
Hahnemuhle FineArt Baryta Satin: 

levendige zeer fijne weergave van kleur en 

zwart-wit met een subtiele gloed. 

 

Inleiding 

Hahnemühle is behoorlijk actief in het introduceren van nieuwe papiersoorten. Zo is  op de 

PhotoKina van 2014 het Hahnemühle FineArt Baryta Satin 300gr/m2 aangekondigd als nieuwe telg 

aan hun FineArt lijn: 

 

 
 

 

Hahnemühle FineArt Baryta Satin 300gr/m2 is een bariet papier met een wit en satijn-glanzend 

oppervlak. De barium-sulfaat in de toplaag in samenhang met de micro-poreuze inktreceptor laag 

geeft een exceptioneel beeldresultaat met grote kleurruimte en intensieve kleuren. FineArt Baryta 

Satin maakt extreemdiepe zwarting (Dmax) mogelijk, excellente beeldscherpte en is perfect voor 

zwart-wit fotografie.  

Hoge kleurverzadiging en levendigheid zorgen voor opvallende doortekening van details om zo 

levendige beelden van hoge-resolutie te realiseren van foto’s en kunst-reproducties.  



Het 100% alpha-cellulose papier is zuurvrij en voldoet aan de vereisten voor duurzaamheid volgens 

ISO9706. 

Beschikbaar in de volgende afmetingen: 

Din A4:  25 vel  

Din A3:  25 vel  

Din A3+:  25 vel  

Din A2:  25 vel  

 

17”- 12m -  3” kern  

24”- 12m -  3” kern  

36”- 12m -  3” kern  

44”- 12m -  3” kern  

 

De feitelijke introductie op de markt heeft op zich laten wachten vanwege opstartproblemen in de 

productie. Het is nu in productie en  kreeg ik van Hahnemühle een aantal vellen om te testen, zonder 

verdere  invloed erop te willen uitoefenen: Chapeau Hahnemühle. 

Op naar de test.  

 

Testmethodiek 

Mijn  testaanpak gaat langs twee sporen: 

1/ meettechnisch 

2/ persoonlijke subjectieve beleving 

 

Bij de meettechnische insteek is het eindresultaat een kwaliteitsrapportage door een onafhankelijke 

partij: ColorCheck-Online.  De stappen daar naar toe omvatten: Vinden van de juiste printer 

instelling (media type  en instellingen zoals papierdikte en hoeveelheid inkt, printresolutie), aan de 

hand van meetpatronen dit meten en toetsen, en uiteindelijk de toe te passen printer-instelling 

kiezen. 

Als de printer-instelling  bepaald is, volgt het profileren en dit resultaat en ook hier aan de hand van 

meetpatronen dit meten en toetsen. Tot slot wordt een kwaliteitsrapport door ColorCheck-Online 

opgesteld. 

 

Bij de subjectieve persoonlijke beleving kijk ik vooral naar: hoe beleef ik het papier in mijn hand, de 

geur ervan en wat is de beleving bij het zien van prints op dit papier, dit bij verschillende 

lichtbronnen. Hoe is de dieptewerking, voor mij een belangrijk kwaliteitscriterium, daarnaast 

aspecten als de zwarting, de detaillering(scherpte), de toon, eventuele bronzing, etc. De prints 

hiervoor zijn met het zelf gemaakte printerprofiel geprint. 



Gebruikte printers, software, computers, meetkaarten en beelden/fotos: 

 Printers: Epson Stylus Pro 4900, Epson stylus Pro 9900 

 Meetapparatuur: X-Rite i1 Pro2 met  iProfiler 1.6.1 en Colorport 2.0 software 

 Software: Adobe Lightroom 5.7.1 voor het printen; Docbees Profile Manager, QTR en 

Colorthink Pro voor het evalueren van profielen en meetresultaten. 

 Meetkaarten voor evaluatie: ColorCheck-Online meetkaart en de N51 grijstonenkaart van 

Northlight-Images.co.uk (http://www.northlight-

images.co.uk/article_pages/bw_printing/bw-print-correction.html) 

 Testbeelden: Digital Outback Photo Printer Evaluation Image 

(http://www.outbackphoto.com/printinginsights/pi049/essay.html) , voor zwart-wit het 

testbeeld van Northlight-Images.co.uk(http://www.northlight-

images.co.uk/article_pages/bw_printing/bw-print-correction.html) 

 Computer: Windows 7, met een Nec PA271WA beeldscherm inclusief Spectraview 

beeldscherm-kalibratie. 

 Testbeelden voor subjectieve  beleving: een reeks foto’s in mijn bezit: portret, landschap, 

zwart-wit, city-scapes, etc. 

 

  

http://www.outbackphoto.com/printinginsights/pi049/essay.html


Testresultaten-Meettechnisch 

Hiervoor is een reeks aan testprints en metingen gemaakt, hieronder een beeld van de gemaakte 

testprints: 

 

 
 

 

Voor de printer-instelling heb ik uiteindelijk gekozen voor media-type  Premium Luster Photo Papier 

260 met een papierdikte van 4 (0.4mm) en een inkthoeveelheid  op + 5%. Met deze printer-instelling 

is vervolgens het papier geprofileerd.  

 

 

Optische witmakers 

Hier kan ik kort over zijn, het Hahnemühle FineArt Baryta Satin 300gr/m2 bevat geen optische 

witmakers (geen OBA). 

 

Profileringsresultaten 

Met dit profiel is een testprint gemaakt met de ColorCheck-Online meetkaart en de N51 meetkaart. 

