
2785977814099
 

ISBN 978-1-4092-7859-7
90000  

ID: 6909673
www.lulu.com

Jo
h
n
B
aselm

an
s

L
eren

teken
en

m
et

g
evo

el





Leren tekenen met gevoel



-4-

Curaçao, 2009

This book is written by
John Baselmans

Photos and illustrations are from the hand of
John Baselmans

Lay-out
John Baselmans

With thanks to all those people who are supporting me.

 
Copyrights

I won’t put all the usual “don’ts” here, but I hope that you respect my work.
At least let me know when you use any part from this book.

 You will find my address on my website 
http://www.johnbaselmans.com 

Thank you.

ISBN 978-1-4092-7859-7



-5-

Dit boek draag ik op aan mijn vader die geen 
moment getwijfeld heeft aan mijn 

tekencarrière.
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Over John

 John is in Aalst, Nederland geboren en woont op Curaçao. Beide 
ouders waren artistiek aangelegd. John begon op zijn 3de  zoals ieder 
ander kind te tekenen, namelijk zonder schroom. Rond zijn 15de heeft 
zijn vader hem op een slimme manier aan het tekenen gekregen. Pa 
begon met een tekening van zijn grootvader in Pen en Inkt techniek wat 
niet zijn sterkste kant was. John kon dat niet langer aanzien en heeft het 
van zijn vader overgenomen.

 Zo is zijn eerste tekening in Pen en Inkt geboren. 6 jaar later heeft 
John ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn getekend.
 
 De grootvader van John, moeders kant, was een man met vele 
talenten en hobby’s. Hij heeft John leren ‘zien’ en ‘voelen’ in het tekenen.
Ook van hem kreeg John vele aanwijzingen. Zijn aanwijzingen waren 
voornamelijk om steeds te blijven  kijken  naar  je  tekening, de fouten te 
zien en de volgende keer daarmee rekening te houden.

 Jammer genoeg voor John is zijn grootvader, zijn meester, te jong 
overleden. Toen werd hij gedwongen om op eigen kracht verder te gaan 
en zijn eigen kunnen verder te ontplooien, wat hij ook heel goed heeft 
gedaan en nog steeds doet.

 Voordat John gaat tekenen brengt hij zichzelf in een bepaalde 
sfeer. Zijn lievelingsmuziek wordt opgezet. Wanneer John achter zijn 
tekentafel zit heerst er een vredige sfeer om hem heen en dat kun je ook 
in heel het huis ervaren. Zo fijn, zo zuiver dat je er alles aan doet om het 
zo lang mogelijk te behouden. Geen wonder dat zijn tekeningen allemaal 
een ‘special touch’ hebben, een ziel kun je zeggen. En ook geen wonder 
dat hij daarna zo uitgeput en leeg is.
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 Door de jaren heen heeft John zijn eigen technieken ontwikkeld 
en nog steeds is hij aan het experimenteren. 
Hieronder enkele van zijn eigen ontwikkelde technieken;

- Experimenteren met eigen gemaakte papier en daarop heeft  
 hij een grote tekening gemaakt met acrylverf.

- Schilderen met 2 kleuren, zwart en een andere hoofdkleur.   
 Hiermee heeft hij diverse prijzen gewonnen.

- Schilderijen van grote kunstenaars naar pentekeningen   
 over gezet.

- Combinatietechniek van pen-potlood-pastel.

- Zijn beroemde tekeningen van mens/dier. Hierop heeft hij   
 onnoemelijk veel reacties gehad.

- Combinatietechniek van pen-potlood-pastel-aquarel.

- Beeldhouwwerken in zeer steriele vorm.

- Versnipperen van een tekening en deze stukken opnieuw op  
 een achtergrond verwerken.

- Experimenteren met het inlijsten door te spelen met 
 glasstrookjes en glasstukken.

 

 Zijn ‘eigen’ tekeningen zijn ook heel bijzonder geworden. Daar zit 
zoveel gevoel in. Het blijft me steeds boeien en ik ontdek iedere keer wat 
anders in zijn tekeningen. 

       Elsa López 
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Voorwoord

 Dit boek ben ik gaan schrijven omdat ik meen dat iedereen kan 
tekenen, schilderen of welke kunstvorm dan ook kan beoefenen. Ik wil 
in dit boek het tekenen uitlichten omdat, dat het eerste is wat je als kind 
onderneemt.

 Het potlood! Dat stukje hout met wat zwarte substantie in het 
midden waarmee je lijntjes kunt zetten op het witte papier. Een potlood 
waar we later uitvoerig op terugkomen en we zullen zien dat het een 
instrument is waar we echt van alles mee kunnen doen. Waarom ik denk 
dat iedereen kan tekenen is, omdat je welk kind dan ook een potlood in 
de hand kunt geven en hij of zij een tekening laat maken. Kleuters, hoe 
jong dan ook, schromen er niet voor om hun levenswerk op dat witte 
vlak te zetten. Hun meesterwerk, de tekening van hun leven. Maar wat 
gebeurt er? Na een tijd beginnen kinderen bang te worden voor kritiek, 
bang dat een ander zal zeggen dat het niet mooi is maar ook bang dat 
er aanwijzingen gegeven wordt hoe het anders kan. Er wordt een angst 
op hen gelegd en die wordt erger naarmate ze ouder worden.

 Ik kan niet tekenen want…… en dan komt er een waslijst van 
excuses. Maar het is niet alleen maar bang zijn. Bang ook voor dat grote 
witte vlak wat gevuld behoord te worden. Bang dat anderen het ‘niet mooi’ 
gaan vinden!

 Wat is mooi? Op die vraag kunnen we nooit een goed antwoord 
geven omdat elk mens een ander manier heeft van kijken, voelen en 
beleven. Wat voor de een mooi is, is voor de ander afschuwelijk. Zelden 
zijn er verschillende mensen eens dat, dat werk absoluut mooi is. Ook 
daarom is het altijd moeilijk om aan ieders wensen te voldoen  en  zul  
je  altijd  kritiek  krijgen  als  je  iets  op  papier  zet. Terugkomend op dat 
iedereen kan tekenen. Het is duidelijk dat de ene persoon een compleet 
gedetailleerde tekening neer zal zetten en de ander met een paar lijntjes 
een blad vult. 

 Maar wat maakt dat uit? Niets,  want  het  gaat erom dat je, je 
gevoel, je hart en je ziel op dat papier plaatst en  dat  is  voor ieder 
persoon anders en op een ander manier.
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 Nu wil ik in dit boek niet ingaan op de diepe en zware theorieën 
van de kunst en hun  meesters maar het gaat er in dit  boek  om  dat 
iedereen weer de vrijheid gaat krijgen om papier en potlood te pakken en 
zijn gedachten, gevoel, ziel, hart en eigen ik op papier zet. Het is heel 
belangrijk dat je, je niet laat inpakken door commentaren van mooi of niet 
mooi. Het is ook heel belangrijk om te gaan werken aan een verfijning 
van de techniek. Het gevoel te ontwikkelen en leren lak te hebben aan 
wat anderen zeggen.

 Misschien  wat  hard  geschreven, maar  ik  denk  werkelijk  dat 
iedereen, die echt wil tekenen, kan tekenen. Dat heb ik in mijn meer dan 
40-jarige carrière al vele malen gezien, bij oudere maar ook bij jongere 
aankomende kunstenaars.

 Dit boek is meer voor de prille  beginners  maar ook voor diegenen 
die meer willen weten wat achter het tekenen schuilt. Ik zal het ook zo 
proberen te schrijven dat het voor de zeer jonge lezers begrijpelijk is. 
Eigenlijk zijn zeker onze zeer jonge talenten geen echt probleem want 
zij weten al  dat  de  kritiek  nietszeggend  is  en hebben  al  lak  aan de 
gevestigde orde. Toch, ook voor hen is het misschien goed om te zien 
dat er meer mogelijk is in tekenen dan alleen maar doen wat anderen 
willen.

 Een stripfiguur natekenen is een begin maar is niet het einde van 
je carrière en ook alleen natekenen zal je nog niet zover brengen dat je 
werkelijk je hart en ziel kunt tonen. Toch, ik veroordeel niet en juich ik 
iedereen toe die maar de moeite neemt om te tekenen of zich te uiten in 
een kunstvorm. Ik heb dit boek bewust zwart/wit gehouden om de kosten 
zoveel mogelijk te drukken en het op die manier mogelijk is voor iedereen 
te kunnen kopen.

Succes en laten we starten met jouw carrière.

    John
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Het belangrijkste cursusonderdeel van dit boek

Cursus 1 

‘Het leren zien en voelen met je ogen’



-11-

Eerste les ‘Zien’

 Wat hebben we nodig in deze les?
Vreemd genoeg hebben we in deze les niet veel meer nodig dan een 
paar ogen en een wil om te starten en leren. 
   Is dat alles? 
 Ja, in deze les gaan we leren om te kijken, voelen en werkelijk 
zien wat er om je heen gebeurt en leeft. Dus doe je ogen open en begin 
bij het begin.

   ‘Het leren zien’

Inleiding van deze les

 We  hebben  lang  genoeg  niets  gedaan  en  daarom  wil  ik  
maar meteen beginnen bij de belangrijkste les van de hele tekencursus. 
Mensen die me kennen weten dat ik nergens omheen draai en altijd 
meteen met de deur in huis val. Nu, ik val niet bij je binnen. Nee, ik sta 
meteen in je huis of kamer want er is een ding wat je vanaf nu moet gaan 
doen en dat is ‘Kijken’! Kijken? 

 Zul je, je nu meteen afvragen. Ik zie al genoeg en ik moet de hele 
dag naar mijn leerkracht, vader, moeder of schoonmoeder kijken! Ja, maar 
wat zie je dan als je naar anderen kijkt? Een of ander homo sapiens wat 
we mens noemen van vlees en met alle kenmerken die een mens heeft. 
Een hoofd, een mager of dik lichaam, korte of lange benen met kleren 
aan, daar waar je, je lach niet in kunt houden of waar je jaloers op bent! 
Dat is dus NIET kijken. Dat is het omhulsel van een object beoordelen 
en meestal is dat ook nog eens  afkraken van je eigen soort. Wat ik jullie 
ga leren is Kijken, diep in elk persoon kijken en Kijken in elk voorwerp 
wat je op je pad tegenkomt. 

 Het is zeer treurig gesteld met onze twee ogen die we hebben 
gekregen bij onze geboorte. Diep treurig, omdat we deze twee wonderlijke 
bollen gewoonweg niet gebruiken! We weten kennelijk niet meer dat we 
ogen hebben gekregen om te zien. Zien op die manier dat je kunt voelen 
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en kunt beleven hoe dat ander object of persoon eruit ziet van binnen. 
Ja inderdaad, met onze twee ogen, waar meestal een ‘fiets’ (bril) nog eens 
voor geplaatst is of wat plastic punaises in zitten die we lenzen noemen, 
zijn we vergeten hoe we moeten zien.

 We  hebben  naast  die  twee  wonderkamertjes  ook  nog  een 
connectie met onze hersenen en via de hersenen ons gevoel.  Helaas, 
in de vele jaren dat ik les geef ben ik erachter gekomen dat 99.9% van 
de mensen blind zijn. BLIND, hoor ik je denken, Ja BLIND. Want die twee 
wonderbollen worden gebruikt om puur te overleven en te weten waar 
eten te halen valt en om het grote bord langs de weg te vinden met de 
bewuste m.

 Mensen, het is niet te geloven hoe weinig jullie registreren wat er 
om jullie heen gebeurt. Interesse? Ja, het is ook interesse maar ook een 
zeer grote blindheid, luiheid en laksheid.  Laat ik je een vraag stellen. Hoe 
kun je leren tekenen als je niet kunt zien wat je moet tekenen of wat er 
voor je of om je heen gebeurt? Daarom is deze les de meest belangrijke 
in alle kunstlessen. Ik ga je nu niet leren om naar andere kunstwerken 
te leren kijken want dat is het meest afgezaagde wat je kunt doen. Dat 
lijkt namelijk meer op nieuwe cursisten afstompen door ze een weg op te 
duwen. Nee, ik ga je leren zien en met je ogen leren voelen! Voelen 
hoe een object, een mens of dier er uitziet. voelen hoe zijn energie is 
en hoe jij hem dan ziet. Niet je buurman of buurvrouw, nee, jij! 

 Even nog terugkomend over het bekijken van andermans werk. 
Ik denk dat ik dat eerst even toe moet lichten. Ieder persoon, elk mens 
heeft een eigen manier van zien en het beoordelen in het plaatsen van 
lijnen, kleuren en vlakken. Ieder mens ziet anders en daarom kunnen 
we zo’n groot verschil zien in een klas door een object te laten tekenen 
zoals we in de kunstacademie vroeger moesten doen. Het was mooi te 
zien wat een verscheidenheid aan objecten op papier kwamen terwijl alle 
studenten dezelfde schoen voor hun neus hadden.
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 Toch waren er verschillende tekeningen en dan kwam de leraar 
en die ging wel eens even zeggen wat goed en fout was, maar erger nog 
wat hij mooi vond! De grootste fout die een leraar kan maken is kijken 
wat hij mooi vindt. Wie is hij om te bepalen wat mooi is?

 Wie  ben  ik  om  te  oordelen  wat  jij  moet  tekenen? Ik  kan  je 
verklappen dat ik daarom heel veel ruzie heb gehad met mijn tekenleraren 
en dat de punten uiteen liepen van een 2 tot een 10! Maar dat terzijde. Het 
kijken naar andermans werk kan een les zijn maar dat wil ook zeggen dat 
je de fouten over gaat nemen van die artiest. ALLE kunstenaars maken 
fouten en er is geen een werk op de wereld, dat foutloos is volgens de 
standaarden van de algemene kunstwereld. Wat ik hier mee wil zeggen 
is het volgende: Je kunt wel naar andermans werk kijken maar je moet 
het zeker niet zien als het absolute voorbeeld. Het is namelijk niet jouw 
manier van tekenen, niet jouw manier van voelen en het zijn niet jouw 
kleuren. 

Kortom het is niet jouw hart- en zielgevoel

 Tekenen is jouw gevoel, jouw hart en ziel op papier zetten. Doe 
je dat niet, dan STOP DAARMEE en ga zitten tenen tellen! Je bent dan 
niet bezig op de manier dat je met tekenen bezig behoort te zijn.
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 Tekenen is werken met je gevoel en niet elke dag kun je tekenen 
omdat je gevoel, hart en ziel het niet aan kunnen en niet open voor staan. 
Ik moet je bekennen dat om bv het pentekenen onder de knie te krijgen, 
ben ik gestart om etsen van Rembrandt na te tekenen. Het kostte me 
veel moeite, niet omdat ik het pentekenen moeilijk vond maar omdat ik 
in de huid van Rembrandt was gekropen. Bij het natekenen in pen van 
de Nachtwacht kwam ik erachter wat er wat mis ging met me, namelijk 
dat ik die druk, die door de vele mensen op dat doek vandaan kwam, 
niet aan kon. Ik merkte dat ik niet in Rembrandts huid kon kruipen en 
dat ik die mensen niet kon ‘beleven’ zoals hij ze beleefde. Deze les was 
zwaar en was moeilijk want toen kwam ik achter dat je niet een andere 
kunstenaar kunt zijn.

 Toch, in deze moeilijke tijd heb ik geleerd het pentekenen meester 
te zijn maar het heeft me wel maanden ziek op bed gekost! Het is mooi 
als je aangetrokken voelt door een kunstenaar en zijn stijl maar het is niet 
jouw werk wanneer jij dat gaat kopiëren en zijn stijl aan gaat nemen. Het 
kopiëren van bekende doeken is meesterlijk en brengt veel geld op maar 
een ding is zeker, er is geen een meester die gekopieerd is met hart en 
ziel. Op dit onderwerp wil ik nog eens, in een later boek, terug komen.
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Oefening 1

Terug naar het kijken met die twee bollen die we ogen noemen. Okay, 
oefening 1.
- Sluit je ogen na het lezen van deze opdracht en noem op met  
 gesloten ogen wat er allemaal om je heen is. 
- NU! 

 Okay, na het opnoemen zal het je opvallen dat het wat algemene 
dingen zijn zoals; dit boek, stoel, tafel en misschien een bloempot. Dan 
is het stil en is het op, leeg en geen plaatje meer. Kijk, dat is wat ik jou 
wil zeggen; We vergeten werkelijk te kijken en dat komt omdat we niet 
gelijk voelen met ons kijken. 

 Ik  geef  een  voorbeeld;  Een  vriend  van  me  stuurde  wat 
videobeelden op van een balletdanser en -danseres. Ik ben nooit zo 
werkelijk geïnteresseerd geweest in ballet maar ik keek het stuk wel af. 
Wat viel me op? Het was een geweldig stukje werk van twee personen 
en de man had maar een been! Ja een balletdanser met een been en 
zijn stok. Ik keek gefascineerd naar die man en vergat de balletdanseres 
die ook driftig  haar  werk  deed. Ik  vertelde  mijn  vrouw  over  deze  
video.  Na een uurtje kwam mijn vrouw naar me toe en  vroeg:  John,  de 
balletdanseres had maar een arm, had je dat ook gezien? Ik geloofde 
haar niet en ging weer naar de video kijken en warempel ze had maar 
een arm! Ik was werkelijk gepakt op mijn eigen blindheid dat ik meende 
beter onder controle te hebben. Het was mijn minder interesse in ballet 
wat mij wel de stok van de man liet opvallen maar niet de ene arm van het 
meisje. Mijn gevoel stond duidelijk niet open voor deze video beelden.
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 Kijken is iets wonderbaarlijks en zeker heel moeilijk te leren. Je 
ziet, ik moet na vele jaren nog steeds opletten dat ik alle dingen registreer. 
Al het registreren kan wel een nadeel hebben en dat is bij mij wanneer ik 
onder veel mensen ben of in een stad loop. Teveel beelden, teveel zielen 
en gevoel komen op me af en na enkele uren ben ik zo geladen dat mijn 
harddisk van een hoofd het niet meer pakt. Het tekenen brengt me daarom 
ook in andere werelden. Dat zul je gaan merken als we verder komen in 
dit boek.

 We gaan dus leren kijken met of zonder bril, lenzen of wat voor 
hulpmiddelen dan ook.

Oefening 2 

- Doe je ogen dicht nadat je 1 object hebt uitgekozen in je kamer  
 of in het vertrek waar je nu bent.
- Pak een makkelijk object; vaas, kopje, telefoon of wat dan ook. 
- Kijk er 5 minuten naar en sluit dan je ogen en ga in gedachten  
 dat object weer natekenen. 
- Houd dat beeld vast en open je ogen en kijk hoeveel details je  
 hebt onthouden en in je oogkassen hebt getekend.

 Erg hè? Wat een ellende dat je zo weinig onthoudt en dat je zelfs 
moeite hebt met welke vorm het object had. Ja, je zult er versteld van 
staan wat een slechte bril we ophebben. En erg genoeg dat de oogarts je 
niet kan helpen want dit is iets waar je, je hart en ziel voor nodig hebt.

Dus we moeten meer oefenen en daar gaan we nu verder mee door.
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Oefening 3

- We gaan het nog eens proberen, nu met een ander object.
- We kijken weer naar dat object, zien we de vorm en kijken we 
 wat voor een ‘extra’ vormen en afbeeldingen, knopjes of 
 uitsteeksels dat object heeft. 
- 5 minuten lang kijken en dan ogen dicht en weer het natekenen  
 in gedachten.

En? Al wat beter of ga je nog erger in de fout?

 Goed, ik ga je wat verklappen. Deze oefening doe ik nu al 40 jaren 
en zal die mijn hele leven moeten blijven herhalen. Als je een object ziet 
wat je wil tekenen dan ga je met hem praten, je voelt het en je ziet dat 
het een geheel gaat worden met jou. Ik zie je al de wenkbrauwen fronsen 
want die Baselmans is werkelijk gek aan het worden! Och, kan waar zijn 
maar het heeft een pluspunt want de meest krankzinnige mensen maken 
de mooiste werken. Vergeet dat niet.

 Voel je object en probeer een te zijn met hem. Hij zal je toelaten 
in zijn wereld en in zijn bestaan. Beleef het en wees daar. Wees die vaas, 
voel die vaas en zie hem dan als een vaas.
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Oefening 4

 We gaan weer een object nemen en je gaat nu dat object voelen. 
Niet met je handen maar met je ogen. Voel het en laat hem een met jou 
worden. Laat hem zijn geheimen kennen aan jou  en  laat  hem  zijn  
energie aan jou geven. Sluit na 5 minuten weer je ogen en wat zie je? 
Een fonkelende vaas precies zoals je hem met je ogen open  ook zag! 
O nee? Nog niet? 

 Ik weet het, het gaat niet zo snel en zeker niet als je even snel 
door dit boek leest. Ook je lezen is namelijk oppervlakkig want ik weet 
zeker dat je niet weet op welke pagina je nu bent en welke plaatjes je 
nu al gezien hebt. Het is normaal want dat is wat we leren  in  deze 
maatschappij; oppervlakkig, snel en doorrammen en zeker niet te lang 
ergens bij stil staan. Dat is de grootste fout die je in je leven maakt en 
waar je dagelijks op gestraft wordt.

 Het voelen met je ogen is iets wat heel langzaam maar zeker zal 
groeien  als  je  deze  simpele  oefeningen, dagelijks vele malen, zult 
herhalen. Het voelen met je ogen is iets waar veel meer bij komt kijken 
dan maar een plaatje herinneren; Het is het beleven van een ander 
leven. Ja, elk object, of het nu een kopje, vaas, dier, plant of mens is,  
heeft een eigen leven. Dat leven is te voelen en te zien als je daar voor 
openstaat.
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 Nu zullen er ook jongeren zijn die dit boek lezen en ik ben blij dat 
deze mijn experts zijn. Wij ouderen kunnen niet meer goed onthouden en 
weten bij vele spelletjes niet meer hoe iets eruit ziet of werkt. Ik ga niet 
met jullie over spelletjes praten want dat is in mijn ogen een weggegooide 
tijd. Maar  ik  weet  wel  dat  jongeren  perfectionisten  zijn  in  plaatjes 
herinneren  en  zien. Waarom? Wij hebben allemaal deze ‘gave’ gehad 
en veel gaat al in de eerste jaren van ons leven verloren. De dag dat je 
op deze wereld komt, ben je een helder en schoon wezen zonder enige 
invloed van buitenaf en een wezen zonder beperkingen. Tijdens je jeugd 
kun je alles aan maar er wordt jou zeer snel vele beperkingen opgelegd. 
Je zult later in deze maatschappij moeten passen. Je past er niet goed in 
als je geen goede baan, geen geld en geen toekomst hebt, dat is wereld-
wijd de slagzin. Dat is een grote leugen die ons voorgehouden wordt en 
door deze leugen zijn wij mensen blind, doof en zonder gevoel.

 Terug naar onze nieuwkomers op deze wereld. Ze hebben vele 
gave, vele dingen waar wij mee opscheppen als trotse ouders, dat ze 
ooo zo wijs zijn. En wat doen we? We stompen die boel af en proberen 
deze geweldige wezens in alles te beperken. Gelukkig gaat dat niet altijd 
goed en zijn er uitzonderingen: Kinderen die niets zien in deze manier 
van leven maar zij hebben wel extra gave. Een ervan is dat zij beelden 
zo gedetailleerd onthouden dat je het niet voor mogelijk houdt. Als ik zo’n 
kind ontmoet is  het heerlijk om oogcontact mee te hebben. In enkele 
seconden gaan er miljarden signalen met informatie door ons heen en 
even heb ik dan het gevoel dat ik weer thuis ben. Thuis in de wereld van 
gevoel en elkaar  spreken  zonder een woord te zeggen. Ze zijn er en 
gelukkig zijn ze aan het opkomen en gaan er meer en meer weer de 
wereld leiden. Toch, wij kunnen door te tekenen en door weer ons gevoel 
open te stellen voor alles wat om ons heen is, ons weer gaan begeven 
in een wereld zonder beperkingen.
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 Kijk, kijk wat er om je heen gebeurt maar tegelijk met dat kijken, 
voel ook wat de persoon of dat object je te vertellen heeft. Neem van 
me aan, of het een kopje, vaas, dier, plant of mens is, het heeft je wat te 
vertellen en je zult het gaan begrijpen waarom jij het tot nu toe ‘nog’ niet 
mag tekenen.

 Ondertussen denk ik wel dat je een beetje begrepen hebt wat ik 
bedoel met kijken via diezelfde bollen als waarmee je alles opmerkt en 
ook objecten probeert te ontwijken. Het kijken waar ik naar toe ga in dit 
boek is meer het object ‘zijn’. Dan wil ik nog een oefening doen om je 
meteen te laten voelen wat werkelijk kijken is.

Tip

 Als  je  objecten wil  voelen en werkelijk wil zien, zie dan deze 
objecten als energie. Energie waar alles van gemaakt is. Als je op die 
manier gaat kijken, dat het  object  voor  je gemaakt  is  van dezelfde 
energie als waar jij van  gebouwd  bent, dan  zul  je  zien  en  voelen  dat 
er een connectie ontstaat. Probeer alles te zien in energie. 
Probeer het, doe het.

