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Er is geen gebrek aan Linux applicaties om je 
foto’s te bekijken. Vaak hebben die applicaties 
echter nauwelijks mogelijkheden om ze te 
beheren. Geavanceerdere applicaties (zoals 
Digikam) bieden die mogelijkheid wel, maar 
die richten zich op de veeleisende gebruiker 
en bieden daardoor juist veel te veel functi-
onaliteit. Geeqie vult precies dat gat tussen 
een eenvoudige image viewer en uitgebreide 
fotomanager.  Serge Gielkens

Je vindt Geeqie bij alle bekende 
distributies in de repository. 

Geeqie kan met een heel scala aan 
formaten overweg. Behalve bekende 
formaten, zoals PNG en JPEG, onder-
steunt het ook RAW-bestanden. Dat is 
handig om je foto’s eerst te beoor-
delen en de slechte weg te gooien, 
voordat je met het echte bewerken 
begint. Omdat Geeqie een lichtge-
wicht applicatie is, gaat dat snel.

FOTO’S BEKIJKEN
Nadat je Geeqie hebt geopend, 
zie je linksboven een file browser 

(zie afbeelding 1). Gebruik die om 
naar een directory met foto’s te 
navigeren. Geeqie gaat meteen op 
zoek naar foto’s. Bestanden die 
Geeqie niet als foto herkent, slaat 
hij gewoon over. Geeqie toont in het 
centrale deel de eerste foto. Onder 
de file browser staat de lijst met alle 
overige gevonden foto’s.

Standaard is die lijst alfabetisch 
gerangschikt. Om bijvoorbeeld op 
datum te sorteren, klik je beneden 
op Sort by name. Vervolgens kies je 
Sort by date. Als je graag een thumb-
nail bij de bestandsnaam ziet voor 
een eerste indruk van de foto, ga je 
naar View -> Files and Folders. Vink 
daar Show Thumbnails aan. Door 
op een bestand in de lijst te klikken, 
open je de desbetreffende foto. Om 
achter elkaar door de lijst te lopen 
zijn de PageUp en PageDown toet-
sen handig. Heen en weer scrollen 
met het muiswieltje heeft hetzelfde 
effect. Als je dat doet met de Ctrl-
toets ingedrukt, zoom je in en uit.

Soms maak je meerdere foto’s 
achter elkaar, bijvoorbeeld met 
verschillende sluitertijden, om later 
de foto met de mooiste belichting te 
kiezen. Het is dan handig om de fo-
to’s bij elkaar te zien. Dat doe je via 
View -> Split. Hier kies je of je twee 
foto’s naast of juist onder elkaar 
wilt zien. Met de optie Quad toont 
Geeqie zelfs vier foto’s tegelijk. Om 
de foto’s samen in- of uit te zoomen, 
gebruik je Shift samen met de plus- 
en mintoetsen van het numerieke 
deel van je toetsenbord.

INFORMATIE  
OVER DE FOTO
In het rechterdeel van het venster 
zie je gegevens over de foto. Hele-
maal bovenaan staat het histogram. 
Dit laat zien hoe de kleuren rood, 
groen en blauw verdeeld zijn over de 
pixels. Zijn er links veel pixels, dan 
heeft je foto overwegend donkere 
kleuren. Bij een lichte foto zie je 
juist rechts veel pixels. Door rechts 
te klikken op het histogram beperk 
je de grafiek tot een enkele kleur, 
bijvoorbeeld alleen rood. Verder naar 
beneden zie je de Exif data staan, 

  Afbeelding 1: Foto’s bekijken.
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