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Beeldbewerking 
met GIMP 2.10

ZEG MAAR GERUST GIMP NEXT GENERATION

WORKSHOP

Beeldbewerking 

Na dik zes jaar ontwikkelen, is GIMP 2.10 verschenen. Dit is niet gewoon een verbetering van versie 2.8, 
maar echt een grote inhaalslag. GIMP is volledig gemoderniseerd en is daarmee een flink stuk ingelopen 
op Adobe Photoshop. Door het nieuwe fundament van GIMP heb je een heel nieuw scala aan mogelijkhe-
den. In dit artikel belichten we de belangrijkste. Serge Gielkens

Dat nieuwe fundament van 
GIMP heet GEGL. Dit is de 

volledig nieuw ontwikkelde motor 
voor de grafische verwerking. GEGL 
was in beperkte mate weliswaar 
al eerder aanwezig, maar in versie 
2.10 vervangt die de oude motor van 
GIMP volledig. Als je GIMP opstart, 
valt GEGL echter niet als eerste op. 
Die eer valt de interface te beurt.

DONKERE BUITENKANT
GIMP gebruikt nu standaard een 
‘dark theme’, hetgeen eigenlijk 
gebruikelijk is voor grafische appli-
caties (afbeelding 1). Het ontbreken 

van kleuren en de gedimde interface 
leiden je daardoor niet af van het 
beeld. Vind je kleur desondanks toch 
prettiger, ga dan naar Edit -> Prefe-
rences. Kies onder Interface links 
vervolgens een ander thema. Het is 
handig dat je dat apart kunt regelen 
voor de icoontjes. Zodoende kun je 
werken met gekleurde icoontjes, 
terwijl de rest van de interface wel 
donker blijft.

EN TOCH HEEL VEEL 
KLEURDIEPTE
Tot nu toe ondersteunde GIMP niet 
meer dan 8 bits per kleurkanaal. Met 

die kleurdiepte verlies je bij stevig 
bewerken veel informatie en krijg je 
bijvoorbeeld banding. Kleurgradaties 
verlopen dan niet mooi vloeiend, 
maar je ziet stroken. GEGL kan tot 
32 bits per kleurkanaal aan. Daarmee 
behoud je alle kleurinformatie van 
RAW-bestanden. Sla die bijvoorbeeld 
op als 16-bits PNG of TIFF en bewerk 
ze vervolgens verder in GIMP.

Ook High Dynamic Range (HDR) 
opnames, zoals een EXR-bestand, 
open je voortaan gewoon in GIMP. 
Let wel op bij het exporteren van 
zo’n bestand. In geval van PNG 
bijvoorbeeld wordt dat 16-bits PNG 

om zoveel mogelijk kleurinformatie 
te behouden. Pas dat aan in het 
exporteervenster door op auto-
matic pixelformat te klikken. Kies 
dan 8bpc RGB voor een standaard 
PNG-bestand met 8 bits per 
kleurkanaal.

BEHOUD VAN METADATA
In eerdere versies negeerde 
GIMP-metadata, zoals Exif en XMP. 
Zodra je een foto had geïmporteerd, 
was je die data kwijt. Vanaf nu be-
houdt GIMP de metadata wel. Om ze 
te bekijken ga je naar Image -> Meta-
data en kies je ‘View Metadata’. Wil 
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