Oefening 5

 Bij deze oefening is het belangrijk dat je naar een park, stukje 
natuur of een bos gaat in je omgeving. Ga daar wat lopen en laat je gevoel 
het werk doen. Zet al je voelsprieten op 100% en maak een  heerlijke 
wandeling . Op een gegeven moment kom je op een plaats waar je het 
gevoel krijgt dat de wereld een paradijs is. Een plaats waar je, je sterk 
voelt en een plaats waar je niets kan overkomen. Ga daar op die plaats 
zitten, op een boomstronk, steen of in het gras en kijk om je heen. Laat 
deze plek werkelijk helemaal bezit van je nemen. Geniet van de rust of 
misschien de spelende kinderen, vogels  of andere  dieren,  planten of 
bomen om je heen. Observeer wat  je om je heen ziet en pak op een 
gegeven moment een detail uit  dat  geheel. Dat detail ga  je  dieper  
bekijken en laat je het helemaal in je komen. Sluit je ogen en kijk dan 
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wat een geweldig beeld je in je zwarte oogkassen ziet verschijnen. Ik 
verzeker je dat je een geweldig plaatje zult zien en dat je er versteld van 
zult staan hoe mooi de dingen om je heen kunnen zijn.

 Goed, na deze oefening zul je merken dat je dingen van de natuur 
makkelijker zult pakken en zien dan de mensen en straatbeelden die om 
je heen zijn. Het is nog moeilijker om beelden van een TV over te nemen 
omdat die grotendeels leeg en nietszeggend zijn.

 De natuur is onze beste leermeester omdat de natuur rein is 
en waar niet met menselijke handen aan gebouwd kan worden. Ja, wij 
kunnen wel een boom ergens planten of een plantsoen maken maar de 
natuur zelf maakt uit of ze zullen meewerken en gaan groeien. Uitgaan 
van de natuur is daar waar wij, onze leerschool van het leven en zo ook 
van het tekenen, moeten zoeken.
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 Dat gevoel, wat je hebt als je een vogel ziet vliegen of een bloem 
die zijn best doet om op die dag op zijn mooist te zijn, is wat wij mensen 
moeten leren weer te aanvaarden en te zien. Als je later meer begaafd 
bent in het zien en voelen dan zul je merken dat elke bloem, elk dier je een 
verhaal vertelt en dan ook nog met de meest mooie verhalen komt zodat 
het onmogelijk is om hem of haar te vergeten. Is het je  niet opgevallen 
dat het die beelden zijn die indruk gemaakt hebben op jou en waar je nu 
nog de beelden van op kunt roepen alsof ze net gebeurd zijn? Het zijn 
die beelden waar je werkelijk contact mee hebt gehad, met diegene of 
dat voorval wat echt indruk op je gemaakt heeft. Indruk maken is niet met 
een poeha en veel woorden mensen willen overtuigen maar het kunnen 
simpele dingen zijn die voor altijd in je hersenen ingebrand zijn. Het is niet 
die buitenkant maar het is de connectie die je maakt waardoor een beeld 
bij je blijft hangen. Vandaar dat een plaats in de natuur die jouw gevoel 
heeft uitgekozen en een beeld wat op dat moment voor je afspeelt zoveel 
indruk maakt dat je het bijna fotografisch voor de geest kunt halen.

 Het is dus belangrijk in het tekenen dat je op een plaats bezig 
bent die voor jou prettig aanvoelt en waar je, je zelf sterk voelt. Dat is per 
persoon verschillend en is niet te bepalen voor of door anderen. Ik heb 
hier nog een klein voorbeeldje vanuit mijn eigen ervaringen.

 In mijn leven heb ik al aardig wat verhuizingen meegemaakt. Zo 
ben ik in vele huizen terecht gekomen en heb ik keer op keer een nieuw 
stekje moeten vinden waar ik me sterk genoeg voel om  te  tekenen. 
Enkele jaren geleden verhuisden we naar ons droomhuisje midden in 
de natuur op het eiland. Een geweldig stekkie waar we werkelijk een 
goed gevoel hebben. Ik had de grootste slaapkamer gepland om daar 
mijn atelier van te maken. Bij de verhuizing werd alles daar netjes in ge-
plaatst en was mijn atelier klaar. Van tekenen kwam maar niets. Er kwam 
maar niets van mijn hand. Op een gegeven moment stelde mijn vrouw 
voor om mijn tekentafel in de woonkamer te zetten. Ik was namelijk al 
verschillende keren in die hoek van de kamer gedoken en het was een 
sterke hoek met het licht wat ik nodig had en de rust die me verder zou 
brengen. Ik verhuisde mijn tekentafel van mijn atelier naar die hoek van 
de woonkamer en vanaf die dag kwamen er weer tekeningen tevoorschijn. 
Ook bij moeilijke momenten ga ik op die stoel zitten en ben ik weg van 
deze aarde. Ik had eindelijk weer mijn stekkie gevonden.
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 Het is belangrijk dat je een plaatsje vindt in je huis waar de wereld 
om je heen niet meer belangrijk is. Iets wat je als kunstenaar zeker moet 
doen, is een plaats zoeken waar alle energie voor jou is en waar niemand 
je iets kan doen. Let vanaf nu maar eens op waar en op welke plaats 
je het meest sterk voelt in je huis. In welk hoekje voel je, je het sterkst 
en welke plaats laat je merken dat je een bent met de  energie van het 
tekenen of waar je meer energie op kunt doen om stand te houden in 
deze wereld?

 Je ziet,  het  eerste  hoofdstuk  van  dit  boek is  werkelijk  het 
hoofdstuk met regel op regel oefeningen. Oefeningen die je in een teken-
cursus normaal niet zou verwachten en zeker niet had durven te dromen 
dat net jij die dingen nu aan het lezen bent. Maar je zult moeten begrijpen 
dat het maken van kunst, het maken van een geweldig stuk niet komt 
door logisch te denken of je hersenen te laten werken. De grote kunst-
werken op deze wereld zijn allemaal ontstaan door het laten spreken 
van gevoel en zijn gemaakt door mensen die naar hun gevoel hebben 
geluisterd. Daarom blijf ik volhouden dat de meeste lessen in de kunst 
zeer slecht gegeven worden en dat er veel te veel gehamerd wordt op 
techniek en wat mooi en goed is. Zoals je nu zelf mee maakt, hebben we 
nog geen lijn op papier gezet maar zijn we al diep bezig in de wereld van 
de werkelijke kunst. Zodra je door hebt dat het belangrijk is dat je kunt 
zien maar dan het zien via ogen die kunnen voelen, dan kunnen we dat 
potlood gaan nemen en wit papier gaan vullen met koolstof.
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 In de hele wereld van kunst worden vele grote kunstenaars gezien 
als gestoord, overgevoelig en zelfs krankzinnig. Maar  het  zijn  juist  die 
kunstenaars die iets groots naar buiten hebben gedragen en dat komt 
omdat  ze  de  mogelijkheid hebben om met  hun  ogen te voelen, te 
luisteren naar hun gevoel en zo de andere wereld te zien. Op die manier 
duiken ze dieper in een  materie  die  in  onze  huidige  maatschappij 
angstvallig  verscholen  gehouden  wordt.  Het  zijn  juist  die  mensen,  
zoals Michelangelo, Davinci, Picasso, v. Gogh, Renoir, Darwin, Rembrandt 
en ga zo maar door, die konden voelen met hun ogen. Dan zagen ze 
een bruine wereld dan weer een blauwe, dan weer vlakken en dan weer 
stippen. Maar allemaal voelden zij hun wereld en een wereld zoals die 
zich aan hen presenteerde. Dat alles is erg belangrijk om daar aan te 
denken. Niet dat we nu allemaal krankzinnig moeten worden, al zijn we 
dat al zonder dat we het weten. Maar wel, dat we moeten in gaan zien 
dat de wereld niet is wat onze ogen nu zien. Een wereld die door een 
maatschappij met een TV en Computer ons vertelt wat wij moeten zien. 
Daarom zijn we met zo vele anderen totaal blind en vergeten hoe wij uit 
eigen beweegredenen moeten zien en voelen.

 Ik weet zeker dat u niet had durven denken deze dingen in een 
cursusboek te vinden. Daarom juist is dit boek een speciaal boek voor 
mensen die werkelijk willen tekenen en zich werkelijk willen inzetten om 
hun gevoel, hun hart en ziel te plaatsen op papier. Tekenen en kunst 
maken doen velen en is een kwestie van domweg natekenen of doen 
wat je leraar zegt, maar creëren is iets wat van binnenuit moet komen 
en dat kan je niet aangeleerd worden. Het is iets wat je moet gaan zien, 
gaan zien met ogen die kunnen voelen.

 Voor zover wil ik even de ogen met rust laten want die hebben al 
genoeg meegemaakt. Het is nu de beurt aan je hersenen. Je weet wel 
dat beetje prut wat we boven in onze hoofd hebben en waar wij mensen 
zo trots op zijn dat we er meer van hebben dan andere wezens. Of we 
daar nu trots op moeten zijn laat ik even terzijde maar het hebben van 
hersenen is niet altijd makkelijk, dat is duidelijk. We gaan ze maar eens 
wat prikkelen en kijken in hoeverre wij onze hersenen gebruiken en wat 
we eigenlijk ervan nodig hebben.
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Les 2 ‘Kleuren’

 Kleuren, iedereen ziet ze anders en voor geen een mens is er een 
kleur die hij hetzelfde ziet als de ander mens. We hebben ook mensen 
die geen kleuren zien en  er zijn ook  mensen die  bepaalde  kleuren  
niet kunnen  ontdekken.  Kleurenblind  noemen we dat en dat is  iets wat 
onhandig kan zijn in deze maatschappij. Toch is kleurenblind zijn, heel 
normaal in deze wereld en zeker in de natuur. Vele dieren zien geen 
kleuren of zijn beperkt tot een zwart/wit met wat grijstonen daartussen. 
Erg? O nee hoor, ze leven er niet minder om en weten maar al te goed 
hun eten  te  vinden  en  hun bestaan te vervolgen.  Kleuren zijn niet 
belangrijk! Erger nog, er zijn geen kleuren! 
GEEN KLEUREN!

 Ja, zie je nu wel, je bent een  boek  aan  het  lezen  van een 
persoon die werkelijk de hele gevestigde orde op zijn kop zet. Nu slaan 
zijn hersenen werkelijk op hol, denk je nu.

 Goed alle kleuren die wij als mens zien, komen af van wit. Ja, alles 
is afgeleid van wit of beter gezegd licht. Alles is licht en licht bestaat uit 
“golven”. Golven, die van de zon komen als schepper van het leven hier op 
aarde. Zonder licht zou er weinig zijn op deze planeet. Al het licht en het 
water wat we gelukkig rijkelijk van hebben op deze aarde, creëren de zon 
met zijn golven om zo alles te laten groeien en de nodige kleuren te laten 
zien. Het is moeilijk te geloven dat licht zoveel kleuren kan voortbrengen 
maar zie een simpel voorbeeld wanneer het regent en de zonnestralen  
door de druppels vallen. Je ziet dan alle kleuren die er bestaan en dat 
noemen we een regenboog. Gewoon onzichtbaar licht wordt gebroken 
en verdeeld in vele kleuren. Hetzelfde gebeurt ook als je licht door een 
prisma laat vallen. Het licht breekt en kleuren komen tevoorschijn. 
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 Nu komen we op het punt dat we kleuren zien. Alle objecten 
hebben hun eigen golflengte, hun eigen uitstraling.  Je weet  wel, die 
buitenwereld waar we ons zo op blind staren in deze maatschappij.  Deze   
kleuren   worden   ‘gemaakt’   door een   kleurstof  die   elk   een  eigen  
uitstraling / golflengte  weergeeft.  Wij manipuleren werkelijk de natuur met 
haar kleuren. De natuur die van nature alle kleuren bezit, enkel om op te 
vallen voor de voortplanting of geschut gaan om gevaar te voorkomen. 
De natuur die werkelijk ons alle kleuren geeft welke we hier momenteel 
zien en beleven. Maar op het moment dat de zonnestralen verdwijnen, 
verdwijnen ALLE kleuren! Ze zijn er niet meer, weg en alles is een kleur; 
de kleur zwart. Weg zon, weg golven en weg kleuren. Vandaar dat wij 
afhankelijk zijn van wat de zon ons aan golven biedt.

 Een helder schilderij in een museum in Europa zal in de tropen 
dof aandoen. Een schilderij geverfd bij kaarslicht heeft een beperkt aantal 
kleuren. De andere kleuren waren niet herkenbaar, niet te zien. En zo is 
het dat ook wij, mensen, alsmaar kleuren anders zien. Je ogen zijn de 
bollen die, die golven opvangen en je hersenen gaan jou zeggen welke 
kleur je ziet. Bij kleurenblindheid kan het zijn dat je twee ogen het niet 
registreren maar het kan ook zijn dat je blauw als rood ziet en groen als 
geel. Je hersenen geven je die andere informatie dan wat er werkelijk 
voor staat. Ook is er een complete kleurenblindheid waar geen kleuren 
geregistreerd worden en alles omgezet is in grijze tinten. Iets wat je had 
met de eerste TV, waar je alles zwart en wit zag. Er was gewoonweg niet 
meer informatie en zo bleef het beperkt tot een zwart en wit met een 
grijstrap tussen in. Ook zo werkt het dan bij deze kleurenblinde personen 
maar ook bij vele dieren in de natuur.
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 Toch, kleurenblind zijn wil niet zeggen dat je niet kunt tekenen 
of schilderen. Een goede kennis van me die kleurenblind is en kleuren 
ziet geheel anders dan wij, maakt geweldig werk en je ziet werkelijk 
kleurencombinaties waar velen verstomd zullen staan dat het mogelijk is. 
Zijn werken zijn kleurrijk maar geheel anders opgebouwd dan als wij het 
zouden doen. Dat heeft me werkelijk aan het denken gezet, want waarom 
moeten we ons houden aan bepaalde kleurencombinaties? Waarom 
mag rood niet tegen groen liggen en is mengen van oker met groen uit 
den boze? Alles kan en voor mijn vriend was het een openbaring dat hij 
wel degelijk kon schilderen maar voor mij was het een teken dat er geen 
kleurenregels bestaan en dat we die ons zelf opleggen.

Oefening 6

- Ga naar de TV of naar je computer en zet een kleurrijk plaatje  
 op je scherm. Je ziet dan allerlei heldere kleuren. 
- Nu haal je alle kleuren van je scherm af zodat je alleen grijs, wit  
 en zwart ziet. Je ziet, dat toch elk kleur een grijstoon vertegen- 
 woordigt. 
- Probeer op papier de grijstinten vast te leggen en laat dan weer  
 de kleuren opkomen. 
- Zet bij de verschillende grijstonen dan de verschillende kleuren. 
Zo kom je erachter hoe je later van  een  kleurenfoto  een  zwart/wit 
tekening kunt maken.
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 Het is ook mogelijk als je een  kleurenfoto  uitprint  en  dan  een 
computer programma instelt op zwart/wit. Dan print je datzelfde plaatje 
ook uit in zwart/wit en grijs. Zo kun je rustig de kleurenfoto met de zwart/
wit foto  vergelijken  en  kun  je  zien  welke  kleuren  waar bijhoren in de 
grijsschaal.
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Les 3 ‘Gevoel en zien’

 Alweer, denk je nu, ja, alweer want we moeten dat eerst heel 
goed onder de knie hebben voordat we een potlood in de hand nemen. 
Er gaat veel om in de mens, als het om tekenen of kunst gaat. Veelal hoor 
ik, ‘ik kan dat niet’, ‘wat een gave is dat’ en zo kan ik al vele bladzijden 
vullen met smoezen en regels die uitgesproken worden om maar niet te 
gaan tekenen of schilderen of zelfs een ander vorm van kunst te gaan 
beoefenen. Velen gaan er van uit dat kunst een ‘gave’ is. Nou, ik kan je 
zeggen dat ik me nog steeds niet begaafd voel en mijn werk niet als een 
gave zie want een gave bestaat niet! De gave om kunst te beoefenen 
of de gave om waar te zeggen of om helder te zien, zijn geen gave! Elk 
mens, elk wezen op aarde komt met die ‘gave’ maar deze ‘gave’ worden 
meestal in de eerste uren, dagen of maanden van een leven al de kop 
ingedrukt. De gave om te tekenen wordt meestal op een latere leeftijd 
totaal de kop ingeslagen, vele ouders weten al dat snel mogelijk te maken 
bij hun kinderen. Het past niet in deze maatschappij en later val je toch in 
een diepe armoede als je kunstenaar zou worden. Er is geen geld mee te 
verdienen en meestal is het een sober moeilijk leven. Vele regels die je in 
een sneltreinvaart voor je geworpen krijgt. Vele jongeren zien dan werkelijk 
de diepe ellende die vele kunstenaars moeten doorstaan en het sobere 
leven waar deze mensen in terecht komen. We zijn toch op deze wereld 
gekomen om een mooi bestaan op te bouwen? Huisje, boompje, beestje? 
Liefst met zwembad, groot huis en als het even kan, meerdere wagens 
en een boot. Ja, daar gaan alle ambities en alle goede bedoelingen van 
een jonge potentiële kunstenaar. Weer een kunstenaar verdwenen en 
opgeslokt door een schrikbeeld wat alsmaar naar voren gehaald wordt 
om zo je zoon of dochter niet in de kunst te laten verdwijnen! Ziekelijk 
en zeker minachtend naar de wetten van de natuur toe, andere woorden 
heb ik er niet voor. Wij hebben allemaal de gave om te tekenen of welke 
tak van de kunst maar ook uit te oefenen maar wat missen we dan?  
 Lef! 
-  Lef om te beginnen en het lef om boven het geroddel, wat
 de gevaren zijn als je kunstenaar wil worden, te staan. 
-  Lef om een wit vel papier te nemen en daarop te beginnen. 
-  Lef  om…… 
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 Ik wil even op dat laatste stukje van de vorige zin terugkomen, 
het lef om de angst te overwinnen van dat wit stuk papier voor je. Ja, 
dat is meestal de eerste grote stap die je moet nemen om met tekenen 
te beginnen. Wat doe je met dat grote witte vlak? Waar ga je beginnen? 
En wat zet je daarop? Het zijn de eerste drie vragen die meteen door je 
heen schieten als je dat vel voor je ziet liggen.

 We hadden het al eerder over gehad om contact te maken met de 
dingen om je heen. Het voelen van voorwerpen en de beelden die je met 
gesloten ogen op kunt roepen. Nou, daar zitten we dan, aan de eerste 
grote sprong in het duister. We gaan dat stuk wit vel papier gebruiken, 
maar voor wat? 
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 Ga ik even terug naar een klein gedeelte van mijn leven, want 
ik kan niet schrijven over anderen. Ik kan alleen zeggen wat ik voel en 
wat ik beleef. Een tekening wordt bij mij geboren in mijn hoofd. Dat stel 
hersenen dat ik heb, zit met miljarden plaatjes opgescheept en is een 
zwaar overvolle harddisk die extra uren draait. Ik werk zeer sterk met 
gevoel omdat ik dat nu eenmaal nodig heb om een tekening te maken. 
Op een gegeven moment krijg ik beelden voor mijn ogen. Verschillende 
plaatjes die in elkaar gaan passen en die langzaam maar zeker een beeld 
gaan vormen. Een totaal plaatje wat eens een tekening zal moeten gaan 
worden. Niet dat ik die dan gelijk ga tekenen maar het kan wel zo zijn dat 
ik alvast een eerste opzet maak van datgene wat ik in mijn hoofd heb. 
Tekenen is gevoel en gevoel houdt in om met je hart en ziel te werken. 
Kunstenaars die werkelijk werken via hun hart en ziel zullen merken dat 
ze niet veel nodig hebben in een leven. Nu hoor ik je alweer denken dat 
ik een soort promotieboek aan het schrijven ben of dat ik me te veel met 
onaardse sferen bezig houd. De reden dat je dat denkt is omdat veelal 
de mensen opgeslokt zijn door een maatschappij die dit soort dingen 
doen; verbergen, wegstoppen en zelfs betitelen als krankzinnig. Ik had 
het er al eerder over dat vele grote kunstenaars in de maatschappelijke 
krankzinnige molen belandden, dat ze niet begrepen werden en dat ze 
zelfs wanhoopsdaden verrichtten om zo nog hun mening waar te geven. 
Nu is het in de loop der tijden wel wat veranderd maar nog steeds kan 
de ‘gewone’ mens een kunstenaar niet volgen. Hoe komt dat? 
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Les 4 ‘ De kunstenaar’

 Hoe   komt  dat  een  kunstenaar,  zich  begevend  in  de 
maatschappij, anders gezien wordt dan een mens? Eigenlijk is daar een 
makkelijke uitleg voor maar of je die gaat accepteren is een vraag. Mijn 
antwoord en simpele uitleg is: Omdat een kunstenaar zich in een andere 
wereld begeeft dan een mens in de maatschappij. Voor een kunstenaar 
is er geen maatschappij en zeker geen wetten en regels die tegen de 
wetten van  de  natuur  zijn. Hoeveel  keren  zie  je niet dat  de  meest 
opvallende mensen, die tegen vele wetten, regels en dieren-/natuurleed 
zijn, mensen zijn die ook kunstzinnig bezig zijn? Het zijn die mensen die 
dichter bij de natuur staan, weten dat er meer is dan alleen wat we om 
ons heen zien. Ze weten dat wat we zien maar een omhulsel is  en dat  
er  in die verpakking een energiebron is die bij zeer veel mensen al erg 
aan het vergaan is. Zelf heb ik daar dagelijks mee te maken en ik zie dan 
ook vele lege hoezen die pretenderen mensen te zijn. Ik ga in dit boek 
daar niet te ver op in want dit heb ik namelijk al volop besproken in een 
ander boek. Maar het is wel belangrijk dat we door gaan hebben, dat we 
bij het beoefenen van kunst bezig zijn met gevoel, hart en ziel. Dit vind 
je terug in de les die ik hiervoor al met je doorgenomen heb, waar ik 
gestart ben in het leren zien. Het is belangrijk dat we in gaan zien dat er 
meerdere vormen van kijken zijn. Het is belangrijk dat je dingen, mensen 
en objecten gaat voelen met je ogen en dat doe je door steeds meer die 
oefeningen in les 1 te herhalen. Op die manier ga je het door hebben en 
daar meester in worden. 
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 Ik begrijp wel dat je dit allemaal niet verwacht had in een teken- 
cursusboek maar dat maakt het ook dat dit boek een speciaal boek in je 
leven is. Niet alleen het tekenen gaat het je later beter af maar ook het 
leren begrijpen wat er werkelijk gaande is in een tekening, zul je op deze 
manier leren. Het is belangrijk dat je in gaat zien dat het maken van een 
tekening niet alleen een mooi plaatje op een wit vel papier zetten is. Als 
ik aan het tekenen ben, ben ik na enkele uren geheel leeggezogen, totaal 
op en erg moe. Het vergt veel energie om het plaatje, wat gevormd is in 
mijn hersenen, op papier te krijgen op de manier zoals ik dat wil, voel en 
zie. Ik weet dat ik veelal tegen alle regels in werk en dat er geen wetten 
zijn die me tegen kunnen houden. Dat kan ik merken wanneer ik in de 
huidige wereld ben, maar wanneer ik achter een tekentafel zit, ben ik in 
een wereld die moeilijk te omschrijven is.

 Ik probeer in het kort mijn tekenwereld aan je voor te stellen. In 
de wereld van tekenen ben ik geheel weg van deze aarde. Je kunt wel 
denken dat je me dan duidelijk ziet zitten, maar dat is dat homp vlees 
met veel bloed daarin. Mijn energie, mijn gevoel, hart en ziel zijn dan 
op dat moment in een wereld waar alles mogelijk is, er zijn geen grenzen 
en mooier nog, er is geen tijd. Niets is gebonden aan dat aardse, aan 
een maatschappij die meent alles te bezitten en alles te kunnen bepalen. 
Die wereld waar ik me dan in begeef, is een wereld waar ik me ook niet 
bezig houd met aardse dingen, problemen of ziektes. Ze zijn er niet, dus 
waarom daar mijn energie aan verspelen. In de wereld waar ik teken, 
komen voortdurend zeer veel beelden, situaties en vele verhalen op me 
af. In die wereld ben ik dan op dat moment voor de volle 100% en is er 
niets wat mij kan storen. Het is de wereld zoals hij werkelijk is en het is 
de plaats waaruit wij geboren zijn. 

 Waar ik naar toe wil, is het volgende. Als je nu gaat beslissen om 
te gaan tekenen is het belangrijk dat je, je geheel overgeeft aan wat voor 
een informatie je binnen krijgt. Hoe belachelijk het ook zal zijn in het begin 
en hoe je hersenen ook tegenstribbelen, ga op je gevoel af. Laat je gevoel 
bepalen wat te doen met dat wit papier voor je en let op de beelden die 
in je opkomen. Pak op het moment dat je dat gevoel krijgt het potlood in 
je hand en ga aan de slag. Probeer het nu eens voor een aardigheidje.



-34-

Een tussendoor opdrachtje

- Pak een willekeurig blaadje voor je en een pen, potlood of stift. 
- Denk niet na maar laat je gevoel op het papier die dingen
 aanbrengen die hij naar je hand stuurt. 

 Niet gemakkelijk hè? Nee, want ik weet zeker dat je weer na zit 
te denken wat voor achterlijks je nu uit moet voeren. Daar zit het hem 
nu net. Je hersenen blijven alsmaar je lichaam controleren en het zijn je 
hersenen die je alsmaar blokkeren. Zij zorgen dat dit niet kan, dat niet 
mag en dat je zo niet moet doen. 

- We proberen het opnieuw, zet je hersenen stil, denk aan een
 mooi moment in je leven of denk aan het niets, aan de leegte 
 die je meent te komen als je hersenen weg zouden vallen. 

