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Tekst toevoegen 

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.  
 
Ook nieuw in Picasa3 is de mogelijkheid om tekst op een foto te plaatsen zodat je daarvoor 
niet meer naar een ander programma hoeft uit te wijken. Dat zullen velen op prijs stellen.  
 
Opmerking: tekst op een foto is wat anders dan tekst onder een foto. Dit laatste valt onder 
“bijschriften” of “onderschriften” en die zijn alleen onder bepaalde omstandigheden zichtbaar.  
 
De toepassingsmogelijkheden daarvan zijn legio (bijvoorbeeld fotografische wenskaarten), 
maar nu wil de onderstaande foto gebruiken als openingsdia voor een mooie serie oude en 
nieuwe foto’s van mijn geboorteplaats:  
 

 
 
Zoals gewoonlijk moet je dan de betreffende foto in het bewerkingsvenster openen en na de 
gebruikelijke bewerkingen (die je waarschijnlijk al eerder had uitgevoerd), maak je dan een 
kopiebestand (via Bestand > Een kopie opslaan), omdat je dezelfde foto waarschijnlijk ook 
zonder tekst in die fotoserie wilt gebruiken.  
 
Vervolgens klik je dan op de rood omcirkelde knop Tekst in het linker paneeltje, zodat het 
onderstaande werkbeeld zichtbaar wordt:  
 



PDF van http://www.wilmakarels.nl/fotobewerking/tekst-toevoegen.php 2 

 
 
Ongeacht de vele instelmogelijkheden in het linker paneel, kun je nu meteen een korte tekst 
gaan typen. Die tekst verschijnt dat in een kader met een centrale cirkel. Rechts daarvan zie 
je een rode stip waaraan je met de muis kunt trekken om het tekstkader te vergroten en te 
draaien. Maar je kunt het kader ook verslepen en hieronder heb ik het in de lucht geplaatst:  
 

 
 
Met de vele mogelijkheden aan de linkerkant kun je de vormgeving van de letters aanpassen 
en dat leer je alleen maar door te experimenteren, net zolang totdat je tevreden bent. Dan 
klik je links op Toepassen en zie je het resultaat:  
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Je ziet dan ook dat er naast de knop Tekst een vinkje is verschenen dat je aan en uit kunt 
klikken om de tekst (tijdelijk) onzichtbaar te maken. Dus die tekst staat als het ware op een 
transparante folie die over de foto ligt en blijft dus altijd aanpasbaar, want als je er even op 
klikt, verschijnen alle instelmogelijkheden weer.  
 
Opmerking 1: in Picasa 3.8 is dit vinkje onder de nieuwe knop voor Picnik zoek geraakt en 
vooralsnog niet verplaatst naar het tekstpaneel. Dus tijdelijk verbergen is nu onmogelijk.  
 
Opmerking 2: zoals altijd zie dan links dat je de laatst uitgevoerde correctie ongedaan kunt 
maken en omdat je niets hoeft op te slaan, kan dat in de toekomst ook nog. Zie Opslaan.  
 
In de Picasa handleiding vind je bij Tekst toevoegen nog meer informatie en leuke tips.  
 
Opmerking: deze functie is ook beschikbaar in Picnik: zie Picnik via Picasa.  


