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2). Met Shift+Ctrl doe je de draaiing 
in stappen van 15 graden. De rotatie 
van het canvas is handig om vanuit 
verschillende standpunten naar het 
resultaat te kijken of voor een betere 
oriëntatie om verder te tekenen.

Hierbij verandert de rotatie van 
een penseel (pencil) of kwast (brush) 
mee. We gebruiken als voorbeeld 
Tools -> Paint Tools -> Paintbrush. 
Kies vervolgens links bij ‘Tool Opti-
ons’ als ‘Brush’ de stervorm en teken 
enkele sterren op het canvas. Draai 
nu het canvas en je ziet de stervorm 
van de Paintbrush meedraaien. 
Zodoende heeft de Paintbrush de 
juiste oriëntatie om verder te teke-
nen op het canvas. Wil je dit niet, 
klik dan bij ‘Tool Options’ helemaal 
beneden op ‘Lock brush to view’. Nu 
keert de stervorm van de Paintbrush 
terug in de uitgangspositie. Sterren 
die je nu op het canvas tekent, zijn 
daardoor verdraaid ten opzicht van 
de eerder getekende sterren.

Voor symmetrische tekeningen is 
‘Symmetry Painting’ een praktische 
toevoeging. Activeer dat eerst via 
het menu Windows -> Dockable 
Dialogues. Klik dan ongeveer 
halverwege de lijst op ‘Symmetry 
Painting’. Dit is meteen actief in het 
hoofdscherm rechtsboven. Voor een 
gespiegelde tekening kies je hier bij 
‘Symmetry’ de optie ‘Mirror’. Zet nu 
een vinkje bij ‘Horizontal Symmetry’ 
en teken op het canvas. Uitgaande 
van de Paintbrush met stervorm 
van zojuist verschijnen nu sterretjes 
gespiegeld ten opzichte van de ho-
rizontale middellijn. De stervorm is 
zelf eveneens gespiegeld. Om dat te 

verhinderen vink je de optie ‘Disable 
brush transform’ aan.

VOOR DE FOTOGRAAF
GIMP ondersteunt geen RAW, maar 
converteert dat door middel van een 
plugin. Als bijvoorbeeld Darktable 
op je computer staat, start GIMP 
die op. Darktable toont gelijk 
de melding dat bij het afsluiten 
daarvan GIMP automatisch het 
geconverteerde bestand opent. Dat 
is een EXR-bestand. Als alternatief 
ondersteunt GIMP RawTherapee.

Het is belangrijk dat een foto 
nog detail toont in de schaduwen 
of heldere partijen. Om dat duide-
lijk in één oogopslag te beoordelen 
ga je naar View -> Display Filters 
(afbeelding 3). Klik in het filterven-
ster bij ‘Available Filters’ op ‘Clip 
Warning’ en voeg deze toe aan 
de lijst van actieve filters via het 
pijltje naar rechts. Overbelichte 
delen worden nu rood, terwijl GIMP 
te donkere delen blauw maakt. 
Dit filter werkt momenteel alleen 
voor het zogeheten floating point 
formaat. EXR is zo’n formaat, zodat 
Clip Warning functioneert na het 
importeren van een RAW-bestand 
zoals hierboven.

In het menu Colours vind je enkele 
tools die fotografen goed van pas 
komen. Colour Temperature en 
Exposure bijvoorbeeld herken je van 
andere foto-editors. Net als eerder 
bij filters genoemd, heb je hier even-
eens de optie Split view voor een 
goede vergelijking met het origineel. 
Struin ook eens door het menu 
Filters. Zo staat in het submenu 

Enhance het veelvuldig gebruikte 
high-pass filter.

COLOUR MANAGEMENT
Met colour management zorg je dat 
de getoonde kleuren tussen verschil-
lende apparaten zo goed mogelijk 
met elkaar overeenkomen. Of je nu 
een beeld op je eigen scherm bekijkt 
of bij iemand anders, mag namelijk 
eigenlijk niks uitmaken. Daarvoor 
dienen kleurprofielen. Daarmee 
zorgt het besturingssysteem of een 
applicatie ervoor dat de kleuren 
correct op het scherm of printer 
verschijnen. Het kleurprofiel levert 
de fabrikant, de online afdrukdienst 
of maak je zelf met een apparaatje 
zoals de colorimeter.

Voorheen was colour manage-
ment bij GIMP meer een soort 
add-on, waardoor het niet volledig 
naar behoren werkte. Nu is colour 
management integraal onderdeel 
van GIMP. Niet alleen je foto, maar 
ook een image of layer preview zie 
je bijvoorbeeld daardoor correct op 
het scherm.

Maak het kleurprofiel van je 
monitor bij GIMP bekend via Edit -> 
Preferences. Kies daar ‘Colour Ma-
nagement’. Controleer of bij ‘Image 
display mode’ de optie ‘Colour-ma-
naged display’ actief is. Vervolgens 
geef je bij Monitor profile aan waar 
het kleurprofiel van je scherm staat 
en klik je op ‘OK’. GIMP gebruikt het 
gekozen kleurprofiel meteen.

HOE PAKT DE PRINT UIT
Colour management maakt ook soft-
proofing mogelijk. Dat betekent dat 

je op het scherm van tevoren checkt 
of een plaatje goed te printen is. Een 
printer krijgt namelijk niet alle kleuren 
die een monitor produceert goed op 
papier. Het kleurprofiel van de printer 
geef je op in hetzelfde Colour Manage-
ment menu als hierboven, maar dan bij 
‘Soft-proofing profile’. Ga vervolgens in 
het hoofdscherm naar View -> Colour 
Management en vink daar de optie 
‘Proof Colours’ aan. Na enkele tellen 
toont GIMP dan in felroze de delen van 
de foto die de printer niet aankan.

SPELD IN DE HOOIBERG
Door de toenemende functionaliteit 
is het soms lastig de juiste optie in de 
GUI te vinden. GIMP maakt daarom 
het zoeken naar een bepaalde 
bewerking een stuk makkelijker. Door 
op het toetsenbord ‘/’ in te drukken, 
verschijnt een zoekschermpje. Om 
bijvoorbeeld de kleurverzadiging aan 
te passen, tik je het woord ‘saturati-
on’ in. Tijdens het typen toont GIMP 
al een lijst met matches. In dit geval 
zie je bovenin meteen het juiste filter. 
Kies dit door erop te dubbelklikken.

CONCLUSIE
Met versie 2.10 heeft GIMP een 
enorme stap vooruit gemaakt. Alle 
typen gebruikers profiteren hiervan 
of je nu retoucheert, tekent of logo’s 
ontwerpt. Met GEGL als nieuwe 
motor is verdere ontwikkeling een 
stuk makkelijker. Daardoor heb je 
nu al bij elke bugfix release meteen 
nieuwe functionaliteit.
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  Afbeelding 3: 
Belichting checken.
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