 Voel je hem? Is er niet 
iets vreemds wat in je opkwam? 
Nu, dat is die wereld waar je, 
je later  in zult begeven 
wanneer je werkelijk met gevoel, 
hart en ziel gaat tekenen. 
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 Deze oefening kun je zoveel doen als je denkt dat het nodig is 
en je kunt het doen waar je wilt en met zeer weinig middelen. Ik doe het 
nog zelfs na al die jaren regelmatig en dan krabbel ik wat op een servet 
of zelfs in het zand. Mocht ik geen middelen zoals pen en papier bij me 
hebben, dan doe ik het met mijn vinger in de lucht of met wat bewegingen 
met mijn armen en dan zie ik de energie en het beeld al voor me. 

 Klinkt het raar voor je? Zeker en je zult nu zeker vele bedenkingen 
hebben. Maar dat is geen probleem en die mag je ook hebben. Dat is 
menselijk. Een mens is nu eenmaal een wezen dat moeilijk te overtuigen 
valt en ik zeg je eerlijk, ik wil je niet overtuigen. Ik wil je alleen mee delen 
in het genot van het tekenen en  de  geweldige  wereld  waarin  je op dat 
moment bezig bent.

 Even nog een klein voorbeeldje wat er in de wereld van de kunst 
allemaal mogelijk is. Op een leeftijd van 50 jaren, ben ik  in een keer 
begonnen met beeldhouwen naast het tekenen  en  schrijven. Velen 
verklaarden me voor gek want een beeldhouwer stopt meestal rond zijn 
50ste want dan heeft zijn rug en zijn  lichaam  het  wel  voor  gezien 
gehouden. Ik wilde en zou gaan beeldhouwen want dat kwam alsmaar in 
me op. Ik startte meteen groots en wilde een beeld maken van 2,5 meter 
hoog in een betonsoort, want stenen zijn op dit eiland niet te koop. Ik had 
een blok beton gegoten van ruim 250 kilo die op de grond mij aan lag 
te kijken en wat ik op een tafel wilde hebben om zo aan te kunnen gaan 
werken. Geen takel en geen machines om me heen die even 250 kilo 
konden lichten. Op een zondagmorgen werd ik heel vroeg wakker met 
de mededeling vanuit mijn gevoel, dat ik die blok nu op de tafel moest 
gaan leggen. In de schemer stond ik op, deed mijn rugband om en ging 
naar die betonnen massa toe die daar op mij lag te wachten. Mijn gevoel 
vertelde dat het nu kon en dat ik nu die blok op die tafel kon krijgen. Ik 
ging erbij staan en tilde de ene kant op en liet hem steunen op de rand 
van de tafel. Ging naar de andere kant en na een poosje voelde ik dat 
het nu de tijd was. Hij lag binnen enkele minuten op de tafel zoals ik het 
gedacht had. 
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 Dit is een van de vele voorbeelden die ik je kan geven en ik heb 
zo nu 15 beelden gemaakt waarvan nog een met een zelfde gewicht. Ik 
til wanneer ik dat mag en doorgegeven krijg en tot de dag van vandaag 
is er niet een keer iets mis gegaan.

 Of je dit nu gelooft of niet is voor mij niet belangrijk. Ik weet dat het 
bestaat en dat het mogelijk is maar ik zou heel graag deze wereld met 
je willen delen. Dat is de wereld waarin alles mogelijk is en een wereld 
waarin ook jij je kunt begeven om dan in te komen waar je dit boek voor 
hebt gekocht, namelijk; Je tekenwereld.

Oefening 7

 Hoe vreemd je het misschien ook zal klinken maar deze oefening 
zal de belangrijkste zijn in dit hele boek. Het is een herhaling, ik heb er 
al eerder over geschreven maar nogmaals;
- Loop je huis, je kamer of de plaats rond waar je het gevoel hebt  
 dat je, je daar het prettigst voelt. Loop rond en laat je gevoel je  
 zeggen hoe hij de plaatsen vindt waar je, je op dat moment  
 begeeft.
- Let goed op je gevoel, je stemming en hoe je lichaam reageert  
 op de verschillende plaatsen. Het kunnen kleine verschillen zijn  
 maar je zult merken dat er een plaats is die je laat voelen dat je  
 daar thuis hoort, een plaats waar jouw gevoel meent de wereld
  aan te kunnen en waar je stemming anders en prettiger is dan  
 de rest van je omgeving. 
- Ga daar zitten op de grond en sluit je ogen.
- Ga proberen je hersenen uit te schakelen door op je ademen te  
 letten.
- Het in- en uitademen doe je gewoon zoals het komt en je 
 forceert niets. 
- Dan, met je ogen dicht ga je die plaats ‘beleven’ en zien zoals 
 hij in je oogkassen tevoorschijn komt. 
- Welke beelden, welke voorvallen je ook ziet, dat is de wereld 
 waar je, je ideeën en je pad uit kunt stippelen in je 
 tekencarrière. 
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Je moet deze plaats rustig zijn gang laten gaan en jij hoeft niets meer te 
doen dan te kijken wat er gaat gebeuren.

 Het zal zeker de eerste keer moeilijk zijn om deze opdracht te 
volbrengen en ik weet ook zeker dat het de  eerste  keer  je nog  niet 
allemaal zal lukken. Het kan zelfs zo zijn dat je de eerste keren nog niet 
de geschikte plaats kunt vinden. Maar, maak je niet ongerust en ga zeker 
niet denken van; ‘Zie je nu wel, ik kan ook niets’. Nee, het is heel gewoon 
en je zult het geduld en het gevoel moeten ontwikkelen om deze opdracht 
te vervullen.

 Geduld, iets wat je in de toekomst eindeloos moet hebben en 
waar de wereld in de kunst een oplossing voor heeft. Er is daar geen tijd 
en geen baas die je op de hielen zit!

 Deze oefening heeft werkelijk alles in zich waar je als kunstenaar 
later alles mee kunt bereiken. Het gaat je zeer zeker in die wereld brengen 
waar het je mogelijk maakt om angsten te overwinnen en boven kritiek 
te staan. 

 Angsten en kritiek zijn de twee grote boosdoeners die velen doen 
laten afhaken. Afhaken omdat deze mensen zich storen aan deze twee 
woorden. Angst en kritiek bestaan niet als je, je weet te begeven in de 
wereld van de kunst. De ware kunstenaar lacht wanneer deze dingen op 
hem afkomen.
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Slot van dit cursusonderdeel

 Als slot heb ik maar enkele  woorden. 

- Zet  alles van  je  af  en herhaal de komende tijd eindeloos die  
 laatste opdracht.
- Ga luisteren naar je gevoel en ga met je ogen leren voelen 
 zoals ik je heb uitgelegd. 
- Laat je verstand voor wat het is en laat je hersenen maar thuis  
 in een lade. Beide zijn overbodig en zijn een last in de 
 kunstwereld. 

 Het is belangrijk dat je, je gevoel weer gaat laten spreken en dat 
je weer die signalen op gaat nemen die werkelijk belangrijk zijn in je 
leven. Dat je gaat veranderen is zeker, want je gaat je begeven in twee 
totaal verschillende werelden. Een wereld vol  beperkingen en regels 
en een wereld die gebaseerd is op de regels  van  de  natuur en alle 
mogelijkheden. Er is niets mis mee en je zult zien dat je rijk zult worden 
in levenswijsheden maar ook in het kunnen van creëren.   

 Een heel belangrijke zaak zul je altijd voor ogen moeten houden 
en dat is dat je er vanuit gaat dat jij alles kunt. Er is werkelijk niets, wat 
jij niet zou kunnen en dat bewijs ga ik je leveren. 
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EINDE CURSUS 1
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Cursus 2

‘Introductie van het tekenen’ 
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Introductie

 Zoals we hebben kunnen lezen in cursus 1 van dit boek, gaat er 
veel gebeuren met ons als we aan het tekenen zijn. We hebben als kun-
stenaar veel en lang moeten vechten om geaccepteerd te worden in deze 
maatschappij en nog staan mensen raar te kijken als je zegt dat je een 
kunstenaar bent. Het is maar moeilijk te pakken wat dat allemaal inhoudt 
en waar je werkelijk mee bezig bent. Als je tegen je ouders zou zeggen: 
‘Ik word  kunstenaar’,  dan  heb  je  zeer  zeker  niet, bij veel ouders, de 
goede keuze gemaakt. Toch zal er een dag komen in je leven dat je die 
weg in gaat slaan, in welk beroep je ook belandt in het begin en hoe je 
ouders ook de moeite nemen om je er vanaf te houden. Zelf heb ik deze 
weerstand niet gekend omdat mijn ouders me vrij lieten en mij lieten 
doen wat ik dacht wat goed voor me was. Ze zijn elke dag trots op me 
geweest dat ik dit beroep heb gekozen en dat ik wel degelijk mijn wereld 
in gecreëerd heb. Dus ik kan niet uit ervaring hierover spreken maar heb 
wel van dichtbij van andere collega’s deze verhalen mogen horen. Het 
was kennelijk voor hen al een hele strijd om deze stap te mogen nemen 
en er zijn ouders die zich blijven verzetten als je de kunstenaars richting 
kiest. Anders wordt het, als je ontwerper of nog beter grafisch ontwerper 
werd want dan had je zeker een top inkomen en was je aardig in aanzien 
gestegen bij je naasten. Ik heb dat ook gedaan. Omdat ik dacht dat deze 
twee dingen te combineren waren, heb ik de Grafische school gelopen 
om zo reclametekenaar te worden. Mooi was het wel want als zeer jonge 
student werd ik al bij een bureau gevraagd. Ik was meteen verzekerd van 
een top inkomen, zeker voor mijn 19 jarige leeftijd. Eenmaal werkende 
op dat bureau kwam het addertje snel naar boven. Je top inkomen was 
gekoppeld aan ellenlange uren draaien op het kantoor. Van ‘s morgens 
8 tot ‘s avonds 11 waren normale tijden want ‘the job must be done’! Na 
enkele maanden ging ik naar mijn baas en bedankte voor het geweldige 
salaris en nam ontslag! Wat heb ik aan veel geld als er geen tijd meer 
over is voor mij om het op te maken? Ik ben gaan vissen, tekenen en 
gaan werken in een winkel voor enkele uren. Zo heb ik me opgewerkt 
totdat ik full time kunstenaar werd en een bestaan had die mijn droom 
was en nog steeds is.
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 Uit dit alles kun je opmaken dat; waar een weg is, is een wil en er 
zal altijd een weg openen voor je om te komen wat jij graag wilt doen. Zo 
wil ik kunstenaar zijn en een ander president. Maar als je dat echt wilt, 
zul je dat allemaal bereiken ook.

 We hebben het al uitvoerig gehad over het gevoel en het zien. 
In dit gedeelte gaan we gewoon even kijken wat je al geleerd hebt en of 
je al door hebt waar je, je aan over zult moeten geven als je kunstenaar 
wilt worden of simpel wilt gaan tekenen.

Wat we nodig hebben in dit cursusonderdeel is een;
 - HB – B potlood. 
 - Schetsboek.
 - Houtskool.
 - Moed.
 - Een open hart en ziel.
 - De tijd om iets nieuws te starten.
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Les 1 ‘Het witte vlak!’

 In dat stukje over de angst van het witte vlak voor je, hebben we 
het ook al over gehad. Het is een kwestie dat je eerst een plaats gaat 
zoeken waar je lekker rustig en ontspannen kunt gaan beginnen aan je 
eerste tekening.

Pak je schetsboek en begin!

 O jee, ik zie je al weer denken; waarmee moet ik beginnen? Dit 
is toch een tekencursus dus het zal zeker geen koffie drinken zijn. We 
gaan nu beginnen met tekenen.
 Ja, nu! 
We gaan niet beginnen met;
-  Dat je niet kunt tekenen.
-  Wat andere mensen er van zullen denken.
-  Je tekeningen niets voorstellen.
-  Je tekent als een kind.

 Allemaal smoesjes en allemaal omdat je bang bent.
We gaan vanaf nu de woorden ‘ik kan het niet’ schrappen uit je 
woordenlijst. Ik ben zelfs al bezig om die te laten schrappen uit de Dikke 
van Dale!

Oefening 1

-  Pak je schetsblok en potlood en ga op die plaats zitten waar je,  
 je prettig voelt.
-  Doe wat je in de oefening 7 van de vorige cursus hebt geleerd 
 en laat je gevoel, je hart en ziel hun werk doen.
-  Schakel je hersenen uit want die zijn alleen een stoorpunt in 
 het geheel.
-  Begin nu te tekenen wat er in je opkomt of wat je bijvoorbeeld 
 in je omgeving voor je ziet. Zet het op papier en laat je 
 gevoelens zijn werk doen.
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 Voordat we gaan beginnen wil ik graag dat je de gum de eerste 
tijden ver uit je buurt laat! We hebben voorlopig geen gum nodig en het 
is belangrijk dat je ziet wat en hoe je de lijnen op papier zet. Eigenlijk 
zetten we geen lijnen fout als we naar ons gevoel luisteren.
DUS, GOOI VOORLOPIG WEG DIE GUM!

 Nu, dat was je eerste tekening en je eerste meesterstuk, nietwaar? 
Het is nog niet helemaal wat het wezen moet, zul je nu zeggen, maar er 
is een begin.

Voordat we verder gaan wil ik je even een ding vragen.
- Gooi geen een tekening weg of het uit je schetsblok scheuren.
- Elke tekening is belangrijk en elke tekening is wel een 
 creatie vanuit je hart en ziel. Zelf heb ik altijd alle krabbeltjes  
 bewaard en heb ik nog nooit een tekening weggegooid.
- Het is belangrijk. Waarom? Dat ga ik je nu vertellen.
- Het gaat er om dat je ziet hoe je bezig bent, hoe je vorderingen  
 zijn en om te leren zien welke fouten er in je voorgaande 
 tekeningen zitten. Of beter gezegd, dingen die je de volgende 
 keer anders wil gaan doen. Het is belangrijk dat je terug 
 kunt kijken naar je ouder werk en dan zul je verbaasd staan 
 dat je al vooruit bent gegaan.

Dus, gooi geen tekeningen weg. Al is het in jouw ogen de grootste 
mislukking!
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 Nu heb ik je de eerste krabbel laten zetten en je zult bloed, zweet 
en tranen hebben laten gaan om die lijnen op papier te krijgen. Dat komt 
omdat je nog veel te veel met je verstand werkt en niet met je gevoel. Later 
zul je merken dat je niet meer weet dat je aan het tekenen bent en dat 
je soms uren achter elkaar bezig bent met een tekening of een fragment 
daarvan. Laat ik je duidelijk maken dat dit een langzaam proces is en 
het is iets wat moet gaan groeien. Wat heeft je gevoel overigens gezegd 
te tekenen? Een fragment in de ruimte voor je? Of een beeld dat je al 
lang in je hoofd hebt en o zo graag eens op papier wilt brengen? Het zal 
mooi zijn als je daarover even een kleine aantekening maakt onderaan 
je tekening.

 Zo, na de eerste vuurdoop, zweten en afmatten  ga  ik  je  wat 
richtlijnen geven om jou het tekenen te vergemakkelijken.

 O, komt hij er nu mee aan, na deze ellende, zul je zeggen. Ja, ik 
kom daar nu mee omdat ik zelf niet aan richtlijnen houd en ik meen dat 
je gevoel het allemaal al aan jou verteld heeft. Ja, je gevoel zal je wel de 
weg wijzen die je moet gaan maar omdat je nog in het prille begin staat 
van het gevoelsleven als kunstenaar zal ik je wat dingen op een rijtje 
laten zien net zoals het in de maatschappij gaat. Het zijn dus geen vaste 
regels en het zijn ook geen regels die je MOET hanteren. Alleen, denk 
er over na en probeer ze uit hoe ze voor jou aanvoelen.
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Gaan we;

-  De horizon, ook wel verdwijnpunt genoemd oftewel het einde 
 van de aarde, is meestal 1/3 van de onderkant van je papier.
 Op die hoogte komt meestal je hoofdobject.

-  Je hoofdonderwerp moet je ‘eyecatcher’ worden en blijven. 
 Het kan een plant, een bloem of een simpel voorwerp zijn 
 wat alle aandacht moet gaan krijgen.

- Wees niet bang om lijnen op het witte papier te zetten. 
 Ze bijten niet en zullen je ook geen verwijten maken!

-  De lijnen die je op papier zet, niet te dik maken. Ga niet hard 
 op dat papier zitten krabben want het is niet de bedoeling dat
 je de tekening ook op de achterkant moet zien. Houd je 
 potlood losjes in de hand en laat de koolstof zijn werk doen. 
 Zo zet je de eerste lijnen op, om op die manier de proporties
  aan te geven en hoe het object zal komen te staan.

- Deze hulplijnen zijn de lijnen die aan gaan geven waar alles
 in en om moet komen te staan. Het kunnen enkele lijnen zijn 
 maar ook gedetailleerde lijnen.

-  Kijk goed naar je object, voel het met je ogen en laat het object 
 toe in je hart. Kijk dan naar je papier en zet de lijnen waar
 ze thuishoren.

-  Blijf, na enkele getekende lijnen, elke keer naar je object kijken. 
 Blijf contact houden en laat je hand de rest doen. Denk niet na  
 maar laat het vanzelf komen.

-  Houd contact met je object.

-  Als je een tekening maakt buitenshuis is dat wel wat moeilijker. 
 Je moet dan nog vaker naar je object kijken omdat het licht 
 veel keren zal veranderen en zo zul je een tussenweg moeten  
 vinden wat jij op papier wilt hebben.
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Goed, dat waren wat richtlijnen en dat zijn de eerste die je nu nodig hebt 
om een volgende tekening te maken.

Oefening 2

-  Wat we doen; Pak je tekenblok en zet op papier wat je nu in je  
 gedachten hebt.
-  Gewoon een krabbel die in je opkomt.
Maak je niet druk wat het moet zijn of dat het ergens op lijkt, het gaat 
erom dat je, je gevoel nu op papier zet. Zo heb je tekening nummer twee 
al in je boek staan.

 Denk eraan; Het gaat er niet om wat anderen er van denken of hoe 
anderen het vinden. Het gaat er om dat jij doet wat nu in je opkomt.

Oefening 3

-  Ja, we gaan weer tekenen. Ga weer op een plaats zitten die 
 goed aanvoelt en pak een object wat voor je staat. Het kan een  
 vaas, bloemen, stoel, tafel of wat anders zijn.
-  Kies je object en ga de hoofdlijnen op papier zetten.
-  Ga je buiten tekenen, dan neem je gewoon een fragment uit de  
 natuur of van je straat.

Teken zoals jij het ziet en voelt want dat is erg belangrijk.

Herinnering!

  Nogmaals, gooi niet een tekening weg
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Nog wat andere richtlijnen

 Eerlijk gezegd houd ik er niet van als anderen me zeggen wat 
ik moet doen. Zeker niet als het richtlijnen zijn die ik denk  niet nodig  
te hebben. Ik zet weer wat voor je op een rijtje en laat je  gevoel maar 
uitmaken of je denkt ze nodig te hebben.

-  Gooi voorlopig je gum weg! Dat ding heb je de eerste tijd echt 
 niet nodig. Waarom? Omdat het belangrijk is dat je ziet welke  
 lijnen je allemaal op papier zet. De goede, slechte, verkeerde,  
 kromme of bibberlijnen, ze zijn allemaal belangrijk om jou te 
 leren tekenen.

- Ga niet proberen mooie lijnen op papier te krijgen. Met mooie  
 lijnen bedoel ik lijnen die perfect lijken en waar geen foutje aan  
 zit. Het is onmogelijk dat je dat in je gedachten hebt of dat je  
 gevoel die lijnen aan je doorgeeft.

-  Na elke tekening die je gemaakt hebt is er een gedachte heel  
 belangrijk; Wat zou ik aan deze tekening de volgende keer 
 beter willen doen? Deze vraag is zo belangrijk en het is een  
 vraag die ik nog steeds stel na tientallen jaren tekenen.

-  Probeer de fouten te zien in je tekening, de dingen dan die niet  
 goed aanvoelen en kijk wat er mis is gegaan. Vergelijk met je  
 voorbeeld en probeer het probleem te zien. Ga er vanuit dat je  
 dat de volgende keer beter doet.

-  Op een gegeven moment denk je dat de tekening klaar is. Wat  
 ik dan doe; Ik hang hem voor enkele dagen op een bord op een  
 andere plaats. Heel vaak ga ik voor de tekening staan om te
 kijken of hij goed is en goed aanvoelt. Merk je dat er dingen 
 wringen, probeer ze nog aan te passen. Kan dat niet meer, 
 dan onthoud je het en zorg dat je dat in de volgende tekening  
 anders aanpakt.
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-  Op een gegeven moment is het genoeg. Of de tekening dan 
 naar je zin is of niet, je moet ermee stoppen. Ga niet eindeloos  
 veranderen, gummen, aanpassen of zitten bijwerken want dat  
 komt dan toch niet ten goede van je tekening.

-  Het is belangrijk dat je netjes werkt. Ga niet tussen de grootste  
 troep zitten met een vodje papier. Je kunt soms wat 
 aantekeningen maken op een kladblaadje maar je uiteindelijke  
 tekening moet je maken in een schone omgeving waar vette  
 vingers en vuile handen taboe zijn.

-  Werk vanuit je hart en ziel. Laat hen dat plaatje doorgeven aan 
 je handen en de rest komt vanzelf. Op het end zul je versteld 
 staan van wat je op papier ziet.

-  Meest belangrijke tip van alle cursussen is. GEEF NIET OP! 
 Je hoeft niet op te geven en het potlood voorgoed weg te 
 gooien want ook bij tekenen is het allemaal een kwestie
 van oefenen en doen. Als je, je fouten blijft zien en daarvan 
 wilt leren is elke tekening een nieuwe mijlpaal in je 
 tekencarrière.

 Deze regels zijn voor mij erg belangrijk in mijn tekenen. Of ze 
ook voor jou gelden is een vraag, maar voor mij hebben ze een richtlijn 
gegeven waar ik op moet letten en waar ik aan moet blijven werken. 
Nogmaals, jij kunt zelf regels aan toevoegen of weglaten, dat is wat jouw 
gevoel zegt maar blijf voor ogen houden dat tekenen is doen en blijven 
leren en dat voor 10, 20 of meer jaren.
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Les 2  ‘Het leren tekenen vanaf foto’s’

 Tekenen is werken met  je  hart en ziel  maar  je  kunt  jezelf 
aardig wat leren door met eenvoudig wat foto’s die jou aanstaan, te gaan 
tekenen. Ik weet dat traditionele tekenleraren daar niet zo dol op zijn en 
zetten je al snel in een vakje als je werkt met foto’s.  Dan, welkom in mijn 
club want ik ben een nieuwerwetse leraar die geen regels heeft maar 
een doel, namelijk jou te leren zien en tekenen. We hebben nu al wat 
tekeningen gemaakt en die zijn veelal gemaakt van objecten voor je. Nu 
gaan we werken, niet vanuit een object voor je in levende lijve maar vanaf 
een stukje papier genaamd een foto.

Oefening 4

 Ik heb hier een voorbeeld geplaatst van een  huis  met  daarbij  
mijn tekening die zeer eenvoudig is en maar wat ruwe lijnen zijn. 

-  Teken deze foto na op de manier zoals ik het hier gedaan heb. 
- Let erop, details zijn niet belangrijk. Het gaat om de hoofdlijnen.
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Oefening 5 

-  Pak een simpele foto van een weg of een straat in de stad, een  
 huis of tuin en ga de hoofdlijnen zoeken die je later nodig hebt  
 om deze tekening te maken. 
-  Okay, je kunt deze foto ook nemen maar het is ook mogelijk dat  
 je een foto neemt uit een tijdschrift of van waar dan ook. 
-  Haal de hoofdlijnen daaruit en ga kijken of je de goede opzet 
 hebt gedaan.

Oefening 6

-  Wederom pak je een straat of huis en ga weer de hoofdlijnen  
 zoeken en op papier zetten. 

 Ik heb hier voor alle zekerheid nog een foto geplaatst, mocht je 
niets eenvoudigs kunnen vinden in je omgeving.
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Enkele tips

 Ga geen dikke vette lijnen zetten. Probeer de lijnen zo dun en 
los mogelijk op papier te zetten. Dunne lijnen zijn later altijd nog wat 
bij te sturen, mochten ze niet op de juiste plaats staan. Bij  dikke lijnen 
beschadig je het papier en je zult het altijd blijven zien als  ze niet goed 
waren geplaatst.

 Ik weet dat je al zit te morren van waarom je meteen zo’n oefening 
krijgt. Je kunt namelijk niet tekenen en je weet niet waar dit voor dient! 
Nou, je kunt twee dingen doen. Doormopperen en het dan opgeven of, 
je kunt beginnen en kijken wat er van komt. Natuurlijk zul je niet meteen 
een nachtwacht op papier krijgen en zelfs een Picasso zal niet makkelijk 
vallen maar je zult zien dat je het er nog niet zo slecht af zult brengen en 
dat er diep in je een talent verscholen is. Ha, je lacht nu! Dat is belangrijk, 
we kunnen beter lachen dan zitten morren!  

 Okay, ik ga je even wat verder helpen.
We hebben die foto  voor  ons en we  kunnen  je  tekenprobleem op 
verschillende manieren aanpakken.

Nummer een; 
- Je gaat even voor 5 minuten erg geconcentreerd kijken naar de  
 foto en probeer je in te leven in de situatie, de sfeer en het
 gevoel  dat de foto jou geeft. 
-  Pak na die 5 minuten een stukje papier en een potlood en 
 begin de foto op papier te schetsen. 
-  Foute lijnen? Geen probleem, zet weer een nieuwe lijn waar je 
 denkt dat hij wel moet staan. 
-  Blijf naar je foto kijken en dan weer naar je papier en zet steeds 
 meer lijnen neer op de papier, op de plaats wat je gevoel 
 aangeeft en zoals jij ze ziet op de foto. 

