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Het oog van de meester. Maar welk oog?

XenaÍ' Tesst
of Planat?

Die camera'shebbenhetgeztchtvan deJotogrgfre
bepaald,deLeíca,deNíkonen
deRollelflex.Nu hetlaatstehooJdstuk
vandeklassieke(enchemísche)JotogrEfre
wordtgescheven,
bllikt pas hoeverankerddezecamera'szlin geweestmetde
;fotogrgfrepur sang.

otograferenmetde Rolleiflex, geladen met
een laaggevoelige diafilm
openbaartopnieuw de betovering van dit medium dat
met de auto, de televisieen de
trein het gezicht van de 2Oe
eeuwbepaalde.
De nieuwe fotografie is digitaal en wordt
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niet in de doka,maarmet de
computergemaakt.Tochblijvenvelefotoscholen
en fotobladenhun overlevingskans
zieninhetdoorgeven
van oninteressante
wetenswaardigheden.De toekomstvan de
fotografieligt niet in een
nieuwtechnischhoogstandj
e,

maar in de visie. De Leica
dwong tot een nieuwe kijk op
de wereld (Cartier-Bresson
noemde fotograferen eens
"versneldtekenen"),deNikon
deed het en ook de Rollei
vormde het fotografisch oog.
Helmut Newton is eengebruiker van de Rollei, evenals

RichardAvedoner een is en
EdvanderElskener eenwas.
Pur Sang toestel
De Rolleiflexis eenpur sang
fototoestel.Maar er zijn er
zoveelverschillende
fypenin
omloopmet diverseobjectieven,datdekeuzenietgemak-

Opde testbank:
De Schneider Xenar
Bij volle opening geeft de
Xenar eenlaag kontrast beeld.
Fijne details zijn zichtbaar,
maar de belijning heeft een
geringerandscherpte.Het hele
beeldveld met uitzondering
van de hoeken is egaal uitgelicht. De scherpteis het best
op de middencirkel met een
doorsnedevan +4cmen neemt
af naar de randen en valt in de

kelijk is. Deze korte test behandelt niet de vele types,
maar beantwoordt de vaak
gestelde vraag of er zoveel
kwaliteitsverschilis tussen de
geleverdeobjectieven.Het is
toch jammer als je het plezier
in de klassieke fotografie wilt
herontdekken en dat zet het
objectiefje devoetdwars.Daar
gaat je mooie 40x50 met de
Deltat00 ofje diaprojectiemet
de nieuwe Pantherof Provia.
De vele Rolleiboekenontwijken het antwoord. Dit is het
nadeelvan de meestelieftrebber-boeken.Ze sommenalles
op wat er gemaakt is, maaÍ
willen niet vertellen wat er
goed en slecht aan is. En in
alle eerlijkheid:er moetenverschillen zijn, maar zi)nze ook
belangrijk?

Magere kant
CM heeft een drietal Rolleiflexenuit dejaren'50geleend
efizedoordeCM-testprocedure getrokken.
Deeerstevraagbetreft
deprestatiesvan deZeissTessartegenoverde Schneider
Xenar.
ziin
4-lenzers
met
een
Beide
van1.:3,5.Vroeger
lichtsterkte
vond men dat aan de magere
met
kant,maartegenwoordig
zoom
de alomtegenwoordige
is het een heel behoorliike
opening.De ZeissPlanaris
eenS-lenzer
metcengrootste
d i a f r a g m av a n 7 : 2 . 8 . D i t

mene contrast neem t t oe,
vooral de begrenzing van de
beeldvlakken is nu gekenmerkt door een abrupte overgang. Bij f /8 enf l11 wordt het
beeld nog iets pittiger. Fijne
details komen nu kontrastrijk
in beeld.
Deprestatiesdichtbij (1-2m):
bij volle opening: een matig
contrast beeld met zeer fijne
detai l s. B i j diaf r agm er en
neemt de beeldkwaliteit toe

Wat is het kwaliteitsverschil
tussen deze drie Rollei
optieken? Wij geven het
antwoord op deze vraag.
Het antwoord dat u in de
vele Rollei boeken
tevergeefs zult zoeken.
Boven: Planar 7:2,8 f=80mm.
Rechts.' Tessar 7:3,5 f=75mm.
Onder: Xenar 7:3'5 f=75mm.
(Produktfoto's: Fred lansz)

objectief en de vergelijkbare
SchneiderXenotarwordenbeschouwdals het bestedat ooit
op de Rollei is geleverd.
Is het verschil ten opzichte
van deTessar/Xenardemoeite
waard?

hoeken duidelijk weg. Bij f/
4,0 is de algemenebeeldkwaliteit een fractie hoger. Het
kontrast blijft laag. Bij fl5,6
treedteenverbeteringop vooral in de scherptevan de belijningvan de details.Het alge-

vooral in contrast. maar niet
in detailweergave.

De Zeiss Tessar
Bij volle opening worden in
het centrum van het beeld
fijne details begrensdmet een
matigcontrast.Derandenzijn
iets minder scherp dan bij de
Xenar, maar het algemene
beeld is iets pittiger, zij het
dat de mate van detaillering
gelijk is.
Bij f / 4, 0 eenlichteverbetering
vooral in algemeen contrast.
Biif /5,íverbetert de kwaliteit
duidelijk. Hetbeeldis nu pittig
met scherpebelijning van de
details. Bii fl8 worden ook de
randen gelijk aan het centrum
en krijgen we een egaalbeeld
van goede scherpte en fijne
detaillering.
De prestaties dichtbij zijn bij
volle opening al goed een
contrastrijk beeld met zeer
fijne details over praktisch
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het hele beeldveld.Ook hier
neemt de kwaliteit toe maar
niet zo sterk als bii de verre
afstand.

resultaten eveneens boven
kommentaar, ook bij grote
openingen. Op verre afstand
bij openingentot fl4 is een
spoor van zachtheid zichtb aar.