Voor het printen is Lightroom 5.7.1 gebruikt met “ Relative” als rendering intent.  Hieronder de 

meetresultaten van deze twee: 



 

CCO rapport: 

 



 
 



 
 



 
 

 

N51 rapport:  

  
 

Deze testresultaten zijn zonder meer uitstekend. De tone-curve van wit naar zwart is zowat perfect. 

De kleur en verzadigings afwijkingen zijn zeer klein en op de grens van visueel waarneembaar.  

 

  



Persoonlijke subjectieve beleving van dit papier:  

Bij de subjectieve beleving heb ik op de volgende aspecten gelet: 

- Hoe voelt het papier in je hand? 

- Hoe ruikt het papier? 

- Hoe is de beleving van het afgedrukte beeld? 

- Eventuele claims van de fabrikant, zoals krasgevoeligheid? 

 

Hiervoor heb ik een aantal prints gemaakt van diverse onderwerpen ook in zwart-wit. Helaas was de 

verstrekte hoeveelheid niet voldoende voor de volledige set aan testprints. Ik heb me beperkt tot 

enkele essentiële beelden: 

 
 

De prints zijn bestudeerd onder verschillende belichtingen. 

 

Allereerst hoe voelt dit papier aan, hoe ruikt het, hoe ziet het oppervlak er uit:  

Het papier ruikt niet sterk naar bariumsulfaat. Het voelt stevig aan wat voor een 300gr/m2 alpha-

cellulose papier normaal is. Het printoppervlak voelt iets stroever aan dan de relatief gladde 

achterkant. 

Het printoppervlak heeft een lichte en toch vrij gladde textuur zonder echt waarneembare richting 

erin. 

De glans is wat Hahnemühle noemt satin. Ongeprint is het eerder mat te noemen, waar geprint is de 

glans zijdemat en deze is in het zwart-witte bereik mooi egaal van glans tot bijna wit, dan wordt de 

meer matte papierglans zichtbaar uiteraard. 

Bij de diverse kleuren is de glans ook mooi egaal, met uitzondering van de Vivid Light Magenta. Deze 

toont in het lichtere bereik een toename in glans alvorens over te gaan in het mat van het papier, 

iets wat karakteristiek is voor de Epson HDR (K3 ) inkten. Dit is overigens alleen zichtbaar onder sterk 

afwijkende kijkhoeken in combinatie met strijklicht 



 

Het beeld is visueel zeer toegankelijk, details in donkere partijen blijven opvallend goed zichtbaar en 

de details (scherpte) zijn goed zichtbaar. Kleuren , nuances en kleurovergangen worden heel fijn en 

levendig weergegeven. Het papier biedt inderdaad een mooie diepe zwarting zonder dichtlopen van 

de details tot in het diepe zwart. Ook in de hoge lichten blijven details heel goed zichtbaar. Hele fijne 

details blijven goed zichtbaar wat inderdaad wijst op hoge detail-scherpte. Eigenlijk opmerkelijk 

gezien het niet gladde oppervlak. De natuurlijk witte kleur , licht creme-wit, geeft een mooie gloed 

aan het beeld.  

 

Hier een idee van het oppervlak: 

 
 

 

Samenvatting en Conclusie 

het Hahnemühle FineArt Baryta Satin 300gr/m2 is een zeer fraai Fine Art papier met een lichte 

textuur in het oppervlak zo kenmerkend voor Fine Art papieren. De glans is zijde mat en maakt het 

kijken naar het beeld makkelijk toegankelijk. De kleurweergave is bijzonder zowel in omvang als in 

levendigheid en nuanceringen, de zwart-wit toon bijkans ideaal. Van hoge lichten tot in het diepe 

zwart blijven details goed weergegeven met een hoge detail-scherpte. Mede door de mooie toon-

curve en hoge scherpte is de dieptewerking zeer goed. Het papierwit is zeer licht creme van kleur, 

wat een heel mooie subtiele gloed toevoegt aan het beeld. 

 

Kortom: Een prachtig FineArt papier met levendige zeer fijne weergave van kleur en zwart-wit en 

een subtiele gloed. 

 

 



 

Profiel Fine Art Printing Specialist 

Als Fine Art Printing Specialist verzorg ik voor u - fotografen en kunstenaars - dat laatste stuk van een 

perfect digitaal beeld naar de "WOW" van uw klant: De fysieke beleving bij de Fine Art Print.  

 

Als Fine Art Printing Specialist breng ik uw digitale beeld tastbaar tot leven. Hierdoor kan de 

aanschouwer als het ware in het beeld opgaan. Het completeert daarmee de beleving, emoties en 

associaties bij de aanschouwer, zoals de fotograaf of kunstenaar dat ook voor ogen had. 

 

Mijn bijdrage aan het WOW van de aanschouwer is gebaseerd op 3 pijlers: 

 Structureel de hoogst mogelijke printkwaliteit: voor u een zekerheid waarop u kunt bouwen. 

 De grootste keuze aan papiersoorten: maakt die unieke combinatie met uw beeld mogelijk 

 De 1-op-1 samenwerking met u - fotografen of kunstenaars - : naar die WOW bij uw klanten. 

 

Jan R. Smit Fine Art Printing Specialist 

Tel: +31 6 22411679 

Email: print@fineartprintingspecialist.nl 

Website: www.fineartprintingspecialist.nl 

 

Bel of email voor een afspraak, ik ga graag met u in dialoog voor uw perfecte Fine Art Print. 

mailto:print@fineartprintingspecialist.nl
http://www.fineartprintingspecialist.nl/