 Moeilijk?  Nee  hoor, maar  verwacht  niet  in  een  keer een 
meesterwerk. Doe wel deze oefening keer op keer en dat kan met dezelfde 
foto. Beter nog, doe het alleen maar met dezelfde foto want zo kun je zien 
hoe je keer op keer makkelijker en beter je lijnen plaatst.
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We hebben nog een nummer twee
 Dat is voor diegenen die moeilijkheden hebben om de juiste 
verhouding op papier te krijgen en daardoor het huis eruit komt als een 
torenflat. Er is daar een zeer oud truckje voor en die gaat als volgt. 

-   Plaats op je foto dunne lijntjes, elk 5 mm van elkaar, zowel
 horizontaal als vertikaal (zie voorbeeld). 
-  Pak dan je vel papier en zet dezelfde lijnen, maar dan elk 2 cm  
 van elkaar, horizontaal en vertikaal. 
-  Dan ga je op de foto de hoofdlijnen zoeken, kijk hoe die lopen,  
 van vakje naar vakje. 
-  Teken dan die hoofdlijnen, vakje voor vakje, over op papier. 

 Na een tijdje zie je de hoofdlijnen  verschijnen  in  de  goede 
verhouding op je papier. Als je dat hebt kun je de rest van de tekening in 
gaan vullen.

 Het is een  
kwestie van  geduld  en 
tijd maar we hebben die 
beide volop, nietwaar? 
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 Probeer met meerdere foto’s de hoofdlijnen daarvan te vinden 
en zorg ervoor dat je, zeker als je met ruitjes werkt, erg accuraat te werk 
gaat. Als je die tweede methode aanleert zul je merken dat je er later 
veel voordeel aan hebt. Je kunt dan veel gedetailleerder werken en zo 
ook tekeningen maken, in een later stadium,  die  werkelijk  net  echt 
lijken. Met de verhoudingen heb je dan minder moeilijkheden en het is zo 
makkelijker om fouten te vinden en te herkennen. Nogmaals, het lijkt nu 
even een tijdrovende zaak en zeker als je het nog onwennig doet. Maar, 
je zult zien dat als je het op deze manier vaker gaat doen, je er steeds 
meer vaardigheid in gaat krijgen.

 Het is noodzakelijk dat je gaat zien hoe de verhoudingen liggen in 
elk object wat je tekent en dat je door gaat hebben dat er een gevoel is 
die je wel eens zal zeggen dat je het net iets anders moet doen dan dat 
jij het op dat moment ziet. Tekenen is niet alleen maar lijntjes op papier 
zetten. Dat is maar enkele procenten van het leren tekenen. Maar de dag 
dat je werkelijk gaat zien en voelen wat er voor je staat, dan pas merk 
je dat tekenen meer is dan een plaatje tekenen.

 Als slot van deze les  wil ik je maar een ding mee geven. Zoals ik al 
eerder aanhaalde; Tekenen is niet alleen die lijntjes zetten maar tekenen 
is meer naar je gevoel luisteren maar ook het leren zien hoe werkelijk iets 
eruit ziet. Tekenen leer je niet door het maar eens te doen en dan weer 
te denken dat je het niet kunt. Nee, tekenen leer je door een tekenblok 
bij je te dragen en vol enthousiasme de voorwerpen gaan zitten tekenen 
en dan keer op keer de fouten zien die je maakt. Welk beroep je ook kiest 
of welke sport je ook goed in wil zijn, het houdt in dat je ermee uit bed 
komt en ‘s avonds mee naar bed gaat. Je leeft voor wat jij wilt bereiken 
en daar zul je, je tijd, hart en ziel in moeten steken, wil je hebben dat, dat 
zal slagen. De gedachte ‘ik kan dat niet’ is de gedachte van mensen die 
niets willen in hun leven en zo ook in hun dagelijks leven zich misplaatst 
voelen. Je zult vanuit moeten gaan dat je het kunt en dat je willend bent 
om te leren. Je ziet dat aan mensen die, op een latere leeftijd, plotsklaps 
een schildersezel kopen of wat papier en beginnen. Wat zie je dan?  Echt 
leuk werk en werk waar je werkelijk hun gevoel in kunt proeven. Als deze 
mensen die op leeftijd zijn het kunnen dan kun jij het ook. Kinderen die 
ook nog geen blokkades hebben, zijn ook tot alles in staat en kunnen 
werkelijk alles. 
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Niet dat ze dan geweldig daarin uit zullen blinken maar dat is niet het 
punt. Niet iedereen hoeft meester te zijn in alles. Het gaat erom dat je 
die gedachten van niet kunnen laat vallen en dat er een gedachte gaat 
komen dat je het WEL kunt. 

 Ik heb in het verleden veel ruzie gehad met tekenleraren die ooit 
kwaad de klas zijn uitgelopen maar niemand kun je zeggen wat mooi of 
lelijk is. Dat is een persoonlijke beoordeling en heeft niets te maken met 
je tekenvaardigheden. Het gaat erom dat je technisch verder bent dan 
een ander en er zijn richtlijnen die te volgen zijn, maar dan nog, je bent 
het niet verplicht en maar goed ook anders hadden we nooit een Picasso, 
Goya of van Gogh gehad! Daarom kan een leraar je alleen maar zeggen 
om nog eens extra te kijken naar bepaalde gedeeltes maar ook dan, kan 
het zijn dat jij het anders ziet dan hij. Wie zegt dat ik de gezichten wel 
goed zie? Wie zegt dat mijn landschappen zijn zoals ze werkelijk zijn. Nee, 
het is zoals ik ze heb ervaren en heb neergezet en daar kan niemand mij 
zeggen wat goed en fout is, want in mijn ogen zijn ze goed!
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 Daarom blijf ik stressen in deze cursussen op het gegeven; zien 
en aanvoelen. Dat zijn de twee heel belangrijke gegevens in het tekenen 
en in alle vormen van kunst. 
  

Jij moet het zien
    

Jij moet het voelen

 Deze cursus is maar een start geweest, om je even te laten zien 
en voelen maar zeker ook om je te laten zweten. Maak je niet druk, je 
deed het werkelijk goed en alleen al dat je deze dingen hebt gedaan wil 
zeggen dat je een doordouwer bent en dat je werkelijk al van binnenuit 
weet dat je dus WEL kunt  tekenen. Ik  wil  je  daarom  feliciteren en 
bedanken voor je doorzettingsvermogen. 

 Heb je het moeilijk als je op een dag aan het oefenen bent, houd 
dan deze 4 zinnen in gedachten.

Een groot artiest word je als;

-  Je niet luistert naar andere mensen.

-  Je niet bang bent wat je op papier zet.

-  Je dagelijks bezig bent met het tekenen en bij 

 wijze van spreken slaap je met je tekenen.

-  Blijf werken vanuit je hart, ziel en gevoel.

 Deze zinnen gaan jou helpen om te tekenen zoals jij wilt. 
Geloof daar in en werk daar aan. Je zult zien, ook jij zult een  groot 
artiest worden, dat beloof ik je.
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EINDE CURSUS 2
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Cursus 3

‘Materialen’ 
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Inleiding

 Ik hoor je al denken. Jee man, ik  weet  hoe  een potlood er uitziet! 
Geweldig, dan kun je nu het boek weggooien want dan weet jij al alles. 
Maar  het  is  toch  belangrijk  dat we  gewoon  alle  materialen  eens 
doornemen en gaan bekijken waar je in de toekomst op moet letten. Het 
is wel belangrijk dat je iets weet van de vele soorten papier, vele potloden 
en verschillende inkten, krijtsoorten en de gradaties daarin. 

 Wees niet bang, ik ga je hier geen hoogstaande lessen 
voorschotelen en ook niet mijn kennis tonen in deze materie. Ik ga wat 
dingen op een rijtje zetten voor je en dan is er altijd nog een internet waar 
je meer gedetailleerde gegevens kunt opzoeken, mocht je er meer van 
willen weten maar ook als je interesse dieper gaat.

 Het is een basis die je wel moet weten want hoe kun je voelen 
en zien als je niet weet hoe je dat wil gaan bereiken. Allereerst wil ik hier 
zeggen dat ik altijd opensta voor nieuwe ideeën en materialen. Ik wil 
daar altijd, zowel op mijn website als ook in mijn vervolgboeken aandacht 
aan besteden. Het is belangrijk dat je, je goed laat informeren maar dan 
nog betekent het niet dat een verkoper het altijd goed met je voor heeft. 
Jij bent het die uitmaakt voor welke job het beste gebruikt kan worden. 
Verkopers staan er doorgaans alleen om te verkopen en zijn niet altijd 
zo welwillend om je dingen uit te leggen of te leren begrijpen. Vandaar 
dat een beetje speurwerk altijd op zijn plaats is. 

 We hadden het, in onze eerste twee cursussen, over zien en 
voelen. De manier hoe jij dingen wilt doen en op papier wilt zetten. Daarom 
zie deze cursus ‘materialen’ meer als een start om je hersenen wat op 
te frissen of bij te spijkeren maar voor de rest ben jij het die bepaalt wat 
je doet en hoe je het doet. Het is heel belangrijk dat je blijft tekenen, 
tekenen vanuit je hart en ziel en dat je, je niet laat intimideren door wie 
dan ook. Al zal deze cursus ‘materialen’ niet veel opdrachten bevatten en 
eigenlijk meer een naslag werk is, raad ik je aan wel te blijven schetsen 
en de eerste cursus ‘zien’ nog eens extra door te nemen. Die cursus is 
je basis en de basis zal goed moeten zijn, wil je verder komen. 
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 Denk er wel om dat het niet vanzelf komt en dat je niet van een 
of ander engeltje in een keer de stempel kunstenaar op je gedrukt krijgt. 
Het zal allemaal van jou zelf moeten komen en dat houdt in; veel oefenen, 
vele lijnen op papier zetten en objecten blijven zien en voelen hoe ze zijn. 
In je verdere leven zal dat voelen en de connectie met andere objecten, 
mensen, dieren en planten jouw doel zijn, jouw vaste opdracht totdat je 
stopt met tekenen.

Luister alleen naar je gevoel en niet naar andere mensen. 

Succes!

Les 1 ‘Het Papier’

 Papier, dat witte velletje voor je waar toch eens een keer wat op 
moet komen staan. Je zult wel weten dat er vreselijk veel papiersoorten 
bestaan, niet alleen in kleur maar ook in diktes en in hardheid. Ik wil je 
eerst eens wat meer uitleggen over hoe papier gemaakt wordt en waar 
je op moet letten als je papier gaat kopen voor je tekenwerk.

De geschiedenis

 Je hoeft niet bang te zijn dat je hier een complete geschiedenisles 
gaat krijgen maar ik wil in het kort even aangeven wat en hoe papier is 
ontstaan.

 Ongeveer 2000 jaren geleden is het eerste papier ontdekt of beter 
gezegd ontwikkeld. Voordien was het altijd werken met bijtel en hamer 
om wat afbeeldingen vast te leggen maar dan op steen. Er werd ook met 
vele verschillende kleurstoffen tekeningen gemaakt zoals we ze nog in 
grotten of oude graven kunnen vinden. De ondergrond was veelal een 
muur of een gladde stuk rots waar de afbeeldingen op geplaatst werden. 
Wel lastig om een hele steen op je rug te nemen als er een contract 
getekend moest worden, toch?
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 Het eerste papier noemden we perkament en was meestal op 
rollen. Op deze rollen perkament werden vele aantekeningen gemaakt 
maar ook tekeningen die nodig waren om dingen visueel te verklaren.
Het was in een later stadium dat er papier kwam van katoen en andere 
vezels die gelijmd en geperst werden tot vellen. Deze  vellen  werden 
samen ‘gebonden’ tot een boek. Dat systeem is nog steeds verkrijgbaar 
in onze boekhandels maar ook in winkels die materialen verkopen voor 
de kunstenaar. Schetsboeken zijn nog steeds verkrijgbaar en ook zo de 
losse vellen tekenpapier van doorgaans een zeer hoge kwaliteit. Vele 
technieken zijn er nu en ook vele mogelijkheden in de keuze waarvan 
een vel papier is gemaakt. Dit ga ik verder met je bespreken.

Waar is papier van gemaakt?

 Weet je het al? Dan ben jij werkelijk een van de weinigen die dit 
weet. Weinig mensen vragen zich af waar ze op aan het schrijven zijn, 
laat staan of ze weten hoe het gemaakt wordt. 

 De basis is een cellulose vezel wat doorgaans van planten komt. 
Deze vezels worden tot een pulp gemalen, een dikke brij die op pap lijkt. 
Wel worden voor het malen nog enkele gevaarlijke stoffen uit deze pulp 
gehaald zodat ze later geen problemen opleveren voor de gezondheid.
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 De kwaliteit van het papier hangt sterk af van welke plant je de 
vezels gebruikt. Ook dat bepaalt grotendeels hoe bewerkelijk en dus hoe 
duur het vel papier is.

 Momenteel  is een van de beste papiersoorten gemaakt van 
houtpulp wat is gebleekt om zo het papier zijn witte kleur te geven. Ja, je 
zit eigenlijk te tekenen op een gemalen boom! Leuk idee toch?

 De laatste jaren is er nog een nieuw soort papier bijgekomen 
en dat is ‘recycled’ papier wat gemaakt wordt van oud papier dat weer 
gemalen is en opnieuw geperst. Dat papier heeft vele verschillende 
structuren en zo ook een eigen manier van werken.

Hoe wordt papier gemaakt?

 Wil je het niet weten? Och, je mist wat want er is niets mooier dan 
eens te gaan experimenteren met je eigen papier te maken. Nee, niet dat 
High Tech gedoe maar gewoon je eigen papier, gemaakt van gemalen 
oud papier of van oude vezels.

 Daar gaan we dan met een uitleg en principe van het maken van 
papier. Alles hangt af van  water, water is het hoofdingrediënt van elk 
velletje papier! Vreemd? Je zult het later begrijpen. Stukken gemalen 
katoen of houtpulp wordt aangemaakt en vermalen met veel water want 
het moet een dunne brij worden die alle vezels zover mogelijk uit elkaar 
laten vallen die later dan weer tot een geheel gebracht moeten worden. 
De pulp, met veel water erin, komt in een machine die deze pulp op een 
plaat uitstrijkt en zo alle vezels in een richting laat lopen. 

 Even een tussendoortje; dat de vezels naar een kant gaan merk 
je als je het papier scheurt. Namelijk, er is altijd een kant die makkelijk op 
een lijn scheurt en een andere kant die alsmaar alle richtingen uit gaat! 
Wel eens opgevallen?
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 Okay, we gaan weer door. Van de hele natte pulp die op een soort 
zeef/plaat ligt, wordt het water uitgeperst zodat de vezels droger worden 
en dan door veel druk op de pulp te zetten het papier gaat worden. Hoe 
meer druk, hoe harder het papier zal worden wat ook later belangrijk is bij 
het werken op dat papier. Bijvoorbeeld, een zeer hard gedrukt papier is 
heel goed voor pentekenen. Een minder hard gedrukt papier is geschikt 
voor potlood en zacht papier is goed voor aquarelleren. Het persen maakt 
de kwaliteit van het papier. Na het persen wordt het papier gedroogd en 
afgewerkt voor de verkoop. Het persen werd ruim 1000 jaren met de hand 
gedaan en pas later zijn er machines voor ontworpen die extreem hoge 
druk konden bewerkstelligen.

 Vele papiersoorten hebben een vreselijk probleem. Op den duur 
wordt het geel en kunnen er bruine pikkels in het papier komen. Dat 
probleem komt door het PH gehalte in het papier wat normaal rond het 
nummer 7 is. PH is een zuur wat in alle papiersoorten voorkomt. In de 
moderne papiersoorten wordt er een ‘alkyl ketene dimmer’ gebruikt wat 
het geel worden en de bruine pikkels langer tegenhoudt. Het is wel een 
chemische oplossing die niet altijd wenselijk is en zeker niet vriendelijk 
is voor de natuur. Nog steeds zijn vele papiermakers op zoek naar een 
oplossing voor dit probleem. Nog altijd moeten er chemicaliën aan te pas 
komen om dit probleem te onderdrukken maar er is nog niets gevonden 
om het echt op te lossen. Op het ogenblik is het beste papier gemaakt 
van katoenvezels. Dat wordt in diverse soorten en kwaliteiten ruimschoots 
in de kunstwereld aangeboden.
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De verschillende types van papier zijn

- Niet geperst papier ( Niet heet geperst papier en goed voor
 vele doeleinden).

- Gevormd papier ( Met de machine gemaakt papier en lijkt 
 op handgemaakt papier).

- Heet geperst papier ( Met de machine gemaakt papier, met 
 hard of zacht oppervlak).

- Ruw papier ( Natuurlijk gedroogd papier zonder het te persen).

- Geweven papier ( Papier met een werkelijk ruw oppervlak).

- Vastliggend papier ( Het papier heeft met een regelmaat 
 lijnen over hem heen).

 Klinkt het allemaal raar? Mij ook hoor. Belangrijk is dat je weet 
wat er allemaal zoal bestaat maar dat je ook weet dat voor tekenen niet 
alle papier geschikt is. Meestal zal een verkoper in een winkel je wel 
wegwijs kunnen maken in het doolhof van papiersoorten. Zelf heb ik van 
vele soorten een velletje gekocht en gekeken hoe elk papier reageert. Je 
moet zelf uitmaken welk papier je het lekkerste ligt en waar jij jezelf het 
prettigste bij voelt. Papier is iets persoonlijks en niemand kan jou zeggen 
wat er goed is voor jouw werk en om jouw idee te verwezenlijken. 

 Zoals ik al eerder aanhaalde, een vaste regel is dat zacht papier 
geschikt is voor tekenen met potlood maar te zacht papier is weer niet 
geschikt voor aquarel. Dat papier moet zowel zacht en hard zijn, dus 
wel water opnemen maar niet verf uitsmeren. Pen en inkt techniek heeft 
een zeer hard papier nodig, hoe harder het papier hoe dunner de lijnen. 
Vele schetsblokken hebben een gulden middenweg, het papier is niet 
te hard en niet te zacht en is voor het meeste tekenwerk geschikt. Toch 
zul je zelf moeten gaan uitzoeken welk papier het beste bij jou past. Het 
is ook mogelijk te werken met de vele papiersoorten met een structuur 
erin, wat op zich al een mooi effect kan geven. Alles is afhankelijk van 
jouw voorkeur, jouw gevoel en jouw manier van werken.
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Gewicht

 Nee, we gaan niet lijnen en ik heb ook geen dieet voor je. Maar 
we zijn nog niet klaar met papier hoor. Je bent niet zo gemakkelijk van 
me af! We hebben ook nog het gewicht van het papier. Ja, papier wordt 
altijd aangegeven in gram per ‘square inch’. Zo heb je papier van 12 gm2 
maar ook van 640 gm2. Dus ook daar zit nog een keuze aan verbonden. 
Het papier van boeken is meestal tussen de 60 tot 80 gm2 maar dat is 
te dun voor te tekenen. Ik weet dat jij op een servet kunt tekenen maar 
dat is niet aan te raden als je een kunstwerk wilt gaan maken.

 Tekenpapier begint meestal bij 150 gm2 en kan oplopen tot 640 
gm2. Het hangt allemaal van de papiersoort af en welke techniek je op 
dat papier wilt aanbrengen.

Papier vezels

 Nog steeds ben je niet van me af. Ik wil nog even wat dieper ingaan 
over de vezels van het papier. We weten nu allemaal dat papier van een 
bepaalde kant makkelijker scheurt dan van een andere kant. Dat komt 
omdat de meeste vezels naar een kant wijzend liggen. 

 Elk vel papier heeft ook nog een onder- en bovenkant! Ja hoor, 
als je goed kijkt heeft elk blaadje papier een ruwe en een gladde kant. 
De gladde kant is de kant waar je op moet tekenen. 
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 Moet je mij nu horen, ik ga je vertellen wat je moet doen. Nou ja, 
het is je aan te raden. Want doorgaans heeft de onderkant een oneffen 
oppervlak en  kan  het problemen opleveren bij het tekenen.

Je kunt zien aan de volgende kenmerken wat boven en onder is

-  Heel veel papiersoorten hebben een watermerk, als je het 
 kunt lezen is dat de bovenkant.

-  Papier is gesneden om je een mooi recht velletje te kunnen  
 verkopen. Als je goed kijkt zie je dat er een scherpe kant aan  
 de rand zit, die scherpe kant moet naar onderen liggen.

-  Je kunt in het licht naar het papier kijken, de bovenkant van 
 het papier heeft een egale structuur en de achterkant zier er
 wat ruw uit.

Advies

 Voor pen en inkt techniek adviseer ik je erg hard papier met 
weinig structuur, maar als je met pastelkrijt werkt is zacht papier met een 
structuur een lust om op te werken.

 Zelf werk ik graag met ‘Duifjes en Schulerhammer’ papier. Voor 
mij zijn die de twee papiersoorten die werkelijk in pen en potlood alles 
toelaten. Nogmaals, dit is persoonlijk en niet gebonden. Zie het maar als 
een hint.

 Zo, nu hebben we wat meer kennis over het papier waar we al het 
werk op doen. Niet dat je nu een expert bent maar wel dat je een beetje 
weet waar het over gaat. Je staat dan niet meer zo gek te kijken als een 
verkoper over hardheid en gewicht heeft. Vragen blijven er altijd komen 
en ik kan je zeggen dat zelfs na 40 jaren in de kunst te zitten, blijven er 
vragen bij mij opkomen. Dan kruip ik maar achter mijn pc en vraag het 
aan meneertje Google. 
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Les 2 ‘Houtskool’

 We denken zeker meteen aan die zwarte kolen van de barbeque. 
Geen gek idee want ook dat is houtskool al zie ik me nu niet direct met 
een stuk kolen in mijn hand  een  kunstwerk  maken!  Maar  waarom 
eigenlijk niet? Laten we maar eerst beginnen met  de  normale  vorm  
van houtskool.

Er zijn eigenlijk drie soorten houtskool in de handel

-  We hebben de ‘pijpjes’, wat op lange en vierkante krijt lijkt en 
 is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren; zwart, wit en oker.

-  Dan hebben we houtskool in de vorm van een potlood, ook 
 wel Conté genoemd.

-  En als laatste hebben we onbewerkte natuurlijke houtskool in 
 de vorm van kleine takjes van een struik.

 Dit zijn de verschillende vormen houtskool die voorhanden zijn. 
Veelal zijn de verschillende soorten ook nog verdeeld in harde en zachte 
gradaties die als nummers of als cijfers aangeduid worden. Het ligt gewoon 
aan je zelf en aan je gevoel waarmee je wilt gaan werken. 
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Tip

 Gewone houtskool, je weet wel die kleine takjes, is een perfect 
middel om een schets ruw op te zetten. Vele kunstenaars gebruiken deze 
om de hoofdlijnen op hun doek te zetten maar ook bij een tekening. Het 
is heerlijk snel om zo je eerste indrukken op papier te zetten en je kunt 
met het uitwrijven van de houtskool alle grijstonen krijgen die je wilt.

Oefening 1

 Pak het gewone houtskool eens. Neem wat grote vellen papier en 
kies een willekeurig object wat je voor je ziet. Ga dat met enkele lijnen 
op papier aanbrengen. Je zult merken dat het een fijn medium is. 

    Succes.

De techniek

 Ik heb je al lekker gemaakt met wat er allemaal met houtskool 
gedaan kan worden maar ik zal eerst nog even wat van de techniek 
aan je uitleggen. Je kunt met de ruwe houtskool lekker snel schetsen 
zoals ik al eerder schreef. Enkele  lijnen zetten en dan met je vinger wat 
uitstrijken om zo de grijstonen te krijgen. Daarna kun je met het potlood 
of de pijpjes meer details aanbrengen als je wilt. Het hoeft niet en het 
is ook zeker niet de bedoeling om een schets uit te werken. Toch zijn er 
soms zeer mooie details in een object. Dan schets je eerst het geheel 
en dan ga je een stukje helemaal uitwerken en daarvoor is het pijpje of 
het potlood een goed gereedschap.
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 Toch, in grote lijnen is het zo dat je het tekenen met houtskool 
‘spontaan’ doet! Zonder na te denken pats boem je gevoel op papier 
zetten.

 Door de houtskool horizontaal te leggen op het papier, kun je 
zeer grote vlakken in een keer vullen die je dan weer met je vinger verder 
bewerkt.

 Houtskool kan ook gebruikt worden als een eerste opzet van een 
tekening of schilderij. Het zijn dan enkele lijnen die op papier staan en 
als referentie gebruikt gaan worden als je de tekening of schilderij gaat 
uitwerken. Je kunt gewoon heel snel en met enkele lijnen je idee op papier 
zetten. Geen details als je niet wilt en gewoon je gevoel laten spreken.

 Kortom, houtskool is werkelijk een  simpel  instrument  wat al 
duizenden jaren lang gebruikt wordt en wat nog steeds een belangrijk 
stuk is in het uiten van je gevoelens op papier of canvas.

Les 3 ‘Potloden’

 De overstap van houtskool naar potloden is maar een kleine stap.
Zoals ik al in de ‘houtskool’ les schreef, er zijn ook houtskool potloden. 
Nu is het potlood een ietsje pietsje anders dan onze voorganger en er 
is best een historie hoe een potlood tot stand is gekomen, aan vooraf 
gegaan.