De Zeiss Planar
Bij volle opening egaal maar
laag contrast beeldmet matige
scherpteen fijne detaillering.
Bij f / 4 matig contrasten goede
scherptein de belijning van
zeer fijnedetails. Bij f I 5,6 een
matig contrasten hogescherpte van zeer fijne details. De
Planar is bij f/4-5,6 in alle
opzichtenbeterdan de Tessar
bij fl8-11,.
De subtiele toonweergaveis
beter dan bij de andere twee
die een iets brokkeliger overgang laten zien. De overstraling bij invallend tegenlicht is
door hetgrotereglasfront aanzienlijk groter dan bij de twee
andereoblectieven.De Planar
wintaan kwaliteitbij degrotere diafragma'sals er ietswordt
onderbelicht: een teken dat
het interne kontrast (de onderdrukingvan lichtreflecties)
nog verbeterdkan worden.
Prestatiesdichtbij geven een
zeer scherp beeld met zeer
fijne details en een hoog kontrast. In het algemeenis de
weergavevan zeer fijne details en het kontrast geringer
dan bij debestekb objectieven.
De prestatiesin het middengebied (2-5m) zijnanders dan
in het gebiedvan 10m en verder en van 1-2 m. De Planaris
een juweel bij de middenafstandenen bij de midden diafragma's. Dichtbij zijn de

Ontwerp-filosofie
De objectievenhebben een
hoog microkontrast op de
visueel belangrijkebelijningen van de grotere beeldvlakken. Fijnste details worden
minder scherp weergegeven
tengunstevan eenzeer goede
gradatie.Devergrotingsfactor
is lager dan bij kb en dus kan
de aandacht verlegd worden
naar de gradatie i.p.v. het
kontrast. Dat geeftuiteindelijk
het typische 6x6 effect. Het
resultaat een zeeï plastische
en'besch aafde'weergave.

Het laatste drupje
In het algemeenzijn alle drie
de objectievenmeer op gradatie en subtiele toonovergangenafgestemddan op het
laatste drupje randscherpte.
In de tijd dat deze objectieven
w e rd e n g e b o u w d w as de
scherpte-filosofie nog niet zo

doorgedrongenen zeker niet
bij middenformaten.De toenmalige emulsies waren nog
niet van het 'acutance'(randscherptetype. Degroverekorrel zou al snel de fiinste details laten verdwijnen in de
korrelstructuur en dat zou
eerderonscherpte-verhogend
werken.De objectievenzullen
een betere weergavehebben
met de oudere emulsies.
CM verkondigt al langer het
standpuntdat bij diafragma's
vanaf fl5,6 de verschillen in
optische kwaliteit zeer gering
zijn en wellicht interessant
voor eenacademischediscussie,maarnietvoor depraktijk.
De kunst om het uiterste uit
de objectievente halen wordt
toch al weinig beoefend.Dit
geldtnietalleenvoordekennis
van de medischekracht van
Íallozekruiden in het tropisch
regenwoud,die verloren gaat
bij het langzaam uitsterven
van de daarwonendenatuurvolkeren.Ook de fotografische
kennis hetuitersteuiteen film
te halen (dwz. om optimaal
scherpte stellen,te belichten,

Wat is de klassiekefotografie?
en kunstw erk
op zi ch;het gaatom de
D efo to i s e i n d p ro dukt
fo to a a nd e w a n do f de di a op het scherm.Geenandere
beperki ngen
vande l ens
m a n i p u l a tidea n d e automati sche
vande opti eken de
e n d e c a m e rad, w z.de kenmerken
c h e m i eJ. ep a k td e R ol l ei fl ex,
1emeethet l i cht,stel tsl ui terti j d
en bew egi ng
e n d i a fra g m ian , te r w i l jl e scherptedi epte
overdenkt,je overziethet rnatglas,verplaatstde camera
totdat het beeldbevalten druktaf: eenonhoorbaarklikje,
en het
een korteheenen weer draaiaan de transportslinger
in de dokazijn
resultaatligt onwrikbaarvast.Manipulaties
m a a rb e p e rk m
t o g e l i j k.

te ontwikkelen en af te drukken) wordt een schaarsgoed!
Samenuatting
In puur praktischebetekenis
bestaantussen Planar,Tessar
en Xenar vanaf f/5,6 en bij de
meestgebruikte afstand (het
middengebied) betrekkelijk
geringeverschillen.In vergelijkende zin is de Planar de
absolutewinnaar met de Tessar als goede tweede en de
Xenar als laatste.
De Planar springt eruit met
een hoog kontrastweergave
vanzeeÍ fijne detailsen is een
klasse beter dan de andere
twee.DeTessaris goedetweede. De Xenar is qua weergave
van de zeer fijne detailsvooral
bii f/8 en kleiner iets beter
maar van een lager kontrast.
Bij de grotereopeningen is de
Tessarbeter. CM heeft er nog
een tweedeXenar bijgehaald
om na te gaan of dit beeld
typisch is voor dit objectief.
Ook dit exemplaar blijft iets
onder het niveau van de Tessar. Als je het kan betalen is
de Planar de beste koop: het
objectief is veruit superieur.
De keuze tussen Tessar en
Xenar ligt iets lastiger. Punt
voor punt is de Tessar een
spoortje beter. Maar de verschillen vallen vooral op bij
directevergelijking.Bij dePlanar foto's daarentegen,krijg
je spontaan de neiging je
kleinbeeld-uitrusting in te
ruilen.
Herr Dr, Erwin Puts

