als je tijdens het 
filmen de camera op de juiste kleurtemperatuur hebt ingesteld. Dat doe je door in het menu 
het juiste icoontje  (kaarsjes, zonnetje, lichtflits, etc.) te selecteren. Kijk hiervoor in de 
handleiding van jouw camera, of gebruik onderstaand schema:



Bij sommige camera’s kun je de kleurtemperatuur exact instellen.
Als je bij daglicht filmt, terwijl de camera op kunstlicht is ingesteld worden de beelden 
blauw. Als je filmt bij daglicht en de camera staat ingesteld op TL-licht dan zal je een 
verschuiving naar rood zien.
De verschuiving van kleur kun je ook creatief gebruiken. Als je de sfeer van een etentje bij 
kaarslicht wil benadrukken, zet dan de kleurtemperatuur op bijv. zonsondergang of 
gloeilamp. 

Bedenk dat de camera de instellingen bewaart. Zet na het filmen altijd de camera weer in de 
voor jou gebruikelijke stand.

Hans van Doorne

Wil jij graag kleur bekennen?

Meld je dan aan bij de Eemfilmers (klik hier)

De Eemfilmers een filmclub met visie

http://www.eemfilmers.nl/

	Kleurtemperatuur
	Wil jij graag kleur bekennen?