Geschiedenis

 Het potlood is afgeleid van het grafietpotlood en in de 17e eeuw 
werden er al potloden gemaakt met een harde grafietkern. Het is de 
nakomer van het loodpotlood. Het werd in eerste instantie gemaakt als 
een vierkant stiftje in een vierkante houten omhulsel dat later een ronde 
stift werd en een veelal rond potlood. Daarna kwam het eerste potlood, dat 
is in 1662 gemaakt. Het bestond uit grafiet, lijm en hars wat geperst werd 
in een cederhouten pijpje. Het uiteindelijke potlood met een grafiet/sulfer 
stift, is in 1794 uitgevonden door de Fransman Nicolas-Jacques Conté. 
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Dat potlood bestond uit een mix van een deel sulfer en twee delen grafiet. 
Weer later werd de verhouding klei, grafiet en water als een pasta wat 
hard werd gebakken en in een houten houder werd geperst. Het grafiet 
werd gemaakt van vele verschillende soorten klei en zo ontstonden er 
vele varianten van hardheid die we nu nog hebben. 

 In elk huishouden vind je wel een  potlood.  Is het  niet  voor te 
tekenen dan is het om aantekeningen te maken, maar het potlood is 
nog lang niet  van  de  aardbodem  verdwenen  puur  omdat  het vele 
mogelijkheden heeft zowel in de kunst als in het dagelijkse leven. 

Het gewone zwarte potlood

 Laten we even de ordinaire en zeer oud stuk gereedschap even 
aan je tonen.

 Ons potlood, het gereedschap wat je zeker in de toekomst niet 
meer zonder kunt. Dat stukje hout met een stiftje erin zal je levenspartner, 
je toeverlaat en je tweede ik worden. Erg hè? Och nee, hij is geduldig 
en doet werkelijk alles wat jij wilt. Het is een simpel gereedschap en is 
zo High Tech dat je, je niet voor kunt stellen dat je er altijd zo min over 
gedaan hebt. Dat simpel werktuig kan jouw hart en ziel, jouw gevoel en 
jouw zienswijze op papier zetten en zo aan de buitenwereld zichtbaar 
maken. Dat stukje hout is tot alles in staat.
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Nee, wees maar niet bang, ik zie het niet als een God hoor maar het is 
wel mijn steun en toeverlaat. 

 Het potlood komt in vele gradaties voor en ik laat je hier zien welke 
het meest voorkomen.

We hebben
6H-5H-4H-3H-2H-1H-H-HB-B-1B-2B-3B-4B-5B-6B 
 Maar we zijn er nog niet. De variaties gaan van 
12 H tot 12 B!
12 H kun je voorstellen als een rots zo hard en het 
werd bij technische tekeningen nog wel eens gebruikt. 
12 B is heel zacht en lijkt net krijt en is ook niet 
makkelijk aan te komen. Meestal is de H serie voor 
technisch tekenen en de HB-B serie voor de kunst.
Weer is het een persoonlijk gevoel, wat het beste voor 
jou voelt. Maar ik kan je vertellen dat ik veelal werk 
met de HB – B en B2 potloden, deze doen letterlijk 
alles wat ik wil. Heel af en toe wil ik nog wel eens een 
2H gebruiken maar dan wil ik zeer fijne details in een 
tekening brengen. Het gebeurt ook maar erg weinig 
dat deze H potloden in mijn hand verschijnen.

Maten

 Je zult het zeker wel eens gezien hebben: De verschillende maten 
in een potlood. Het grafietstiftje binnen in het potlood is wat dikker of zelfs 
plat wat je ziet in een timmermanspotlood. De maten en vormen maken 
tegenwoordig niets meer uit en zijn  gemaakt  voor de  verschillende 
manieren dat je denkt het potlood voor nodig te hebben.

 Het gaat om de lijnen die jij wilt gaan zetten. Zelf ben ik geen 
voorstander  van  om  een  heel  arsenaal  aan  potloden  in  allerlei 
verschillende diktes te hebben.
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 Met een normaal potlood kun je een dun haarlijntje zetten tot lijnen 
van enkele millimeters dik. Dus, waarom die vele verschillende vormen en 
maten? Commercie zullen we maar denken want anders heb ik er geen 
verklaring voor. Het is gewoon dat er een potlood verkocht moet worden 
en je koopt niet als je weet dat je met een soort standaard potlood alles 
kunt doen!

Vormen

 We hadden het al even over vormen. 
Wat ik er even wil uitlichten zijn de pure grafietstiften, 
zonder enige bescherming. Deze stiften zijn ook in 
diverse diktes te verkrijgen en tevens in diverse 
hardgradaties. Ze worden gebruikt in een penhouder 
die je kunt blijven gebruiken en elke maal kunt vullen. 
Persoonlijk ben ik er niet zo weg van, al gebruik ik
hem wanneer ik buitenshuis ga tekenen waar ik dan 
makkelijk zo’n potlood in mijn zak stop zonder dat de
punt afbreekt. Dat is in mijn ogen een van de zeer 
weinig voordelen van dit soort potloden.

Techniek

 Met een potlood kun je alles op papier krijgen. Ik vind het nog 
steeds de beste uitvinding van aller tijde. Je kunt harde, dikke, dunne, 
brede lijnen met een enkel potlood maken. Ook kun je vlakken maken en 
die later weer uitwrijven met je vingers. Je kunt met een gum spelen en 
zelfs fouten die je denkt gemaakt te hebben weggummen. Elke school 
en elk huishouden heeft minimaal een potlood. Met dat stiftje met wat 
grafiet erin kun je alles doen. Het is goedkoop en elk kind  kan  zich 
daarmee uiten. Je hebt geen nintendo, computer of wat dan ook nodig 
want deze ‘rommel’ kan verder niet veel voor je betekenen, zeer zeker 
niet in je gevoelsleven, hart en ziel. Sta even bij stil wat zo’n eenvoudig 
potlood kan betekenen voor je in het leven.
Enkele centen kunnen jouw leven compleet een andere inhoud geven.
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Kleurpotlood

 Dit is een simpele stap. Kleurpotloden komen in zeer veel gezinnen 
voor. Kinderen krijgen deze potloden al in het begin van hun leven en 
wonderwel blijft het bij vele kinderen nog steeds een uiting waar ze graag 
mee bezig zijn. Kleurpotlood is voor een kind een fascinerend instrument 
want uit zo’n stukje hout komt een kleur op het papier. Kinderen hebben 
geen angst om kleuren naast elkaar op papier te zetten omdat zij menen 
dat wat zij tekenen mooi is. Een wereld van fantasie gaat open als je ze 
hoort praten en hun tekening uitleggen. Ze weten bij enkele lijnen werkelijk 
een boek over te schrijven wat natuurlijk hun wereld is, hun beleving en 
hun gevoel.

 Het is heerlijk om te zien en om het aan te horen en zo een kind 
diep van binnen mee te mogen maken. Als je hun kleurentekeningen 
ziet, komt ook je eigen fantasie weer naar boven en dan heb je zin om 
ook gewoon iets heerlijks aan kleuren en lijnen op papier te zetten. Dat 
is wat wij ouderen ook zouden moeten doen. Werken uit ons gevoel en 
elke kleur zijn eigen taal laten spreken.
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 Laten we de verschillende kleurpotloden eens 
op een rijtje zetten

-  We hebben conté potloden en die zijn in verschillende maten.  
 Ook zijn ze in zachte en harde varianten te koop.

-  Water kleurpotloden. Nee, geen potloden met een ingebouwde  
 zwembad! Maar het is een potlood waar het grafiet zacht is en  
 waar je eerst een vlak mee inkleurt en dan met een penseel 
 nat maakt. Zo krijg je een lijkend effect als een volwaardig 
 waterverfschilderij alias aquarel. Ook kun je met deze potloden  
 op aquarel papier werken wat je eerst nat maakt en dan met  
 potlood wat kleur aanbrengt. Daarna werk je dat uit met een  
 penseel. En daar heb je, je schilderij.

-  Conté krijt dat in hout is geplaatst en maar in 4 kleuren 
 verkrijgbaar is, namelijk; Wit, Zwart, Terracotta en Sepia. 
 Je kunt met deze potloden zeer mooie effecten krijgen als je 
 op ruw hard papier werkt waar de structuur ook een rol gaat 
 spelen in je afbeelding.
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Kleurpotloden zijn dus bruikbaar voor verschillende doeleinden 

  Buiten de onzinnige dingen als ‘hoofd krabben en tuin harken’ 
zijn de potloden dus ook nog voor andere doeleinden ontworpen.

-  Je kunt vlakken mee inkleuren.

-  Je kunt lijnen gekleurd aangeven of ophalen.

-  Je kunt er zelfs schilderijen mee maken.

 Zo zie je dat een kleurpotlood een veelzijdig instrument is en geen 
wonder dat menig kinderen, met het puntje van hun tong uit de mond, 
het kunstwerk van hun leven daarmee maken.

 Toch ben ik pas later met kleur begonnen omdat ik meende dat ik 
de diverse technieken eerst in zwart en wit meester moest zijn. Misschien 
een vreemde gedachte, maar het heeft me wel beter leren zien omdat 
ik kleur moest vertalen in de diverse grijstonen. Het was een harde weg 
die ik daardoor afgelegd had maar het was zeker een interessante tijd. 
Later toen ik de diverse technieken doorhad kwam er pas kleur in mijn 
werken en vanuit mijn hart meen ik nog steeds de kleuren niet nodig te 
hebben.

Les 4 ‘Pastelkrijt’

 Gaan we even bij de buren op visite in de tekenwereld. Je weet 
wel dat stofferig stelletje op de hoek! 

 Pastelkrijt is eigenlijk de voorloper van onze potloden. In Frankrijk 
dook het woord ‘pastel’ voor het eerst op en wel in het jaar 1675. Het 
komt van het Italiaanse woord ‘pastello’. Mooi te weten vind je niet? Wat 
een verrijking, nu kun je ook zekerste weten met pastel werken.
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 ‘Mooi niet’, zul je me antwoorden en je hebt gelijk. Wat maakt het 
uit om te weten hoe oud dat ‘stikkie’ is. Het is gewoon wat informatie en 
interesseert het je niet, zie het dan als boekvulling! Ha, ha we gaan weer 
tot de orde van de dag.

 We hebben verschillende pastelkrijt in de verkoop

-  De zachte pijpjes met een dun papiertje erom heen. De 
 oervorm en makkelijk met elkaar te mengen en uit te smeren 
 om zo zachte partijen aan te brengen in een tekening.

-  Harde pastelkrijt. Die wordt meestal gebruikt om details aan
 te brengen in een tekening.

-  Het pastelkrijt wat op oliebasis is gemaakt en niet stoffig is 
 maar daarin tegen, moeilijk samen te mengen is.

-  In potlood vorm. Ook deze wordt merendeels gebruikt voor 
 details.

-  In water oplosbaar, wat je dus kunt verdunnen met water om 
 zo een doorschijnende gloed te krijgen.
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 De  zachte  vorm  van  pastelkrijt  is  puur  en  heeft  weinig 
toevoegingen, chemisch gezien. Er bestaan wel 600 kleuren en ze zijn 
verkrijgbaar in kleine doosjes maar ook in zeer uitgebreide kisten. De 
basiscollectie zal toch minimaal 45 kleuren moeten hebben anders zul je 
zeker niet alle kleuren kunnen maken. Je kunt er heel goed mee werken 
en ze zijn veelzijdig in gebruik. Een groot nadeel is, ze butsen niet terug 
van de grond! Dus in goed Nederlands, ze breken snel. Dat is waarom 
je ze meestal kunt kopen in een houten doos met een tissue of foam om 
elk pijpje.

Pastel papier

 Je kunt zo goed als alle soorten papier gebruiken. Pastelkrijt 
hecht overal op en is zelfs makkelijk in gebruik. Het heeft geen allergie 
voor  papiersoorten,  of  wacht,  eigenlijk wel!  Als  je  papier  te  glad is 
zoals fotopapier en wat meer in die range ligt, dan kun je weinig doen met 
pastelkrijt! Het wil niet hechten. Maar het mooiste werk je met ruw papier 
met een structuur of zelfs met ruwe vezels erin. Dat kan je tekening een 
extra mooie ‘touch’ geven. Maar, gewoon papier wat je in een blok vindt 
is ook een goede ondergrond om op te werken.

Pastel op olie basis

 Ik licht er deze even uit omdat deze soort pastels niet of nauwelijks 
samengaan met zijn zachte soortgenoten. Maar het heeft wel een aparte 
eigenschap. Olie pastels kun je aanmengen met terpentine en zo kun je 
de soms zeer felle kleuren mooi met elkaar mengen op papier. Je krijgt 
het effect alsof je met waterverf aan het schilderen bent. Het is eens het 
proberen waard en zeker als je graag met zeer felle kleuren werkt en 
deze ook op papier wilt zien. Een andere techniek is het krabben in een 
zwart vlak, nadat je eerst op je papier allerlei kleuren van oliepastels hebt 
aangebracht en dan met zwart hebt afgedekt. Je pakt dan een scherp 
voorwerp; naald, pen, mesje of een  spijker  en  ga  je  in  je tekening 
krassen. Je zult daarmee zeer mooie  effecten behalen en ook zeker het 
proberen waard.



-78-

Gradaties

 Pastelkrijt komt ook in verschillende gradaties voor. Wil je weten 
hoe hard of zacht het krijt is dan is er de volgende code:

0 (nul)  is de zachtste vorm van krijt en is ook de lichtere 
  soorten (wit, geel)
8  is de hardste vorm en ook de donkere kleuren 
  (zwart, rood)
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Uitsmeren van zachte pastelkrijtjes

 De zachte pastels is een poeder  wat  heel makkelijk over het 
papier uit te smeren is. Dat kun je doen met wattenstaafjes maar ook 
met je vinger waarvan je meestal 10 bezit. Ook doe ik wel eens grotere 
vlakken uitwrijven met een tissue  om  zo de zachte luchtpartijen te 
krijgen. Als je te grote vlakken met je vingers bewerkt, heb je kans dat 
je wat van je lichaamsvet op papier krijgt. VET is vijand nummer een bij 
pasteltekeningen.  Je ziet dan je eigen vingerafdruk op het papier en die 
is niet meer goed weg te werken. Die plaats zal altijd donkerder blijven 
dan de rest van het vlak. Dus, pas op met vette vingers en zeker bij grote 
vlakken.

 Zo, ik denk dat je in ieder geval wat beter geïnformeerd bent over 
een van onze krijtjes die juffrouw bolleboos zo ijverig op het bord staat 
uit te smeren.

 Krijt, pastelkrijt is een veelzijdig en geweldig medium waarmee je 
eenvoudig grote vlakken kunt opvullen en in een zeer korte tijd je indruk 
op papier achter kunt laten. Het is voor mij een geweldig middel om de 
zeer zachte tonen in kleur op papier te krijgen en is daarnaast ook een 
middel om snel een impressie vast te leggen. Wat dit medium betreft, wil 
ik het hierbij laten en we gaan nu over naar een geheel ander medium 
en wel…
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Les 5 ‘Pen en inkt’

Voorgeschiedenis

 Ik heb eens een stukje geschreven voor de Nederlandse Wikipedia 
en wil dat hier ook aanhalen om zo de geschiedenis van dit medium wat 
uit te leggen.

 Het pentekenen bestaat al duizenden jaren. Van in de tijd van 
Egyptenaren, Grieken en Romeinen zijn oude geschriften gevonden 
waarin geschreven en getekend werd met riethalmen en later bronzen 
pennen, samen met zelfvervaardigde inkt.

 Later werd pentekenen vooral gedaan door monniken. Zij gingen 
de  pen  en inkt  gebruiken om  met  de  hand  geschreven  boeken te 
illustreren.   Er   werd   gewerkt,  voor  zover  na  te  gaan,  met  twee  
verschillende inktsoorten. De ene, gemaakt van ijzerzout en galnoten, 
werd  in  de  loop  der  tijd  bruin. De  andere  formule  was koolstof 
(lampzwart) in een mengsel van Arabische gom en water.  Nu  wordt  er  
veelal Oost-Indische of synthetische inkt gebruikt.

 De techniek van het pentekenen werd vroeger gebruikt als het 
optekenen van enkele lijnen om zo later de vorm of compositie te kunnen 
gebruiken in een schilderij of als aantekening of illustratie in een boek. 
In vele oude boeken komen deze pentekeningen nog voor.

 Het pentekenen werd in vroegere tijden duidelijk gezien als een 
middel om te schetsen. De kunstenaars als Leonardo Da Vinci, Antoon 
van  Dyck,  Peter  Paul  Rubens  en  Rembrandt van Rijn  maakten  veel 
gebruik van deze techniek.

 In de negentiende eeuw kon je de pentekeningen niet meer 
wegdenken in boeken en tijdschriften en zo veroverde deze techniek de 
gehele wereld.

 Tegenwoordig is de techniek uitgegroeid  naar een volwaardige/
volwassen vorm van kunst en ook in de illustratiewereld wordt er veel 
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gebruik van  gemaakt.  Deze  techniek  wordt  nog  wel  eens  gezien  als  
een hulpmiddel voor andere technieken.

 In rechtbanken wordt tot heden nog veelvuldig van pentekeningen 
gebruik gemaakt. Ook moderne kunstenaars blijven het als een eenvoudig 
en goedkoop middel zien om beelden vast te leggen. Complete tekeningen 
worden gemaakt op grote vellen papier en er zijn pentekeningen bekend 
die een oppervlakte bestrijken van 80 bij 60 cm.

 Ook wordt de pen en inkt techniek in verschillende combinaties 
gebruikt met diverse materialen.

 Tot zover deze wijze woorden. Ik ga je ook niet verder belasten 
met deze materie al zou ik er wel een geheel boek aan kunnen wijden. 
Maar laten we meteen de materialen voorstellen. De rest zal uitvoerig in 
dit boek in de cursus ‘pentekenen’ behandeld worden.

De Inkt

 Inkt komt meestal voor in kleine flesjes. Sinds de scholen geen 
pen meer gebruiken zijn de grote flessen zo goed als geheel van de markt 
verdwenen. Daarvoor in de plaats zie je flacons of een soort tube met de 
opgeloste inkt.
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De pennen

 Pennen zijn er in vele maten en vormen te krijgen. De pen is al 
een oud instrument waar al heel lang mee geschreven wordt maar met 
diezelfde pennen kan ook getekend worden en zo had de pen dus een 
dubbele functie. Het waren de zgn. dippennen, pennen die je onder moest 
dompelen in een potje inkt.
 
 Hier laat ik je wat pennen in verschillende maten en vormen zien. 
De meeste pennen waren voor het schrijven maar werden ook wel eens 
gebruikt voor het tekenen. De meest linkse pennen zijn de tekenpennen 
en ook wel Quill pennen genoemd.

 Verder zie je hier verschillende penhouders die ook van dikte 
kunnen verschillen en erg gebonden zijn aan, hoe jij het aanvoelt en wat 
de meest prettige is om mee te tekenen.
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 Nu, in de moderne tijd, kennen we vele andere vormen van pennen 
waaronder de ballpoint wat meer een schrijfpen is en daarnaast gebruiken 
vele architecten de Rotring oftewel de technische pennen. Deze pennen 
hebben een reservoir met wat inkt. Ze waren van eenzelfde principe als 
die van een vulpen die weer gebruikt werd voor het schrijven.

Penselen

 Penselen, dat stukje hout met wat haren erop. Een penseel kan 
geen kwast zijn en zo ook omgekeerd. Een kwast is meer een stukje 
hout met wat synthetische haren erop vast gemaakt waar je muren of 
deuren  schildert.  Een penseel  is  een  stukje  hout  met  wat  marter-
haren, varkensharen of hoogwaardige vezels die allen in een rij staan en 
werkelijk een flinterdunne lijn kunnen maken, maar ook vlakken kun je 
er mee vullen. Maar wel op die manier zodat de verf gelijkwaardig over 
dat vlak verdeeld wordt. De penselen voor waterverf, zijn weer anders 
dan voor olieverf en zelfs in waterverfpenselen zijn weer verschillende 
gradaties in hardheid van de haren. Dat alles naar gelang welke job je 
wilt gaan doen. 

 Ik laat je hier wat penselen zien die ik met mijn werk gebruik en 
het zal je opvallen dat het vele verschillende soorten en vormen zijn. 
Waarom? Puur omdat ik soms het ene penseel lekkerder vind om te 
werken dan het andere. Welke stempel dat penseel ook gekregen heeft, 
het maakt me niet uit, ik gebruik hem wanneer ik meen dat hij degene is 
die me het beste kan helpen. Gevoel, je weet wel waar we het al eens 
eerder over gehad hebben.
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Hulpstukken

 Nee, niet over dat soort hulpstukken ga ik het hebben maar in het 
tekenen zijn er enkele hulpstukken, zoals;

-  Een verlenging van je potlood wanneer deze te klein wordt. Het 
is een metalen of houten houdertje dat je potlood langer maakt en weer 
hanteerbaar.

-  Liniaal, mocht je eens een rechte lijn moeten trekken. Maar een 
ding, gebruik hem NOOIT in je tekening.
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-  Gum, je weet wel dat ding dat ik je weg heb laten gooien! Het kan 
wel eens makkelijk zijn bij een technische tekening maar probeer hem te 
vermijden.

-  Puntenslijper. Dat 
ding dat iedereen meent eindeloos te 
moeten gebruiken om een scherpe 
punt aan je zoethout te slijpen! 
Ja werkelijk, als je weet hoe weinig ik 
dat onding gebruik snap je niet dat ik 
nog lijnen op papier kan zetten.

-  Mesjes, zelf gebruik ik nog wel eens een chirurgenmesje om een 
potlood aan te scherpen maar ook om in een pentekening correcties 
aan te  brengen.  Dat  zal  uitvoerig  beschreven  worden  in  de  cursus 
‘pentekenen’.
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-  Fixatief. Het is een goed middel 
om bijv. pasteltekeningen te beschermen
tegen uitvegen en vlekken. Denk er aan 
dat je eerst van elk merk de voor- en 
nadelen uitprobeert.

-  Oude zakdoek, als je gaat werken met pen en inkt.
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Conclusie

 Ja beste mensen, ik kan ook conclusies trekken en daar gaan we 
nu aan beginnen.

 Je hebt verschillende papiersoorten leren herkennen, potloden 
gezien en ook krijt en pennen. Jullie weten allemaal dat het maar een 
klein deel is wat je in een kunstartikelen winkel  kunt  kopen. Er  zijn 
zeker nog  veel  dingen  die  ik  hier  in  dit  boek  niet  opgehelderd heb 
of aangesneden. Maar ik heb nog steeds een doel in mijn leven. Kunst 
maken mag en moet niet duur zijn. Een potlood en papier, wat inkt en 
wat krijt zijn allemaal artikelen die nauwelijks wat kosten. Al dat moderne 
gedoe met dure verven, materialen en noem maar op, is niets meer dan 
geld uit je zakken trekken en daarom wil ik ze ook niet bespreken in dit 
boek.

 Het maken van kunst is het uiten van wat jij in je binnenste hebt 
en daar hoeven geen kapitalen voor neergeteld te worden. Het is heerlijk 
je te uiten met een schetsboek en wat potloden.

Wat en waar te kopen?

 Maak je niet druk en  ga  zeer zeker niet met een dikke vette 
portemonnaie naar een kunstartikelen winkel want al die dure materialen 
maken je geen beter kunstenaar.

 Elke kunstartikelen winkel heeft doorgaans wel goede potloden 
van  B  tot  H2  en  een  schetsboek  zal er  ook  wel  in de  schappen  
liggen. Van kleurpotloden  en pastelkrijt zijn de meest bekende merken; 
Talens, Bruynzeel,  Derwent  en  Caran Dache. Ze  zijn  dan  ook  de  
meest  kleurechte. Pennen  en  inkt  zijn  wat  moeilijker  tegenwoordig 
te verkrijgen maar daar zul je ook weinig keuze in hebben. Een gum 
is doorgaans ook een gum maar ik prefereer een witte gum omdat de 
gekleurde op den duur nog wel eens af wil geven. 



-88-

Verder gewoon een wijze raad

 Laat je gevoel werken, waar jij naar kijkt en dus wat jou aantrekt, 
neem dat want daar voel jij je prettig mee. Mocht het zo  zijn dat  het 
product toch niet dat is wat jij ermee wilt uitspoken dan zal het zeker geen 
miskoop zijn en komt zijn bestemming later nog op je weg. Je kunt altijd 
raad vragen aan de verkoper maar deze persoon heet niet voor niets 
verkoper! Puur omdat hij diegene is die jou geld uit je zak moet krijgen. 
Kijk, voel en laat je eigen mening de koop beslissen.

Even nog een opdracht buiten dat je, je portemonnaie moet trekken.

Oefening 2

Ik wil je weer even het vrij gevoel geven van krijt of houtskool.

-  Pak een groot stuk papier en pak een stuk houtskool.
-  Neem wat fruit voor je of een bloem/plant die je in je 
 omgeving ziet staan.
-  Teken deze, maar dan werkelijk met een losse hand.
-  Laat het houtskool het werk doen en maak gewoon losse 
 lijnen op papier.
-  Is een plant of fruit te moeilijk, neem een vaas of asbak en 
 ga daar eerst mee aan de slag.
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 Denk steeds aan; Dat, nadat je een tekening gemaakt hebt je 
altijd naar de fouten kijkt die erin zitten. Houd die in je gedachten zodat 
je het de volgende keer beter doet.

 Bewaar je tekening en kijk eventueel er vaker naar wat het object 
je meer te bieden heeft, praat met hem en laat het zich plaatsen op dat 
wit vel papier. Geloof daarin, je zult zien.

Tot slot nog wat tips

-  Voel je, je weer als 4-jarige, zonder ‘wat mag en niet mag’ 
 maar gewoon, je mag en kunt alles weer!

-  Zie de dingen simpel. Ga niet alles erg complex zien want 
 het stoot alleen maar af.

