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Zoeken naar bepaalde foto’s 

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.  
 
Als je een paar volle schoenendozen met foto’s moet omkieperen om naar een bepaalde foto 
te kunnen zoeken, ben je vast heel lang bezig. Maar in je computer gaat het niet veel anders, 
zelfs al kun je in Picasa razendsnel door alle foto’s heen scrollen.  
 
Het is zelfs voor een leek begrijpelijk dat een computer in tekstbestanden naar een bepaald 
woord kan zoeken, maar foto’s zijn geen tekstbestanden. Dus foto’s zijn voor een computer 
alleen te vinden als er toegevoegde tekstinformatie is zoals bijschriften of trefwoorden, of als 
ze in mappen en albums met betekenisvolle namen te vinden zijn, immers in een album met 
de naam “Familie” verwacht je geen foto van de Eifeltoren, tenzij “de familie” ervoor staat - 
maar dan zal diezelfde foto ook wel te vinden zijn in het album “Parijs”.  
 
Verder heeft elke foto technische informatie: een al dan niet abstracte bestandsnaam zoals 
IMG_0123.JPG, een opname- of opslagdatum, merknaam van de camera, etc.  
 
Opmerking: als je gezichtsherkenning gaat benutten, maak je het een stuk eenvoudiger om 
alle foto’s waarop bepaalde personen staan afgebeeld, te vinden. Maar ook daarvoor geldt: 
ga dat maar eens in orde maken voor de vele bekenden die op vele duizenden foto’s staan 
afgebeeld. Zie verder bij Personen.  
 
We gaan dus eens kijken wat Picasa voor ons kan doen en hieronder heb ik niets anders 
gedaan dan twee letters “jo” in het zoekvakje rechtsboven te typen. Er verschijnt dan vrijwel 
onmiddellijk een lijstje met woorden waarin die twee letters voor komen en er worden in alle 
albums en mappen maar liefst 508 foto’s gevonden die met die letters hebben te maken:  
 

 
 
Bij de bovenste foto is dat eenvoudig te begrijpen, want die heb ik ooit als bestandsnaam 
“Treintjes Job” gegeven.  
 
Maar bij de twee volgende foto’s uit de map 1970 is dat op het eerste gezicht helemaal niet 
duidelijk, tenzij ik foto in het bewerkingsvenster open zoals hieronder is gedaan, want dan zie 
ik een bij- of onderschrift “On journey (Italy, 1970)”:  
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Opmerking: het met Ctrl+T geopende subvenstertje voor trefwoorden (“labels”) is leeg en er 
zijn ook geen cameragegevens (exif) omdat dit een gescande z/w-foto is uit 1970. Dus deze 
foto is alleen gevonden op grond van de lettercombinatie “jo” in mijn onderschrift.  
 
De bruikbaarheid van het zoekresultaat is dus afhankelijk van de extra informatie die je zelf 
hebt toegevoegd of van niet-relevante toevalligheden zoals in bovenstaand voorbeeld.  
 
Omdat het toevoegen van tekst in de vorm van bij- of onderschriften en/of trefwoorden heel 
veel werk is (zeker achteraf), zijn albums  eigenlijk de minst bewerkelijke manier om foto’s te 
rubriceren en terug te vinden (zie Albums maken).  
 
Het zoekfilter kun je met één klik ongedaan maken door in de groene balk op Terug naar 
alles bekijken  of door in het zoektekstvakje op het kleine rode kruisje te klikken.  

Zoekfilters 

Bovenaan zijn er nog een paar interessante filters die je hieronder ziet:  
 

 
 
• Via het groene sterretje kun je zoeken naar foto’s die je met een gele ster hebt gemar-

keerd (je “favorieten”), maar dat is overbodig, want die worden al automatisch verzameld 
in het groene album Foto’s met ster , linksboven in de albumlijst.  
 

• Via het groene pijltje kun je zoeken naar de foto’s die je naar Picasaweb  hebt geüpload.  
 

• Via het groene poppetje kun je zoeken naar foto’s met gezichten.  
 

• Via het groene negatiefje kun je zoeken naar filmpjes en dit is vooral handig als die nog 
tussen je gewone foto’s staan in plaats van in een aparte map.  
 

• Via het “groene druppeltje” kun je zoeken naar foto’s die je ge-geocodeerd hebt, dus aan 
locaties hebt gekoppeld. Sommige camera’s doen dat al zelf tijdens het fotograferen.  
 

Tenslotte het schuifje: daarmee kun je het zoekresultaat beperken tot recentere foto’s.  
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Logisch, maar toch verwarrend is dat je dezelfde foto’s in albums en mappen tegenkomt, 
zodat de indruk kan ontstaan dat je alles dubbel hebt. Maar je weet: de foto’s in mappen zijn 
de echte foto’s en de foto’s in albums zijn alleen maar verwijzingen naar die echte foto’s.  
 
In de Picasa handleiding  vind je nog wat meer informatie bij Zoeken en meer.  


