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Zwart-wit via een kleurfilter 

De veranderingen in Picasa 3.6 en 3.8 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn 
er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Intro Picasa 3.6NL en Intro Picasa 3.8NL.  
 
Het derde paneeltje in het bewerkingsvenster van Picasa heet Effecten. Dit mag je bij het 
corrigeren van een gewone fotoserie niet gebruiken. Maar als je een zorgvuldig uitgezochte 
foto selecteert en vervolgens exporteert, heb je een kopiebestand waar je alles mee mag 
doen, bijvoorbeeld om er een zwart-wit foto via een filter van te maken, waardoor er heel 
subtiele veranderingen in de omzetting van kleur naar grijstinten ontstaan.  
 
Ik ga weer uit van de inmiddels bekende foto:  
 

 
 
Klik nu op de 10e knop in het roodomrande paneeltje. De foto wordt dan in eerste instantie 
neutraal zwart-wit weergegeven, maar als je in het kleurenvlakje klikt, verandert de muispijl 
in een pipetje waarmee je langs alle kleuren kunt ‘wandelen’. Je ziet dan heel merkwaardige 
veranderingen in de zwart-wit foto voorbij komen en het is moeilijk om keuze  te maken.  
 
Opmerking: de kleurvlakjes in het honingraatje zijn gemakkelijker te onthouden als je later 
een soortgelijk effect nog eens wilt krijgen bij een andere foto. Helaas is de keuze nogal 
beperkt, maar vroeger had je ook maar 3 filters in je cameratas: rood, geel en groen.  
 
Hieronder staat het pipetje bovenin de rode baan (bij de rode pijl):  
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Alles wat in de oorspronkelijke kleurenfoto richting blauw gaat, wordt dan relatief donker 
weergegeven en dat was vroeger de truc om een dreigende lucht te krijgen.  
 
Als je het pipetje bovenin de blauwe baan zet (bij de rode pijl), krijg je een wat vlak effect:  
 

 
 
Omdat er relatief veel rode tinten in de oorspronkelijke kleurenfoto zitten, wordt alle bebou-
wing nu relatief donker weergegeven. Zo kun je dus bijna voor elke foto een verrassende 
sfeer in grijstinten vinden.  
 
Als je tevreden bent, klik je op de gekozen kleur en vervolgens op Toepassen en anders op 
Annuleren. Als je dit resultaat later toch niet zo geslaagd vind, kun je met de knop 
Ongedaan maken Gefilterd Z/W weer terug naar de oorsprong.  
 
In de Picasa handleiding kun je bij Zwart-wit nog meer informatie vinden.  
 
Opmerking: dit effect is ook beschikbaar in Picnik: zie Picnik via Picasa.  