-  Om simpel te tekenen zet je maar enkele lijnen op papier, je 
 gaat niet echt op details in.

-  Niets ziet er vreselijk uit. Het is jouw creatie en de tekening is 
 een deel van jou.

-  Altijd denken; ‘Volgende keer doe ik het beter’.

-  Blijf je fouten zien. Geen enkele tekening op deze wereld is 
 zonder fouten.

-  Blijf contact houden met je object. Leer het kennen, voel het
 en denk dat jij het bent.

-  Het object is van dezelfde energie als waar jij van gebouwd
 bent. Dus, wees een met wat je tekent.
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 Zo, dat was het voor deze keer en ik denk dat je nu wel genoeg 
informatie hebt om te gaan beginnen. Ik weet dat je al wat getekend hebt 
maar ik heb je nog niet veel geleerd in tekenen. In de komende cursus 
gaan we met de werkelijk ‘actie’ beginnen en laat ik je zien hoe ik tot 
tekenen ben gekomen en hoe ik meen het jullie verder te moeten leren. 
Vele plaatjes zullen de revue passeren en ik weet zeker dat je er wat 
van op gaat steken. Voor deze cursus laat ik het hierbij. Ik denk dat je 
nu genoeg van de materialen weet en ondertussen heb ik je gevoel ook 
weer wat opgevijzeld. 

   Op naar de volgende cursus.
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EINDE CURSUS 3
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Cursus 4

‘Potloodtekenen in zwart en wit’ 



-93-

Inleiding

 Nadat ik me lam geschreven heb over hoe je moet zien en voelen, 
wil ik toch dit nog even herhalen. Nee, wees niet bang, je krijgt geen kopie 
van de vorige lessen en geen cursussen voorgeschoteld. Ik ga alleen 
maar even opfrissen wat tekenen is voordat we werkelijk gaan starten 
met de cursus ‘potloodtekenen’. Het gaat er nu echt van komen en het 
is nu de tijd dat je gaat beseffen dat tekenen en alle andere vormen van 
kunst niets meer is dan luisteren naar je gevoel. Jouw uniek gevoel en 
de manier zoals jij de wereld ziet en beleeft. Dat uniek gevoel is zoals jij 
in het leven staat met al je belevenissen en gevoelens. Dat uniek leven 
waar jij nu middenin zit. Daarin zit  nou net de kneep van het naar buiten 
brengen van kunst. Het is echt belangrijk dat je weer gaat voelen en dat 
je weer werkelijk gaat zien.

 Zelf zie ik alle dingen om me heen als een groot energieveld. 
Op die manier ben ik binnenin elk object en elk persoon die ik op mijn 
weg tegenkom. Niet altijd makkelijk, zeker niet in deze tijd waar alsmaar 
het negativisme hoogtij viert maar ook daar is het mogelijk je tegen te 
beschermen. En toch, door de werkelijke bron van het leven te zien zul 
je merken dat vele dingen jou makkelijker afgaan. Door op die manier 
te werk te gaan, gaan vele werelden voor je open en zo ook die van het 
tekenen. Daarom dat ik zeer veel aandacht heb gegeven aan het leren 
zien en het voelen van een object. Maar troost je, het is nog niet afgelopen, 
dat was maar pas het begin. Wil je werkelijk iets leren dan zul je er van 
uit moeten gaan dat je het ook echt wilt. Het is niet zoals het doorsnee 
‘boekjes van buiten leren’. Nee, het is werkelijk met de stof bezig zijn en 
ook het ‘zien’ als opgave nummer een op dit moment van je leven.

 Er is veel gaande op de wereld en al deze dingen stralen energie 
uit. Niet dat je die allemaal hoeft te ontvangen want ik kan uit ervaring 
zeggen dat je dan werkelijk dol draait. Okay, op dit moment lees je een 
cursusboek ‘tekenen’ en behoor je niet bezig te zijn met andere dingen 
om je heen. Ik heb een stelling aangenomen sinds ik met energie werk 
en die is; Je kunt werkelijk alles zelf als je maar ook echt wilt! Ik weet 
niet of je dat allemaal van me aan zult nemen en soms zullen dingen jou 
zweverig klinken maar dat geeft allemaal niets. 
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De woorden die hier staan hebben voor iedereen een andere betekenis 
maar ze zullen jullie allemaal naar een doel leiden en dat is om te gaan 
tekenen. Wat ik alsmaar wil zeggen zijn de volgende punten.

-  Iedereen kan doen/bereiken wat hij wil.

-  Iedereen leeft in zijn eigen wereld en niemand anders kan 
 zeggen dat die wereld niet zo is.

-  Elk mens is geboren met gevoel. Gebruik die weer en de 
 wereld gaat voor je open in de kunst.

-  Heb contact met alles om je heen. Tenslotte is het allemaal
 gemaakt van dezelfde bouwstenen en is zo ook een deel 
 van jou.

-  Je bent niet voor niets met die twee bollen in je hoofd geboren.  
 Gebruik ze en laat ze registreren wat jij denkt nodig te hebben.

 Het belangrijkste punt heb ik hier nog niet aangehaald maar ik 
ga het je nu weer schrijven. 

Niemand maar ook niemand kan jou vertellen wat mooi of lelijk is!

 Aan deze regel zit het hele tekenen en schilderen en trouwens 
ALLE kunst verbonden. Ik heb het al eerder met je over gehad, want wie 
bepaalt wat jij moet maken of neer moet zetten op papier? Niemand kan 
jou dwingen te doen wat uit je zelf komt! Er is geen mooi of lelijk. Wel kun 
je aanwijzingen krijgen of vragen stellen als je wilt; bijv. Wat een ander zou 
doen met dit onderwerp of waarmee je bezig bent. Ook is het mogelijk 
om je richtlijnen te geven om zo jouw objecten natuurgetrouw op papier 
te krijgen. Maar, wil jij het anders of doe je het anders, dan is het nog 
steeds jouw creatie en jouw binnenste wat daar verschijnt op papier.

 Het storen aan anderen en het luisteren wat anderen zeggen is 
de grootste blokkade in je leven. Daardoor ga je, je zelf als een ander 
voordoen. Iets wat je ziet, bij al die getailleerde brijnaalden die zo nodig 
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mee moeten doen aan de mode. Of, bij de silicone mensen waar alles 
werkelijk getrokken en gemanipuleerd is. Op die manier ben jij dan ook 
een van die groep. Jij meent te moeten doen wat die ander ook doet. 

DAT IS DUS MOOI HELEMAAL FOUT!
Wat jij moet doen is, je eens af gaan vragen wie je nu werkelijk bent. Die 
met plastic opgespoten pop en gehoorzamend als een robot? Of diegene 
die eens geboren is uit vlees en bloed met de energie om te leven? Het 
is belangrijk om dat even goed op een rijtje te zetten.

 Heb ik nog een belangrijk punt. Het uitstellen tot morgen of later. 
Waarom dat? Waarom altijd wachten tot je, je pensioen gehaald hebt of 
als er dit of dat is volbracht? Waarom niet NU? Ja, NU op dit moment, 
op deze seconde start je met wat je wilt doen in je leven. Waarom veelal 
later en als……? Ook dat gooi je over boord want als kunstenaar moet 
je het wel NU doen en niet later. Daarom dat we midden in de  nacht 
opstaan bij een of ander waanidee en daarom dat ik me nu uit de naad 
zit te typen om NU dit boek te schrijven. Voor ons kunstenaars is er geen 
later want dat bestaat niet! Er bestaat ook geen verleden maar dat is een 
onderwerp wat ik al behandeld heb in een ander boek.

 Dus kortom! Luister niet naar wat er om je heen allemaal gezegd 
en opgelegd wordt en doe NU wat je wilt doen. Daarom gaan we NU 
beginnen met de les potloodtekenen.

 Succes!
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Les 1 ‘De start’

 We weten nu een beetje wat zien en voelen is. Het is belangrijk 
dat je weet dat tekenen de oudste vorm van kunst is. Van de dag dat wij 
mensen  op  deze  wereld  gesmeten  werden,  waren  we  al aan het 
krabbelen. Tekenen is de meest oerervaring van de mens en het wordt 
steeds verder teruggedrongen door  de  huidige  maatschappij  en  zijn 
systeem. We mogen niet aan herinnerd worden dat wij eens simpel in het 
zand zaten te krassen of met wat houtskool op wanden van een grot zaten 
te krabbelen. Te simpel en wij mensen doen dat niet meer, toch? Ik ben 
blij dat ik nog zo simpel ben en dat ik deze oerervaring nu nog mee mag 
maken, zelfs miljoenenjaren later. Tekenen is een medium dat makkelijk, 
eenvoudig en leerzaam is. Een krabbel op een servet of kassabon kan 
mijn leven redden op dat moment. Daarom geneer je niet als je aan het 
tekenen bent en zie tekenen niet als een mindere vorm van kunst. Zelfs 
kunstenaars onder elkaar weten elkaar te kleineren en onder de duim te 
houden. Maar wat zijn zij? Wie geeft hen het recht om te bepalen wat jij 
ziet, voelt of meemaakt? Daarom gaan we het tekenen eens goed onder 
de loep nemen en dan zien we gewoon waar jouw grens is. 
Pas op. Ik waarschuw je, je zult zien dat er geen grenzen zijn!

Les 2 ‘Materiaal’

 Wat we nodig hebben in dit cursusonderdeel is een;
- HB – B – B2 potlood. 
-  Schetsboek.
-  Moed. 
-  Een open hart en ziel en de tijd om iets nieuws te starten.

 Niet veel hè? Dus aan de kosten zal het niet liggen dat je dit 
onderdeel zult laten staan. 
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Les 3 ‘Het vasthouden van een potlood’

 O jee, denkt hij nu werkelijk dat ik geen potlood in de hand kan 
nemen? O nee hoor, je leest deze cursus gewoon als een roman en meent 
alles al te weten, is dan mijn antwoord. Maar voor diegene die wat wil 
leren het volgende. Het vasthouden van een potlood is belangrijk want 
het is niet alleen de methode die wij meestal gebruiken bij schrijven (B).
Er zijn nog twee andere ‘standjes’ die soms zeer nuttig zijn als je bezig 
bent met tekenen. Hier zijn ze alle drie op een rijtje:

 Manier (A) wordt meestal gebruikt als je ‘losjes’ wat lijnen op 
papier wilt zetten, ook wordt deze houding veel gebruikt bij pastelwerk.
 Manier (B)  is  niet  alleen  de  schrijfhouding  maar  ook  de 
tekenhouding  als  je  fijne  lijnen  echt  op hun  plaats  wilt  hebben. 
Voor technische tekeningen en gedetailleerde tekeningen is dit de manier 
om een potlood vast te houden.
 Manier (C) is de manier om met een potlood grote vlakken te 
vullen. De gehele stift van het potlood is dan op het papier en zo kun je 
in een korte tijd schaduw aanbrengen in je werk.

A

B

C



-98-

Nog enkele verdere tips zijn er

- Laat je hand, zoals bij (B), altijd rusten op het papier want je 
 moet nauwkeurig werken. 

- Bij de manieren (A en B) kun je werken via de schouder of 
 elleboog, je hand rust dan NIET op het papier.

- Let er op dat je hand altijd ontspannen moet zijn. Ga niet 
 spastisch zitten en op die manier pijn in je arm, elleboog 
 of schouder krijgen. Voel je dat, dan zit je zeker niet 
 ontspannen achter je tafel en komt dat niet ten goede van 
 je tekening.

Les 4 ‘Lijnen’

 Ik kan je wel zeggen dat ik geen lijn meer kan zien. Ik denk dat 
ik tot dusver zeker miljarden lijnen gezet heb maar NOG NOOIT EEN 
DEZELFDE! Tekenen is lijnen zetten en tekenen houdt ook in; Weten dat 
er vele verschillende lijnen zijn die er geplaatst kunnen worden. Ik laat je 
in deze les ‘lijnen’ even de meest voorkomende lijnen zien. Ik weet zeker 
dat je in de loop van je carrière zult merken dat er nog vele andere lijnen 
bestaan, maar laten we maar zeggen dat deze de basislijnen zijn. 
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Voorbeeld 1

 Aan de linkerkant kun je lijnen zien die gemaakt zijn met een 
H5 potlood. Je ziet, ze zijn erg dun en zelfs niet altijd duidelijk te zien.  

 Aan de rechterkant van dit voorbeeld zie je lijnen gemaakt met 
een B5 potlood. Ik weet zeker dat jullie die allemaal duidelijk zien. Zo 
niet, hup, even naar je oogarts!

Voorbeeld 2

 Hier zie je vijf voorbeelden waar de lijnen over elkaar gaan, 
bijvoorbeeld van links naar rechts en van onder naar boven, maar ook 
nog eens diagonaal.

 De lijnen  van  de  bovenste  twee  voorbeelden  zijn  heel  zacht 
gemaakt met mijn vinger om zo, een meer egale vlak te krijgen.
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Voorbeeld 3

 Schaduwlijnen. Deze lijnen lopen van zwart naar wit met 
daartussen alle grijstonen. Het is belangrijk dat je dat onder de knie 
krijgt want deze techniek ga je in de toekomst veel gebruiken in je 
tekeningen.

Voorbeeld 4

 Op deze drie voorbeelden zie je wat er gebeurt als je, je 
potlood in een andere stand vasthoudt. Je ziet hier de resultaten 
waarover ik je in de vorige les vertelde, namelijk, hoe een potlood vast 
te houden.
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Voorbeeld 5

 Een voorbeeld waar ik je laat  zien  hoe  ik  met  mijn  vinger 
verschillende schaduwpartijen aanbreng.

 Goed, dat waren wat voorbeelden van lijnen. Nu denk je misschien, 
op naar de volgende bladzijde, maar nee hoor, ik zal je eerst eens wat 
meer laten werken. Het is niet voor niets een tekencursus!

Oefening 1

-  Pak je schetsblok en ga de vijf voorbeelden uitproberen. 
-  Ook is het goed als je uit gaat testen hoe je, je potlood 
 vasthoudt en wat voor een resultaat je dan krijgt. 
- Zet die lijnen op je papier neer en blijf oefenen totdat je door 
 hebt wat er allemaal mogelijk is in verschillende manieren 
 van lijnen zetten.
-  Schaam je, je niet en zie het als een van je eerste tekeningen.  
 Het is belangrijk dat je het gevoel gaat krijgen wat kan en   
 niet kan.

 Okay, dat was je officiële  start  in  het  leren  tekenen met een 
potlood. Het is misschien raar dat ik dit schrijf, maar nu pas ben je werkelijk 
begonnen met het gevoel en het zien. Die simpele lijnen die je op papier 
gezet hebt zullen in de toekomst jouw meesterwerk maken.
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Les 5 ‘De harde werkelijkheid’

 Klinkt zwaar en het klinkt zeer moeilijk. Kan zijn, maar het ligt aan 
de manier zoals jij dat ziet. Jij zult diegene zijn die vanaf nu gaat bepalen 
wat mooi en goed is in jouw ogen en wat door jouw ogen en gevoel gezien 
wordt. Ik ga beginnen met wat tips zodat je leven in de tekenwereld wat 
makkelijker gaat worden. 

Een helpend handje in de tekenwereld

-  Zorg dat je altijd een schetsboek in je omgeving hebt. Als er
 iets in je opkomt, dat je dan je potlood en het boek kunt 
 nemen en dat meteen op papier kunt zetten.

-  Koop geen duur gereedschap of High Tech spul. Daar ga je 
 zeer zeker niet beter door tekenen.

-  Als een tekening je niet aanstaat of verkeerd aanvoelt, stop 
 daarmee en begin opnieuw. Gooi hem niet weg want je leert 
 van de fouten die je later in die tekening zult zien.

- Als je meent dat je het aankunt, werk ook met kleuren. 
 Je zult versteld staan wat er uit je hand komt.

-  Zoek je eigen stijl van tekenen. Eigenlijk is het geen zoeken, 
 want iedereen heeft een eigen stijl mits hij zich niet stoort 
 aan wat er een ander zegt of vindt van wat hij doet.

 Zo, ik denk dat ik hier de meest belangrijke tips voor je op een 
rijtje heb staan. En ik denk dat als jij deze alsmaar in je achterhoofd blijft 
houden, er zeer zeker een weg zal opengaan waarin jij je kwaliteiten naar 
buiten kunt brengen.
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Les 6  ‘Wat is schetsen?’

 Dit gaat een zeer korte les worden en eigenlijk kan ik het in een 
regel omschrijven. Schetsen is NU, meteen op papier je eerste indruk 
zetten waar je later mee aan de slag kunt gaan.

  Zo, dat was deze les! Hahaha, laat ik het wat aanvullen en een 
afbeelding zien van wat ik bedoel.

Schetsen is:

-  Een paar lijnen snel op papier zetten.
 Je kunt dat doen met een potlood maar ook met krijt of 
 houtskool.

-  Schetsen kun je ook met je vingers. Ja, ik weet dat je, je 
 vingers gebruikt om je potlood vast te houden maar je 
 vingers kun je ook als een penseel gebruiken om de vele 
 lijnen te vervagen.

-  Schetsen op verschillende papiersoorten kan iedere keer 
 een ander effect geven. Dus experimenteren is zeker 
 een ‘must’.

-  Denk bij schetsen niet na en heb je foute lijnen, niet verder 
 aan werken. Laat ze staan en ga verder. Schetsen is lijnen 
 spontaan op papier zetten, doe dat dan ook.

 Hier zie je een schets die ik gemaakt 
heb van de voeten van een van mijn modellen. 
Snel even wat simpele krabbels op papier 
gezet en zo heb ik voor mijzelf die sfeer 
op dat moment voor eeuwig vastgelegd en 
kan ik dat altijd nog eens afmaken.
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Oefening 2

Ja ja, we blijven niet lezen, tekenen zul je.

-  Pak je schetsboek en ga met een zacht potlood (B- B2) 
 tekenen wat je momenteel opvalt. 
-  Snel en zonder na te denken. Denk erom het is een schets,  
 ik wil geen details zien op dit moment.

Les 7 ‘Compositie’

 O jee, begint die man meteen moeilijk te doen zeg. Heb ik net 
met veel bloed, zweet en tranen wat lijnen op papier gezet wat ik dan een 
schets moet noemen en nu begint hij al moeilijk te doen met het woord 
‘compositie’. Ja mensen, het leven is niet makkelijk en het tekenen heeft 
zijn eigenaardigheden. Een van de belangrijkere dingen in de hele kunst 
is de compositie. Als je plomp, midden op het papier een voorwerp zet 
zal dat weinig mensen aanspreken.  Ja,  ik  weet  dat  je  voor  je  zelf 
tekent, maar je kunt veel meer uit je zelf halen als je aan wat dingen denkt 
wanneer je aan de slag gaat. 

 Bij die dingen is compositie wel een  van de  koplopers.  Pats  
boem, midden op een vel staat die vaas te pronken met wat lijnen, het 
kan net iets minder slecht aanvoelen als je die vaas uit het midden haalt. 
Dat heb je bij bijvoorbeeld een landschap tekenen. Welk deel ga je ne-
men? Iets meer naar links of rechts kan net een heel verschil maken in 
het gevoel later. 

 Voor je begint te tekenen is het altijd belangrijk wat je pakt uit het 
geheel voor je en hoe je dat op papier gaat zetten. Nu kun je daar vele 
wiskundigen, geloof en allerlei fabels naar boven halen en een boek 
daarmee vullen, maar je weet dat ik een dwarsligger ben en heb maar 
enkel een zin voor je, en die is; Luister naar je gevoel. Niets meer en niets 
minder is er nodig om te starten met tekenen. Je weet nog niet half wat 
je al niet weet en wat je via je gevoel weer op kunt roepen. 



-105-

 O, net die mug voor me, een plaatje om dat vast te leggen. Dat 
kind dat net over de straat achter een bal aanholt of die vogel die op je 
balkonreling zit. Allemaal stuk voor stuk plaatjes.
 
 Maar ik heb als ervaren tekenaar wel een tip voor je, anders meen 
je dat ik er te gemakkelijk vanaf wil komen.

Oefening 3

-  Pak je vel papier en neem het object wat je daarop wil zetten. 
-  Neem een paar hoofdlijnen en zet die op papier waar jij meent 
 dat ze moeten staan. Voelt het goed en heb je het idee dat je 
 zo het meeste uit dat object haalt, dan, ga door en werk aan 
 je tekening. 
-  Zo niet, zet dan nieuwe lijnen totdat je gevoel zegt: ‘JA, dat
 is het!’ 

 Het is wel zo dat je niet eindeloos moet gaan proberen totdat je 
een compositie gevonden hebt. Want denk ook aan je spontaniteit in een 
tekening. Er is altijd een optie om de tekening nog eens over te doen op 
een ander vel en op een andere manier.

 Vlakverdeling is een deel van compositie en kan ook wel onder 
dezelfde noemer gezet worden maar ik zal later hierop terugkomen, 
wanneer we meerdere objecten tegelijkertijd gaan tekenen.

Weer zo’n belangrijke regel

Een ware artiest is iemand die wat maakt wat anderen 
nog niet gemaakt hebben 

Een ware artiest breekt de bestaande regels!

Ben jij de volgende?
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 Zo, dat was deze les. Hier zie je een andere schets van een model 
wat ik getekend heb.

 Ik zag haar op deze manier en vond dat door de krachtige lijnen 
naast haar lichaam de tederheid beter tot haar recht kwam. Een menselijk 
lichaam  is  stuk  voor  stuk  een  uniek  schepsel  net  zoals  de  gehele 
natuur.
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Les 8 ‘Objecten om te schetsen’

 Zo, daar zijn we dan, nu gaat het echte werk beginnen. O, je begint 
al weer te klagen dat je niet kunt tekenen? Dan wordt het nu tijd dat je 
na al die proeftekeningen door gaat krijgen dat ook jij kunt tekenen. Je 
houdt je zelf dan nog steeds voor de gek dat je het niet kunt. Maar ik ga 
je gewoon stap voor stap in het tekenen brengen en laten zien dat ook 
jij een kunstwerk kunt maken.

In huis of interieur tekenen

 Het meest voor de hand zijnde plaatje om je heen is de kamer 
waarin je nu zit. Je ziet van alles om je heen o.a. een tafel, stoel, bloempot, 
een prulletje, de keuken, pannen en ga zo maar door. Als je nu naar de 
kamer zelf kijkt dan zie je, als je in de ene hoek zit dat de andere kant 
van de kamer ‘kleiner’ is. Je ziet dat de lijnen langzaam maar zeker naar 
elkaar lopen. Dat is je zeker ook wel eens opgevallen wanneer je op een 
lange rechte weg of fietspad zit dat het lijkt alsof er aan de andere kant 
geen weg of pad is. Nou, dat verschijnsel heet perspectief. De hoofdlijnen 
die makkelijk te zien zijn, gaan naar een zogenaamd verdwijnpunt wat de 
horizon is. Je begint alweer te jammeren dat dit te zwaar is maar je weet 
helemaal niet waar ik naar toe wil! Ik ga je in deze cursus echt niet het 
perspectief uitleggen want dat komt in enkele cursussen verder. Maar het 
is wel belangrijk dat je bij het kijken in je kamer deze lijnen gaat zien. Kijk 
naar het plafond en naar de vloer, de lijnen links en rechts gaan schuin 
achter de kamer in. Dat zijn de hoofdlijnen waar alles in loopt, staat of 
hangt. 

Eerste oefening van deze les

Oefening 4

-  Pak een papier en potlood (laatste keer dat ik dat nog schrijf 
 want je weet ondertussen toch wel dat je dat nodig hebt).
-  Ga achter in je kamer zitten op een stoel, bank of lekker op 
 de grond. 
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-  Kijk dan voor je waar de lijnen, hoofdlijnen genaamd, in 
 jouw kamer zitten of lopen.

 Ik heb hier een voorbeeldje van mijn kamer geplaatst zodat je 
weet op welke lijnen je moet letten.

 Kom je er niet uit? Ga misschien aan de andere kant van de kamer 
zitten en kijk dan of je de lijnen van een plafond, muur, vloer, tegels of 
kast ziet. Ik weet zeker dat het je nu wel lukt.

 Je kunt ook een foto nemen van een ander huis of kamer en dan 
ga je op die foto de hoofdlijnen zoeken. Je zult zien dat met wat oefenen, 
je steeds meer lijnen  ziet  en  over  een  tijdje  zijn  ze  makkelijker  te 
herkennen voor je.

 Wil je simpeler beginnen, dan stel ik voor om alleen een kast te 
nemen of een tafel en je zoekt bij dat object de lijnen die nodig zijn om 
een tekening te starten.
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Stilleven tekenen

 Stilleven is niets anders dan alle objecten die niet in beweging zijn. 
Het kan een vaas zijn maar ook een bloem, een pop, een stoel, tafel of 
schoen en ga zo maar door. Het kan zelfs je potlood zijn of een bril. Het 
zijn de makkelijkste dingen om mee te oefenen want ze bewegen niet 
en hebben een eeuwig geduld! Vandaar dat men altijd begint met het 
tekenen van deze objecten. En, een ander voordeel is, je hebt er altijd 
eentje in je huis of kamer. Wat gaan we doen?

Oefening 5

-  Pak willekeurig een ding wat voor je staat en waar je al veel 
 contact mee hebt gehad. Ik stel voor; je kopje of je vaas voor 
 je op de tafel. In ieder geval iets wat je dagelijks ziet.
-  Kijk er weer goed naar want nu ga jij dat ding op papier zetten.  
 Het is zaak dat je de vorm goed ziet en je begint, zoals je al 
 weet, met de hoofdlijnen. 
-  Probeer de juiste verhouding te vinden, wat we ook wel 
 ‘proporties’ noemen, of in ieder geval de juiste vorm. 
-  Zet het op papier en wees niet bang dat de slanke vaas 
 als een dikke plompe bloempot op je papier komt! 

