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De standaard weergave van de zoekresultaten aanpassen

Het wijzigen van de weergave-instellingen heeft geen invloed op het resultatenoverzicht van de 

zoekfunctie van de Windows Verkenner. Dat is jammer, want de standaard weergave van 

zoekopdrachten is lang niet altijd even praktisch. Zo wordt bij het doorzoeken van een map met 

muziekbestanden de weergave-instelling Inhoud toegepast, terwijl de instelling Details handiger zou 

zijn vanwege de gedetailleerde bestandsinformatie en de optie om extra kolommen toe te voegen, 

bijvoorbeeld de kolommen Titel en Artiest (met een rechtermuisklik op 1 van de kolommen, 

optie Meer).

Voor een zoekopdracht zal het geen probleem zijn om de weergave even handmatig aan te passen. 

Wordt echter regelmatig naar hetzelfde type bestanden gezocht dan is dat niet efficiënt. Gelukkig is 

de voorkeursindeling voor het betreffende type altijd nog via een registertweak vast te leggen, deze 

is echter nogal bewerkelijk. In methode 1 leg ik de registertweak uit voor de zoekresultaten voor 

muziekbestanden waarbij de indeling wordt gewijzigd naar Details.

Methode 2 kan je het bestand downloaden die methode 1 vergemakkelijkt.

Maak eventueel eerst een back-up van de registersleutel zodat deze instelling 

nog hersteld kan worden.
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Methode 1 :

De eerste stap is het verwijderen van alle reeds opgeslagen weergave-instellingen (omdat

de registertweak anders wordt overruled door de reeds opgeslagen weergave-instelling):

sluit hiervoor de Windows Verkenner af en wis eerst vanuit de register-editor alle handmatig 

opgeslagen weergave-instellingen door de registersleutels

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\

Windows\Shell\Bag en ...\BagMRU te verwijderen. 

Creëer vervolgens de registersleutel

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\LocalSettings\Software\Microsoft\Windows\Shell

\Bags\AllFolders\Shell\{71689ac1-cc88-45d0-8a22-2943c3e7dfb3} door achtereenvolgens de 

registersleutels Bags, AllFolders,Shell en {71689ac1-cc88-45d0-8a22-2943c3e7dfb3} 

handmatig toe te voegen. 

Maak tot slot in deze registersleutel de DWORD-waarden LogicalViewMode en Mode aan met

respectievelijk de waarden 1 (voor de indeling Details) en 4.

Een zoekopdracht in een muziekmap heeft nu het volgende resultaat:
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Op vergelijkbare wijze zijn ook de andere typen zoekresultaten aan te passen. Maak

volgens onderstaande tabel de juiste registersleutel aan en kies de gewenste waarde voor

de DWORD-waarde LogicalViewMode (1 voor Details, 2 voor Tegels, 3 voor Pictogrammen, 

4 voor Lijst of 5 voor Inhoud).

Maptype Registersleutel

Algemene bestanden {7fde1a1e-8b31-49a5-93b8-6be14cfa4943}

Documenten {36011842-dccc-40fe-aa3d-6177ea401788}

Afbeeldingen {4dcafe13-e6a7-4c28-be02-ca8c2126280d}

Muziek {71689ac1-cc88-45d0-8a22-2943c3e7dfb3}

Video's {ea25fbd7-3bf7-409e-b97f-3352240903f4}

Methode 2 :

Om het makkelijk te maken, heb ik een registerbestand toegevoegd waarmee deze

registerwijzigingen eenvoudig zijn toe te passen. Pak het ZIP-bestand uit en dubbelklik op

het REG-bestand zodat de registerwaarden (na bevestiging) automatisch aan het register

worden toegevoegd. 

Is voor één of meerdere maptypen een andere weergave gewenst dan kan

 het registerbestand na het uitpakken eerst nog met

een simpele tekstverwerker als Kladblok worden aangepast (de registerwaarde

LogicalViewMode moet voor elk maptype apart worden aangepast).
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