    Het is een begin en het gaat erom dat je  
    gaat luisteren naar je gevoelens die je 
     vanaf nu langzaam maar zeker  
     gaan sturen naar de weg die jij 
     wilt bewandelen in de kunst.
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 Blijf eraan denken, gooi niet een tekening weg! Je kunt er altijd van 
leren als je ze terug ziet. Daarom stel ik voor om deze oefening 5 maal 
te herhalen. Ja, teken 5 maal datzelfde voorwerp van dezelfde kant en 
zo, dat je kunt zien wat er nu wel goed gaat en de vorige keer mis ging.
Saai! Kan zijn maar ik kan het je nog saaier maken en ook daarvan zul 
je leren. Leren geduld te krijgen want dat heb je nodig en ook dat moet 
je langzaam maar zeker weer gaan krijgen. Je moet zo’n geduld krijgen 
dat je over een tijd kruipend achter een mier gaat om te kijken wat dat 
beestje nu werkelijk uitvoert in onze wereld!

Bomen tekenen

 Ja, had je niet gedacht dat je nog eens een boom op papier gaat 
zetten! Jip, bij mij zijn de wonderen nog niet de wereld uit en zo ga ik je 
nu vragen na die stille bewegingloze voorwerpen die je getekend hebt 
om een boom op papier te zetten. 

Oefening 6

-  Pak een boom uit je omgeving vanuit je raam of als het niet  
 anders kan vanuit een tijdschrift (liever niet) en ga dat stukje  
 wonder maar eens vastleggen.

 Het mooie is dat te doen met een B2 of B potlood omdat je dan 
zowel met je potlood als ook met je vingers kunt werken. 
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 Ook hier gaan we meerdere tekeningen van maken om zo het 
gevoel en contact te krijgen met die boom die jou hem zo laat tekenen 
en jou op weg helpt naar je volgende doel.

 Luister eens naar die boom, voel hem en kijk eens hoe dat ding 
in zijn geheel, echt in elkaar zit. Elke boom of struik is een wereld apart 
en zo heeft elk zijn eigen verhaal. Je zult later merken dat elk object jou 
zijn eigen verhaal kan vertellen! Je zult ook merken dat bij het tekenen 
van die boom voor je, er een vreemd gevoel gaat komen en dat het net 
is alsof je met dat ding voor je kunt praten. 

Dan als slot een tip

 Als je een boom tekent dan is het niet de bedoeling dat je al de 
2.864.456 blaadjes stuk voor stuk op papier zet! Het tekenen van een 
boom is juist een mooie oefening om door veel minder detail toch het 
object boom goed op papier te krijgen. Hier wordt van je verlangd dat je 
keuzes maakt wat je wel of niet op papier zet. 

 Tot slot van dit onderdeel wil ik je vragen om een tak die je opvalt, 
of een deel van een boom te nemen om die dan nog even snel op papier 
te zetten. Ik heb hier een voorbeeldje gezet waar een tak wat meer eruit 
springt dan de rest van de tekening.
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Wolken tekenen

 We gaan nu eens wat tekenen dat beweegt en zelfs aardig snel 
beweegt.

 Ik zie dat je veel te lang op een tekening blijft hangen en je meent 
dat  je  hem  eindeloos  moet  aanpassen  en  veranderen.  Dat  moet 
afgelopen zijn, zegt nu de strenge meester en dat leer ik je dan ook even 
heel snel af. Daarom gaan we eens wat met bewegende beelden werken. 
Beelden die continue veranderen en waar het op aan komt hoe goed je 
geheugen is in het onthouden van plaatjes. Een memorie voor tekenaars. 
Voordat we beginnen is het belangrijk dat je nog even aan de oefeningen 
denkt waarbij je enkele minuten naar een object moest kijken en dan in 
je geheugen het plaatje terug moest halen. We gaan deze oefening weer 
herhalen maar dan een beetje aangepast.

Oefening 7

-  Neem een wolk die je door het raam buiten ziet of als je naar  
 buiten gaat. Ga die even goed in je geheugen, je weet wel die  
 prut boven in je hoofd, prenten. 
-  Kijk hoe dat ding beweegt en wat een mooie vormen het heeft. 
-  Blijf het volgen en dan stop je met er naar te kijken 
-  Pak je schetsboek en ga hem tekenen zoals je hem herinnert.

 Moeilijk hè? Och, ik kan je toch niet vertellen of het goed of fout 
is maar diep binnen je zit een duiveltje wat tegen je zegt dat het toch wel 
wat beter kan! Maar geen probleem, we gaan het weer proberen. 

Oefening 8

- Doe weer hetzelfde als bij oefening 7.
-  Maar nu kijk je korter naar die wolk en iedere keer is het enkele  
 seconden naar een wolk kijken en enkele seconden tekenen. 
-  Steeds blijf je de wolk volgen maar ook meteen je tekening  
 maken.
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Het gaat al beter, nietwaar?

 Als je wilt kun je later de vele schetsjes uitwerken, maar het moet 
niet als je dat niet wilt. Het gaat hierom dat je kennis maakt met vlug 
wat lijnen plaatsen en ook dat je leert om naar  het  object  te  kijken  
en meteen weer te concentreren op je tekening. Zo, nu heb ik voor je in 
ieder  geval  al  een  tipje van de sluier  opgelicht,  namelijk  hoe  het is 
om bewegende objecten te tekenen. Ik hoop ook dat je inziet dat je niet 
eindeloos op een tekening moet vastpinnen. Het is gewoon belangrijk 
dat je gaat leren snel de hoofdlijnen te vinden en daar wat details in te 
brengen. Dat is schetsen en die schets is dan een geheugensteuntje voor 
als je later een volwaardig werk van gaat maken. 

 Hier zie je wat voorbeelden die ik snel gemaakt heb toen ik laatst 
‘s avonds buiten naar de maan zat te kijken.

Tekeningen vanuit je tuin

 Ja, mooi toch, een tekening maken van je tuin als je 6 hoog op 
een flatje zit. Maar dat wil niet zeggen dat je deze oefeningen over kunt 
slaan want er zijn altijd oplossingen voor te vinden! Ik weet zeker dat er 
wel ergens om je heen een tuintje, park, of een wandelpaadje is waar je 
naar toe kunt gaan. Een plant binnenshuis kan ook de oplossing zijn en 
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als laatste reserve hebben we altijd wel ergens een blad liggen met foto’s 
van tuinen, bloemen of planten. Zo, dus dat is opgelost, we kunnen aan 
de slag.

 Het gaat erom dat je hier keuzes gaat maken. Teken ik de hele tuin 
of pak ik een detail? Ik voel het al aan dat de gemakzuchtige onder ons 
een detail zal nemen want dan is hij vlugger klaar en kan hij misschien 
weer nintendo gaan spelen. Maar dat gaan we dus anders aanpakken. 
We doen ze allebei, detail en een hele tuin, tekenen.

Oefening 9

-  Zoek een bloem of iets wat je aandacht trekt in de tuin.
-  Luister naar je gevoel en de rest komt vanzelf.
-  Ga de hoofdlijnen zien en begin deze bloem op papier te   
 zetten.
-  Een detail wil nog niet zeggen dat je hem tot in den treure moet  
 uitwerken. Het gaat erom dat je ziet hoe die bloem in elkaar zit  
 en waar de lijnen zijn om hem goed op papier te zetten.
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Oefening 10

 Ja, ik heb haast! Niet haast in het schrijven van dit boek maar 
omdat je weer te veel blijft hangen bij dat detail en dat je meent elke 
punt te moeten zetten!
Schetsen  is  niet  uitwerken, schetsen  is  je  eerste  impressie  op 
papier zetten

-  Pak nu een groter deel van de tuin, park, weg of waar je zit en  
 zet in enkele lijnen het geheel op.
-  Gebruik dikke en dunne lijnen en ga niet in details alles uit  
 werken!

 Ik geef je hier een voorbeeld dat werkelijk zeer ruw is opgezet. 
Het zijn enkel en alleen de hoofdlijnen met wat strepen om de vlakken 
te vullen en om zo wat diepte te krijgen.

 Probeer meerdere tekeningen te maken. Je hebt overigens alle 
tijd en in het tekenen bestaat geen tijd. De enige manier dat je werkelijk 
het tekenen gaat leren is om de tijd te vergeten en alsmaar dingen op 
papier te brengen. Dat zal je de techniek en de vrijheid geven om later 
je eigen werk te kunnen realiseren.

Wederom een tip

 Schetsen is enkele lijnen plaatsen. Als je wilt, kun je later thuis je 
werk verder afmaken. Je geheugen zal je daarbij dan helpen.
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Steden en huizen tekenen

 Ik ga nu je wat inwijden in de hoofdlijnen die nodig zijn bij het 
tekenen van gebouwen.

 Ik heb het al over perspectief gehad en daar gaat het nou juist 
om. Toch, ook nu weer bespaar ik je deze pittige materie voor een latere 
cursus in dit boek want het kan zijn dat je helemaal niet in perspectief wilt 
gaan tekenen! Er zijn vele kunstenaars die met het perspectief vechten 
en ik kan je zeggen, er zijn er maar weinig die dat werkelijk onder de 
knie hebben. Perspectief is iets wat je heel makkelijk ziet op een rechte 
weg of fietspad. De bomen vooraan zijn meters hoog en die verderop 
lijken grassprietjes! Alles verdwijnt bij de horizon en er blijft niets anders 
dan een rechte horizontale lijn die je heel duidelijk kunt zien als je bij de 
zee bent of op grote vlaktes. Als je nu uit je raam kijkt naar buiten dan 
zie je dat ook jullie straat vlak bij jou breed is en dat deze smaller wordt 
verderop.

 Ook zal het je opvallen dat vele lijnen van daken, muren en ramen 
allemaal dezelfde kant opgaan. Zou je die lijnen volgen, dan zie je dat ze 
allemaal uit komen op een eind- of beginpunt. Daar ligt dan de horizon. 
Nu praten we wel over de horizontale lijnen want er zijn meer lijnen die 
zich kunnen aanmelden. We hebben lijnen die recht de lucht in gaan of 
de grond in. Dat zijn allemaal lijnen die jou moeten vergemakkelijken om 
bv een huis op te zetten, een doos te tekenen of een flatgebouw. Ik ga je 
het nog niet moeilijker maken anders krijg ik weer alle negatieve energie 
van jou om me heen. Ik wil gewoon hebben dat je ook een klein beetje 
door gaat krijgen hoe het werkelijk allemaal in elkaar zit.

Oefening 11

-  Ik stel voor om eens voor het raam te gaan zitten of ergens op  
 een bankje in de stad en ga eens kijken over welke lijnen ik 
 het heb. 
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 Ik heb hier ook twee schetsjes staan waar je duidelijk kunt zien 
dat deze twee gebouwen langzaam maar zeker verdwijnen naar een 
kant toe. Aan de tekening van het grote gebouw kun je ook meteen zien 
hoe snel ik deze lijnen heb gezet om zo de proporties van dat gebouw 
alvast te hebben. Je ziet, ik laat alle lijnen staan en zo weet ik waar ik 
moet bijschaven en ook kijken waar dan de verhoudingen niet juist zijn.
 

 Kijk weer in je omgeving en ga nu zelf weer eens die lijnen zoeken. 
Maak er geen moordkuil van als je het niet allemaal begrijpt.  Het  is 
gewoon de  bedoeling  dat  ik je leer  kijken  en  zien waar je staat in dit 
leven. Er zijn vele kunstenaars die het perspectief niet beheersen maar 
zij krijgen soms toch de perfecte tekeningen op papier.
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Tip

 Er is altijd nog een extra hulp en dat zou zijn als je een foto uit 
een tijdschrift pakt en daar de lijnen van gaat vinden. Op die manier kun 
je makkelijker en rustiger deze lijnen vinden en dan weer later toepassen 
als je ergens in de straten rondloopt om de juiste spot te vinden. Je kunt 
er zelfs een spelletje van maken om bij verschillende foto’s deze lijnen 
op te sporen en te zien hoe een huis, flat of garage is opgebouwd.

Na al dat gezweet zul je zeker een rustiger onderwerp willen tekenen.

De keuken

Ja, een keuken tekenen of de spullen die daar in staan. 

Oefening 12

-  Ga naar de keuken en ga daar op een krukje zitten of ergens 
 op de vloer.
-  Pak een onderwerp wat je snel wil schetsen.
-  Je kunt ook de gehele keuken nemen wat misschien heel 
 mooi zou zijn want daar kun je namelijk ook het perspectief 
 zien en dan zien waar het aanrecht naar toe loopt en dat de 
 kastjes langzaam kleiner worden.

 De keuken is een mooie aanvulling op de les van huizen en ge-
bouwen tekenen maar dan op een kleinere schaal.

 Neem je toch een object 
zoals een oven, kast, pan of een
ander object, ga dan ook bekijken 
waar de lijnen van een perspectief 
zijn in dat object.
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Dieren tekenen

 Nu komen we meer bij het zwaardere werk. Wat? Je zweet nu al! 
Och, je staat pas bij het begin en er is nog zeer veel te leren! O, zakt nu 
bij jou de moed in de schoenen? Nou dat is snel. Maar goed, we gaan 
gewoon door en we gaan buiten de hoofdlijnen, wat ook wel perspectief 
wordt genoemd, nu over naar de werkelijk bewegende objecten. Dieren 
tekenen is een mooie bezigheid. Je leert zo elk dier, dat je voor je krijgt, 
door en door kennen en je gaat zelfs hun gedrag herkennen en ‘zien’. 
Zelf heb ik het altijd een genot gevonden om dieren te tekenen en het is 
tot vandaag een gewild object in mijn tekeningen.

Oefening 13

 Laten we beginnen met de makkelijke dieren om ons heen. Een 
slapende poes of hond kan al een geweldig object zijn.
-  Plaats de hoofdlijnen om zo de juiste proporties te krijgen.
-  Probeer zoveel mogelijk informatie in je op te slaan zodat je 
 later de tekening alsnog kunt verfijnen.

 Ik heb hier een van mijn voorbeelden geplaatst om jou mijn werk-
wijze te laten zien.
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Oefening 14

 Nu gaan we een dier nemen dat rondloopt. Ik snap dat het niet 
makkelijk is in een stad een loslopende kangoeroe te vinden of een olifant! 
Maar het kan zijn dat je ergens een vogel ziet zitten of een hond die met 
zijn baas aan de lijn aan het wandelen is! Dat zal je zeker opvallen. Ook 
is het mogelijk om deze oefening een andere keer uit te voeren, als je de 
mogelijkheid hebt om even buiten de stad te gaan, naar een park of een 
dierentuin. Dus mogelijkheden ten over om een dier te vinden dat loopt 
of speelt. 

-  Het is belangrijk dat je snel tekent en dat je ook vele malen 
 tussendoor naar je object kijkt.
-  Je moet enkele seconden kijken naar het dier en dan vlug op  
 je tekenvel wat lijnen zetten.
-  Deze handeling moet, langzaam maar zeker een 
 automatisme gaan worden; 

Kijken – Tekenen - Kijken – Tekenen

 Mocht een hinkende hond of een vliegende krokodil te snel gaan, 
dan maar een papa- of mamagaai, koe of paard die wat rustiger zijn en 
ook alle tijd van de wereld hebben.

 Langzaam maar zeker kun je dan naar dieren gaan die sneller 
zijn en je zult zien dat op het laatst je zelfs van een paardenrace snel 
een schets kunt maken. Het is allemaal een kwestie van oefenen. 
Vergeet niet dat je geheugen 
ook moet gaan realiseren dat 
hij er een nieuwe taak bij heeft. 
Daarbij zul je langzaam maar 
zeker merken dat jouw details 
meer en meer worden, 
naargelang je het oefent en 
met bewegende objecten 
bezig bent.
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Mensen tekenen

 Nu komen we op het moeilijkste gedeelte van de cursus. Dus 
daar gaan we even zeer uitgebreid aandacht aan besteden om je zo niet 
meteen in een diep ravijn te laten storten. 

 Er zijn vele dingen die bij mensen spelen. 
-  Hun uiterlijk
-  Hun gevoel 
-  Hun uitstraling 

 Dit zijn de drie dingen die werkelijk spelen en die problemen heb je 
niet bij het tekenen van een object of een dier. Die hebben een uitstraling 
die vrij eenvoudig te tekenen is, maar bij een mens komt veel kijken.

 Ik wil je meteen zeggen dat ik zelf pas veel later naar ‘mensen 
tekenen’ ben overgestapt omdat er voor mij nog een extra zware dimensie 
aan vast zit. Namelijk bij het tekenen van personen komt hun hele leven 
tevoorschijn. Daarnaast zie ik vele mensen anders dan dat die mensen 
zelf menen eruit te zien. Dat maakt voor mij het tekenen van mensen extra 
moeilijk maar niet onmogelijk. In de loop der tijden heb ik vele mensen 
getekend en er zijn vele portretten van mijn hand gekomen tot de dag van 
vandaag toe. Het is belangrijk dat je als je start met ‘mensen tekenen’, 
je alle andere oefeningen voorafgaande in dit boek goed onder de knie 
hebt. Mensen tekenen is ‘kruipen in het vel van die persoon’. Mensen 
tekenen is hen aanvoelen en zien wie die persoon werkelijk is. Dat maakt 
portret tekenen een van de moeilijkste oefeningen. Toch, ook dat is veelal 
te omzeilen, als je gaat tekenen van een foto waar je dan op de tiende 
millimeter nauwkeurig die persoon kunt kopiëren. Als je dat doet kom je 
al tot een verbluffend resultaat zeker als je met een potlood werkt.

 Toch wil ik je wat meer leren over het tekenen van een persoon. 
Tekenen van een persoon die gewoon  voor je  zit  en met jou  op dit 
moment praat. Daar wil ik even naar toe gaan.

 Nu is het zo dat vele voorgangers van cursussen een mooi univer-
seel voorbeeld hebben wat de doorsnee proporties zijn van een gezicht 
tekenen of een heel lichaam. 



-122-

 Ik ga je dat allemaal besparen omdat deze proporties, die op de 
academie mij aangeleerd zijn, kant noch wal slaan! Ja, ik ben werkelijk 
nog nooit een mens tegengekomen die aan die volmaakte proporties 
voldeed. En ik kan je zeggen dat ik al heel wat lichamen gezien heb, 
gekleed en bloot. Maar helaas, de proporties die mij zijn ingestampt zijn 
ver te zoeken en in mijn ogen waardeloos. 

Daarom, we starten nu!

Oefening 15

 De makkelijkste manier om mensen te tekenen is wanneer ze 
naar de TV zitten te gapen.  Hangend in de bank of een stoel.

-  Pak iemand om je heen en ga deze tekenen.
-  Zet net zoals bij ‘natuur tekenen’ eerst wat hoofdlijnen om de 
 juiste verhoudingen te vinden.
-  Nadat je die hoofdlijnen hebt, ga je werken aan meer details.

 Denk er wel  aan,  het  zijn  schetsen  en  het  hoeven  geen 
volwaardige tekeningen te zijn.
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 Ik verzeker je nu al dat je eerste tekening niet de beste zal zijn. En 
het kan zelfs zijn dat je nu schreeuwend weg wilt lopen met de woorden; 
‘zie je nu wel ik kan niet tekenen!’ Goed, allemaal begrijpelijk, want je bent 
nu bezig met een van de moeilijke onderdelen van het tekenen. Is het zo 
dat je ermee wil stoppen, besef dan wel dat je al die andere tekeningen 
al redelijk goed hebt volbracht en waarom zou dit jou ook niet lukken? 
Dus hup naar.… 

Oefening 16

- We gaan door en we nemen iemand die wat drinkt in een park 
 of in een of ander restaurant. 
- Pak weer die hoofdlijnen zoals ik het je hier laat zien. Voordat 
 je verder gaat, zorg dat je die lijnen eerst goed hebt.
-  Ga niet gummen maar zet de lijnen gewoon opnieuw want ze
 zijn toch maar dun getrokken nietwaar?

 Vergeet niet; het tekenen is  alsmaar  hetzelfde  blijven doen, 
alsmaar kijken en alsmaar vergelijken. Je zult moeten gaan inzien wat er 
fout ging in de vorige tekening, dus ik stel voor om deze twee oefeningen 
vele keren uit te voeren en als het kan van dezelfde persoon in diezelfde 
houding. Nummer die tekeningen zodat je later nog weet welke nummer 
1 was en nummer 5.
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 Ik heb hier nog 2 extra oefeningen die misschien makkelijker zijn 
om alvast meer gevoel te ontwikkelen.

Oefening 17

-  Neem een persoon voor je, in een park, bushalte of waar dan  
 ook als object.
-  Teken een detail van die persoon.

 Ik heb hier een voorbeeld van een dame die in een badpak voor 
me op het strand zat. Die paar lijnen heb ik later uitgewerkt en is het deze 
tekening geworden.

Oefening 18

-  Neem een persoon in je buurt en ga die tekenen, van achteren  
 of van de zijkant.
-  Teken hem ook verschillende malen zodat je kunt zien dat je  
 vooruitgang maakt.
-  Laat het gezicht even voor wat het is want daar komen we later  
 op terug. 
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 Bij het tekenen van mensen is het belangrijk dat je werkelijk goed 
naar die persoon gaat kijken. Het mooiste zou zijn dat je zelfs zover gaat 
komen dat je, je als die persoon voelt. Het is belangrijk dat je naar je 
gevoel gaat luisteren en aanvoelt wat deze persoon voor je uitstraalt. Elk 
persoon heeft een zee aan informatie om hem heen hangen en het vel, 
de botten en het water/bloed is maar een verpakking. Daarom, probeer 
connectie met deze persoon te krijgen. Ik ga je even een klein voorval 
vertellen wat ik op de academie mee heb gemaakt. 

 We hadden weer eens les in mensen tekenen, dat kon naakte 
modellen zijn of gewoon mensen in kleren. Maar, wat bleek bij al deze 
modellen? Dat ze stuk voor stuk afgemat waren na een sessie van 2 
uren zitten. Ze waren moe en waren werkelijk blij als het erop zat. Nu is 
het belangrijk dat ze stil blijven zitten maar dat doe je ook als je achter 
een computer zit. Dus dat was niet de reden. De  reden  was dat wij, als 
leerlingen, zo met zijn allen aan dat model trokken als energie zijnde, 
dat die persoon gewoon leeggezogen  was  na  zo’n sessie.  

 Een echte kunstenaar heeft de gave om zich in te leven in elk 
object of elke persoon. Dat maakt ook dat we niet altijd voor vol worden 
gezien en als excentriek worden bestempeld. Nee, het is anders, wij 
kunstenaars zijn in staat bij een ander in zijn energieveld te kruipen en 
te zijn waar anderen zich ook bevinden. We voelen deze energie en ik 
kan je zeggen, wij zien elk voorwerp, elk mens als een energie. 

 Dat is waar ook jij naar toe moet gaan. Naar die wereld, waar 
energie een ander energieveld ziet, voelt en kan zijn.



-126-

 Nu verlang ik misschien iets te veel van je maar ik kan je zeggen 
dat als je, je werkelijk gaat inleven in de wereld van tekenen dan zul je 
merken dat je vanzelf in deze energiewereld terecht gaat komen. Of je 
dat nu wil of niet, je zult dingen anders gaan zien en zeker dingen anders 
gaan voelen. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Het bijt niet en het zal je 
ook niet achterlijk of dwaas maken. Het is niet zo, dat jij je als een gek 
moet gaan gedragen en het is ook niet zo dat je jezelf moet gaan zien 
als een God. Als je een kunstenaar dat ziet doen, dan weet je nu dat, 
dat gewoon een show is en dat hij schreeuwt om aandacht. Daarom dat 
ik dit nu heel duidelijk aanhaal en dat ik  dat  ook  heel  duidelijk  uit  wil 
leggen. Omdat het belangrijk is in je verder leven als kunstenaar/tekenaar. 
Belangrijk is zeker ook dat je gaat voelen met je ogen en gaat zien met 
je handen! Als je zover bent, gaat de rest vanzelf want dan heb je het 
volste vertrouwen in je zelf. En, daar zit nu het hele geheim.

 Vele mensen heb ik tot tekenen gekregen en tja, enkelen zijn zich 
als een God gaan gedragen omdat ze de nieuwe wereld niet aankunnen. 
Gelukkig   merendeels   van  hun  zijn uitgegroeid  naar  volwaardige 
kunstenaars of mensen die volwaardige tekeningen maken voor hun 
eigen en voor hun gezin. Dat is belangrijk en dat is wat telt, niet al die 
poespas en de show, maar wat jij werkelijk gaat worden als mens. Niet 
een mens alleen van vlees, bloed, botten en met wat verstand, maar een 
mens met daarnaast nog een open ziel en een nog groter gevoelsveld.

 Als je dit allemaal aandachtig gelezen hebt, stel ik voor om de 
laatste 4 oefeningen nog een keer goed uit te voeren en dan met deze 
gegevens. Later ga je die dan vergelijken met je eerste serie tekeningen 
van deze les. Let op, verschiet niet wat je dan ziet want je zult merken 
dat er een levensgroot verschil is tussen die eerste serie en deze laatste 
nieuwe serie. 

 Nogmaals, voel met je ogen en zie met je handen, het maakt niet 
uit want energie is er overal. Jij weet dat je het kunt en jij weet ook dat 
wat je doet, het vanuit je hart en ziel komt. Tot hier wil ik het bij laten want 
er zal zeker nog meer over dit onderwerp geschreven worden.
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Portret tekenen

 Elk mens heeft zijn ogen anders staan, de neus wat naar links 
of rechts, de verhouding armen, benen of lichaam verschilt allemaal. Ik 
ken een kunstschilder die portretten schildert. Al zijn portretten zijn een 
invulling van een standaard gezicht zoals hij het op school heeft geleerd! 
Een chinees heeft dezelfde vorm als een westerling en ook weer dezelfde 
vorm als een donker persoon. Het is voor hem louter en alleen de kleur 
haren, kleur ogen en huid wat aanpassen en zijn portret is klaar.

 Dat wil  ik   je niet aandoen en  ik  wil  je  graag  leren  om  te  gaan 
tekenen vanuit je hart en ziel. Vanuit je binnenste zoals jij die persoon 
ziet en voelt.

 ‘Portret tekenen’ is in mijn ogen het moeilijkste onderdeel van 
tekenen en daar zullen velen het met mij eens zijn. ‘Hij lijkt echt niet’, ‘Zo 
zie ik er niet uit’ en ga zo maar door, dat zijn de commentaren die je krijgt. 
Het is wel zo, dat wat ik zie en wat een ander denkt te zijn, twee totaal 
verschillende dingen zijn. Ik heb je al gezegd dat ieder mens anders ziet 
en anders voelt maar bij portret tekenen komt er nog bij dat een ander 
zichzelf dan ook nog een bepaald ego toe meet en zichzelf totaal anders 
ziet. 

 Ik herinner me nog een portret van een jonge tiener die compleet 
onder de sproeten zat. Ik zag het niet als storend want dat maakte dat 
kind, dat kind. De ouders kwamen de tekening ophalen  en  het  was 
volgens hen hun dochter niet. 
Ze had niet zoveel sproeten en ik had 
makkelijk die sproeten weg kunnen 
laten! Ik teken geen spook en geen 
modepop dus ik tekende haar zoals 
ik haar zag en ook zo stond ze op de
verschillende referentie foto’s.
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 Het is nog moeilijker een baby te tekenen. Puur omdat de ouders 
deze kinderen als goden zien, als een heiligdom en als een engel zo mooi. 
Kijk goed naar een baby en je ziet een volwaardig mens die nog niet de 
kenmerken heeft van een volwaardig leven. Daarnaast komt erbij dat 
de uitstraling van een baby niet als die van een tiener of ouder persoon 
is. Kortom, het is een moeilijk geval als je een kind van een ander moet 
tekenen.

 Maar we gaan nu beginnen om mensen te tekenen, met hun neus, 
mond, oren en ogen.

Oefening 19

-  Hieronder zie je een oude man slapend in zijn stoel. 
-  Kijk of je iemand om je heen ziet of in een park, die ook lekker  
 rustig zit te slapen. 

Het is een heerlijk onderwerp en mooi om je op uit te leven.

 Heerlijk om deze dingen te tekenen nietwaar? Probeer werkelijk 
meerdere schetsen te maken want dat is echt belangrijk om je fouten te 
zien en waar je de volgende keer op moet letten.

 Het tekenen van details is 
altijd makkelijk, zolang het maar 
niet het gezicht is.
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 Een lichaamsdeel heeft meer de uitstraling van een object maar 
een gezicht tekenen is net alsof je zijn hart en ziel ziet. Dat klopt ook, 
omdat bij het tekenen van een gezicht veel komt kijken. Buiten de oren, 
neus, mond en lippen, hebben we ook nog ogen en daar zit ‘m nou net 
de kneep. Ogen zijn de ingang naar ieder mens zijn binnenste. Zolang 
je de ogen van de mensen niet ziet, gaat het tekenen van een gezicht 
je best makkelijk af. Maar zodra deze persoon je aankijkt is het net alsof 
je naakt voor deze persoon staat. Dit omdat je dan zo bezig bent in de 
wereld van gevoel.

Oefening 20

-  In deze oefening stel ik voor om eens iemands gezicht te 
 tekenen van opzij. 
-  Dus niet frontaal of recht voor je zittend. 
-  Ga opzij zitten en neem zijn profiel.

Kijk of je dat al wat makkelijker aanvoelt. 

 Nu gaan we nog een stapje verder en ik denk dat we hier de foto 
maar eens als referentie gaan nemen.

Oefening 21

-  Sla een tijdschrift open en neem een willekeurig gezicht.
-  Zet de hoofdlijnen op en dan ga je beginnen om de ogen wat  
 verder uit te werken.
-  Van de ogen ga je naar de neus.
-  Daarna de mond. 
-  En dan ga je van de rest van het gezicht een geheel maken.

 Lukt het een beetje? Zal zeker niet makkelijk zijn en je kunt als 
hulpmiddel ook je ruitjes gebruiken om de juiste proporties op papier te 
krijgen. Als je dat doet kun je makkelijk zien wat je fout hebt gedaan en 
waar je ook de fout kunt vinden.
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Oefening 22

-  Nu ga je zelf voor de spiegel zitten en ga je, jezelf tekenen.
-  Ja, nu moet je er zelf aan geloven en je zult zien dat het 
 geen makkelijke, maar zeker geen onmogelijke klus is.

 Je zit er toch en je bent een goedkoop en geduldig model.
Het is aan te raden om op deze manier jezelf vele malen te tekenen en 
je tekeningen te nummeren. Je zult zien dat je langzaam maar zeker 
jouw fouten zult herkennen en je zult ook steeds beter alles makkelijker 
op papier krijgen.

Tip

 Ga niet te lang  achter  elkaar  door. Mensen  tekenen  is een 
vermoeiende zaak en je zult merken dat je met heel wat bezig bent bij 
het tekenen. Doe  een  half  uur  tekenen en ga dan even wat anders 
ondernemen om zo je hersenen wat rust te geven. Concentreer niet 
overmatig en maak van je fouten geen moordkuil.
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 Wat ook een mooi object is, is snel de nieuwslezers op je TV te 
tekenen. Deze mensen zitten toch soms minutenlang onzin uit te kramen 
en zo maak je, je tijd nuttig en leer je snel even wat lijnen op papier te 
zetten.

 Even nog terugkomen  op foto’s.  Foto’s  kunnen  een  goede 
referentie zijn omdat je dan een moment opname hebt en omdat er geen 
lichtverschillen zijn. De persoon zit daar ook eindeloos stil. Ik wil wel 
duidelijk maken dat je een foto niet moet gaan kopiëren, dat kun je dan 
beter aan Xerox overlaten. De foto moet dienen voor de details maar de 
tekening hoeft geen foto te worden!

Kinderen tekenen

 Nou, dat is het mooiste wat je kunt doen, maar daarintegen wel 
de moeilijkste graad in tekenen. Die wezens zitten echt geen seconde 
stil en hebben altijd door dat je met hen bezig bent. Hoeveel keer dat ik 
niet gevraagd werd; ‘Ben je me weer aan het tekenen?’, terwijl ik toch 
heel vaak met mijn schetsblok op de bank zit. Dus is het altijd snel wat 
lijnen zetten en oeps, je model is weer verdwenen. Zo leer je wel zeer 
snel wat lijnen op papier te krijgen en de rest moet je fantasie zijn. Het is 
belangrijk dat je alleen snel de proportielijnen zet en de rest denk je er 
maar bij en laat je, je geheugen en je handen de rest maar doen. Het is 
belangrijk om niet te denken maar snel in je op nemen en de handen de 
rest laten doen.

 Wil je werkelijk kinderen tekenen dan ben je gedwongen om met 
foto’s te werken, wil je ze echt goed en correct op papier krijgen. Voor 
mij blijft het altijd een uitdaging hoever, hoelang ik deze sprinkhanen in 
bedwang kan houden om ze op papier vast te leggen.

 Als je te veel lijnen en te veel details die je  meent  gezien  te 
hebben in een kind tekent, maak je van dat kind een ouder persoon. Een 
kind heeft weinig lijnen en daar zul jezelf achter moeten komen gedurende 
de rest van je cursus.
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Slot

 Als slot van deze cursus wil ik je laten weten dat je het geweldig 
gedaan hebt. Zonder erg heb je al krabbels op papier gezet. En daar 
gaat het om. Je hebt je door deze materie heen geworsteld en je hebt 
zeker wat vreemde dingen ervaren en gevoeld. Wat, dat kun je nog niet 
omschrijven en hoe, dat weet je ook niet maar er is iets los gekomen in 
je. Er zullen heus pessimisten zijn die vinden dat ze allemaal waardeloze 
tekeningen hebben gemaakt die nergens op slaan. Ze lijken nergens op 
en voldoen niet aan de voorbeelden die ze in dit boek zien. 

 Voor deze personen heb ik het volgende. 

 We hoeven niet allemaal een Rembrandt, van Gogh of Picasso 
te worden. Je hoeft aan geen van deze criteria te voldoen. Je zult zeker 
hun niveau niet halen als je zo min over je zelf blijft denken en….. als je, 
je alsmaar blijft storen aan wat anderen zeggen. Maar als jij jezelf niet 
kunt zetten in een wereld waar een 5 jarige zich een koning voelt, dan 
heb je werkelijk een probleem. Een kind kan tekenen omdat hij meent 
dat hij de beste is. Daar komt nog bij, een kind leeft nog met fantasie, 
gevoel en zonder dat hij beseft, met een open ziel. Daar, naar die tijd 
zul je terug moeten gaan en inzien dat JIJ ZELF, je eigen blokkeert! Het 
is je eigen ik die je afkraakt door je te min te voelen, maar ondertussen 
heb je wel al zo’n kleine 50 tekeningen in je schetsblok staan. Die zijn uit 
jou gekomen en het zijn jouw creaties. Als je werkelijk objectief en eerlijk 
naar je eigen werk gaat kijken en je gevoel, hart en ziel eens zult openen 
dan zul je zien dat je deze vuurdoop er nog niet zo gek vanaf gebracht 
hebt. Waarom dan alsmaar, dat je het niet kunt? Waarom, alsmaar jezelf 
kleineren. Nee, je bent geen Rembrandt, van Gogh of Picasso. 
Nee, jij bent WIE JIJ BENT!

 Dus voordat je opgeeft en het potlood kwaad weggooit, hoop ik 
dat je dit laatste stuk enkele malen zult lezen en dan zie ik je weer bij de 
volgende cursus ‘kleurpotloodtekenen’. Iedereen kan tekenen, maar wel 
vanuit hun eigen hart en ziel en niet die van een ander.

   OOK JIJ KUNT DAT!
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EINDE CURSUS 4
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Cursus 5

‘Potloodtekenen in kleur’ 
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Inleiding

 Het tekenen in kleur is werkelijk een andere ervaring. In de vorige 
cursus ‘potloodtekenen’ in zwart/wit, heb ik hiervan al een tipje opgelicht. 
Nu heb ik van het tekenen in kleur een aparte cursus gemaakt, al zal 
deze cursus niet zo lang zijn als de vorige. Ik vind het noodzakelijk dat ik 
het kleurentekenen even apart belicht want anders ben ik bang dat het 
in een ‘niets’ weg gaat vallen in dit hele boek.

 Zoals ik al eerder in dit boek aangaf, duurde het voor mij erg lang 
eer ik eens kleur ging gebruiken in mijn tekeningen. Ik vond  het  niet 
nodig en ik dacht dat de wereld genoeg gekleurd was met alle grijstonen, 
het zwart en wit. Van buitenaf werd ik op gewezen dat kleur weer een 
extra dimensie zou geven aan mijn werk. Maar ik was daar nog steeds 
niet van overtuigd en ook was het voor mij niet belangrijk wat anderen 
vonden. Dus, Jantje Eigenwijs bleef vele jarenlang onverstoord zwart/wit 
tekeningen maken, veelal in potlood of pen en inkt. 

 Toch, op een gegeven moment begon ik te experimenteren en 
kocht ik wat pastelkrijt om mijn tekeningen een zachte blauwe lucht of een 
ander kleurtje te geven. Nog steeds waren mijn tekeningen hoofdzakelijk 
zwart/wit, maar er begon heel zachte kleuren in voor te komen. Wonderwel 
vond ik het inderdaad een aparte sfeer geven en het voelde goed aan 
ook.

 Toen deze stap eenmaal genomen was, ging het experimenteren 
door en ging ik kleurpotloden ook in mijn werk gebruiken. Eerst waren 
de kleuren nauwelijks te zien maar met de overstap naar de Caraïben 
werden mijn kleuren feller en feller. Er zijn nu werken van mij bij mensen 
in de huiskamer, waar de kleuren werkelijk de lijst uit schreeuwen en 
soms zullen mensen werkelijk denken dat ik zwaar aan de drugs ben. Mijn 
grote stap naar deze harde kleuren kwam omdat ik in die tijd veel onder 
water was met mijn duiken. Als je onder water de kleuren ziet dan kun 
je niet geloven dat, dat mogelijk is in de natuur. Het fascineerde me zo 
dat ik echt ging denken; ‘Als dat kan, dan kan ik dat ook’ en zo gebeurde 
het dat ik kleurpotloden ging gebruiken waar de kleuren met water te 
bewerken waren. 
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 Het leek soms dat ik werkelijk aan het aquarelleren was en zo 
kregen mijn tekeningen soms een  zeer  felle  kleurenschakering  pal 
naast elkaar. Een nieuwe techniek was geboren die ik tot dusver nergens 
ben tegengekomen  op  de  wereld.  Ik  legde  in  mijn  pentekeningen 
kleurpotlood en pastelkrijt naast elkaar en het was nog om aan te zien 
ook. Deze techniek heb ik in het boek ‘The secret behind my drawings’ 
uitvoerig beschreven en stap voor stap laten zien.

 Maar terug naar ons kleurpotloodje. Dat ding, waarmee je als kind 
overal volop zat te krabbelen. Je weet wel, in die tijd toen je nog niet wist 
dat je zogenaamd niet kon tekenen! Dat stukje hout met een kleurtje erin 
is gewoon een lust om mee te werken. Je kunt zachte kleuren ermee in 
je tekening aanbrengen. Je kunt ook enkele partijen harder aanzetten 
en je kunt het zo fel maken dat het lijkt alsof je het geschilderd hebt.

 Wat we in deze korte cursus bespreken, is wat er mogelijk is in 
kleur. Kleur is, zoals je ondertussen weet, een weerkaatsing van het licht. 
Als het licht op het object valt gaat dan een specifieke kleur uitstralen. 
Om kleuren te zien hebben we de zon nodig en daarom hebben kleuren 
geen  nut  in  een  onverlichte  ruimte.  Kleuren,  en  dat  zal  je  ook  wel 
opgevallen zijn, zijn afhankelijk hoe ze belicht worden en wat en waar 
het voorwerp staat of hangt. Een schilderij in een museum zal optimaal 
belicht zijn, maar bij ons in een huiskamer mag het blij zijn als er een 
spotje op gericht is. 

 Momenteel leven we in een tijdperk waar een dag en een nacht, 
nauwelijks te onderscheiden zijn door de vele lampen die we op deze 
wereld  hebben.  Daardoor  dat de  werken  van  de  hedendaagse 
kunstenaars werkelijk verschillen met die van de oude meesters en dat 
kun je goed zien. Buiten dat er vele grondstoffen toen niet voorhanden 
waren, blijkt ook dat een oud meesterwerk niet belicht moet worden met 
ons hedendaags kunstlicht. Bij de werken van Rembrandt zie je namelijk 
heel duidelijk wat er met licht en lichtinval gedaan kan worden. Ik heb 
enkele posters  van  deze  meester  mogen  bekijken  met  kaarslicht.  
Ik kan je vertellen dat een andere wereld naar boven komt. Hij werkte 
veel  met  kaarslicht en op die manier zijn, zijn werken dan ook veelal 
geschilderd.
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 Licht en kleur zijn erg belangrijk en ik speel daar graag nog wel 
eens mee. In de tekening, ‘Maunck’ genaamd, heb ik werkelijk de draak 
gestoken met het licht. Deze tekening heb ik tegen de avondschemer 
afgewerkt, de ‘finishing touch’ gedaan. Wat blijkt nu, vele mensen vinden 
deze tekening ‘eng’. Mooier is, dat hij jou echt aankijkt  ‘s avonds, in de 
schemering van onze kamer. 

 Spelen met kleur is fascinerend en is werkelijk aan te bevelen. 
Je hoeft niet meteen een arsenaal aan kleurpotloden te kopen om te 
starten. Het is wel belangrijk dat je een goed merk neemt want anders 
gaan je kleuren snel vervagen. Maar dat heb ik al uitvoerig besproken in 
de cursus ‘materialen’.

 Ik  zal  enkele  voorbeelden  plaatsen  zodat  je  kunt  zien  wat  er 
allemaal mogelijk is in kleur. Let wel, niet dat jij dit na hoeft te tekenen of 
je aan deze manier van tekenen moet vasthouden. Het is puur om je wat 
van de mogelijkheden te laten zien. Verder blijf ik er weer op hameren dat 
je moet werken vanuit je gevoel, je hart en je ziel. Het is aan jou hoever je 
wilt gaan en het is ook aan jou of je werkelijk wilt leren tekenen. Je hebt 
nu onderhand wel door dat het tekenen niet een ambacht is die je even 
snel kunt leren van een meester. Als je de vele geschiedenisboeken goed 
gelezen  hebt,  dan  hoop  ik  ook  dat  je,  je  kunt  herinneren  dat  er 
vele leerlingen nooit meester zijn geworden omdat ze net niet dat gevoel 
hadden wat er nodig is om een echt kunstwerk te maken. Het is zeer 
belangrijk dat je, je geheel overgeeft aan het tekenen en net doen alsof je 
niet op deze wereld bent. Je zult merken dat je in een wereld komt waar je 
steeds meer in terug gaat trekken, puur omdat je merkt dat het heerlijk is 
om daar te zijn. Het tekenen is niet alleen lijnen zetten en vlakjes vullen. 
Nee, tekenen is je hart en ziel plaatsen op een vel papier.

 Met deze gegevens en weer op je hart drukkend dat je, je niet 
moet storen aan anderen, wens ik je het tekenen in kleur veel succes 
toe.
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Les 1 ‘Materiaal’

Wat we nodig hebben in dit cursusonderdeel is een;
-  Doosje met 12 kleurpotloden (maximaal 24 stuks). 
-  Schetsboek.

Verder je twee ogen, gevoel en een zee van tijd.

Les 2 ‘Definitie van kleur’ 

 Kleuren zijn ontzettend belangrijk bij het bepalen van de hele 
sfeer en uitstraling van je tekening. Het is dus belangrijk dat je de juiste 
kleurencombinaties gebruikt.  Kleur bepaalt welke sfeer of uitstraling 
je tekening  zal  hebben.  Gemoedsstemmingen  kunnen  bijvoorbeeld 
geassocieerd worden met diverse kleuren;

Rood;  heet, brand, gevaar, foutsituaties, stoppen, liefde, passie
Geel;   zonnig, energie, voorzichtig, bouwwerken, blij, vrolijk, 
  gemoedelijk
Licht groen;  nieuw leven, voorjaar, kracht
Groen;  jaloezie, vredig, nijd, beginner, vruchtbaar, lente, natuur
Blauw;  water, vreedzaam, treurig, waarheid, helder, waardig,  
  status, macht
Paars;  koninklijk, komisch, rijkdom, rouw, emotie
Oranje; warm, Halloween, herfst, jaargetijden, feest, overvloed
Violet;  helderziendheid, genezing, kracht, onafhankelijk, 
  bescherming, spiritueel, succes, kracht
Roze;  vrouwelijk, aardig, snoep, zachtaardig, liefde, 
  vriendschap, humor, trouw
Bruin;  waarschuwing, vuil, herfst, organisch, aarde, milieu, 
  mannelijkheid, stabiliteit, gewichtigheid
Grijs;  vervelend, saai, massa, grauw
Zwart;  dood, grauw, rebellie, nacht, duivel, down, duister, 
  einde, mysterie, ondergangdepressie
Wit;  engelen, zuiverheid, netheid, leegte, hemel, licht, niets
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 Ik weet dat zwart en wit in de reguliere kleurenstalen niet gezien 
worden als kleuren maar dan nog, deze twee kleuren geven wel een 
bepaald gemoed weer, maar zijn ook de werkelijke pijlers van ALLE 
kleuren. Zonder  wit  zijn  er  geen  kleuren  en  bij  zwart  zijn  ook  alle  
kleuren verdwenen.

 Complementaire kleuren zijn kleuren die zich tegenovergesteld 
in het kleurenwiel bevinden: Rood en Groen, Blauw en Oranje of Geel en 
Paars zijn goede voorbeelden hiervan. Als je 2 complementaire kleuren 
gebruikt, heb je het beste contrast. 

 Contrasterende kleuren zijn kleuren met minstens 3 kleuren 
ertussen, in een kleurenwiel. Tegenover blauw en geel staat groen of 
tegenover groen en geel staat blauw. Deze kleuren doen het altijd goed 
bij elkaar omdat ze van elkaar afgeleid zijn.

 Nabijgelegen kleuren zijn kleuren die aan elkaar grenzen op het 
kleurenwiel. Bijvoorbeeld rood, rood/violet, violet of oranje, oranje/rood, 
rood. 

We hebben de volgende soorten kleuren;

Primaire, secondaire en tertiaire kleuren 

-  De drie primaire kleuren zijn rood, geel en blauw. 
 Deze worden beschouwd als de hoofdkleuren omdat deze 
 gebruikt kunnen worden om alle andere kleuren te maken.
-  Door twee van deze primaire kleuren te combineren, 
 worden 3 secondaire kleuren gecreëerd. 
 Dit zijn oranje, groen en violet.
-  De 6 tertiaire kleuren zijn een combinatie van een primaire 
 en een aangrenzende secondaire kleur. 
 Dit zijn rood - oranje, rood - violet, geel - groen, geel - oranje,  
 blauw - groen en blauw - violet.
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-  Rood, geel en oranje zijn de zogenaamde warme kleuren. 
-  Blauw, paars, groen en grijs zijn de koele kleuren. 
- Bruin en grijs zijn neutrale kleuren. 
-  Zwart en wit vallen ook onder de neutrale kleuren. 

-  Lichte kleuren worden als vrouwelijk beschouwd.
-  Donkere kleuren meer als mannelijk. 
-  Sterke levendige kleuren zijn dramatisch.
-  Natuurlijke kleuren en schaduwen zijn vredig en rustig.

 Zo, nu heb je een complete wetenschappelijke definitie van kleuren 
gekregen  en  je  weet  dat  deze  jongen  werkelijk   lak  heeft  aan  
de wetenschap. Dat komt ook omdat dit allemaal vroeger zo opgelegd 
werd. En je had je daar aan  te  houden. Gelukkig is dat  nu sterk  aan  
het veranderen. Wel is het belangrijk te weten dat kleuren verschillende 
gevoelens kunnen prikkelen en dat een fel rode tekening agressief zal 
overkomen terwijl een zacht getinte tekening erg zacht zal overkomen. 
Toch wilde  ik  je  deze  kleurenreeks  niet  onthouden  want  het  is wel 
belangrijk dat je een beetje aanvoelt wat een kleur kan doen. Er is een 
breed scala aan kleurenwaaiers te koop maar bespaar je deze centen. 
Je hoeft geen professioneel werk af te leveren en de beste waaier zit wel 
in je gevoelshoek. Ook zijn alle kleuren terug te vinden op internet maar 
het is niet echt nodig om met kleuren aan de slag te gaan.

 Je ziet, ik geloof niet in wetenschap, regels en wetten en daarom 
kan ik zeggen dat ik werkelijk mijn eigen stijl heb waar ik me niet aan stoor 
wat er zou moeten gebeuren. Dat is, wat ik ook wil dat jij doet. Ga niet 
eindeloos zitten lezen en je hersenen overladen met domme gegevens. 
Het heeft geen nut en is werkelijk zonde van je tijd. Al deze tijd kun je 
beter gebruiken om zelf aan de slag te gaan en zelf aan te voelen wat 
kan en niet kan. Vandaar dat ik nu stop met deze wetenschap en laten 
we beginnen om de wereld van kleur binnen te stappen.
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Les 3 ‘Een kleur tekenen’

 Laten we gaan zien hoe kleurenpotlood werkt. Je kunt kleuren los 
van elkaar gebruiken. Er zijn dozen met 200 kleurpotloden verkrijgbaar 
en allemaal in een iets andere tint dan het vorige potlood. Ik ga je die 
doos niet aansmeren want dat heeft nu echt geen nut. We houden het 
even op een doos van 12 of 24 potloden, waar we zeker in deze cursus 
makkelijk alle opdrachten mee kunnen maken.

 Zoals ik al schreef, je kunt alle kleuren afzonderlijk gebruiken. 
Je kunt zachte en harde kleuren gebruiken. Een kleur heeft zeer veel 
mogelijkheden om een variante kleur neer te zetten op het papier. Net 
zoals bij een zwart potlood met zijn vele grijstonen, zijn er ook de vele 
kleurtonen bij elk kleurpotlood.

Oefening 1

-  Neem een willekeurige kleur uit je doos.
-  Maak met die kleur een tekening.
-  Ik heb hier twee voorbeeldjes staan.

 Uiteindelijk heb je alle kleurschakeringen en het wit van het papier 
waar je een volwaardige tekening mee kunt maken. Je ziet overigens, 
dat het even niet uit maakt wat je tekent, het gaat erom jou te laten zien 
en voelen wat een kleurpotlood allemaal kan.
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Les 4 ‘Verschillende kleuren bij elkaar’

 Deze les gaat een stap verder om je te laten zien wat verschillende 
kleuren samen kunnen doen. Omdat elke kleur een eigen uitstraling heeft 
en dat dus geel en blauw bij elkaar groen maakt, is het belangrijk dat je 
door gaat krijgen wat er gebeurt als je kleuren langs elkaar legt. Helaas 
is het niet mogelijk om dit in kleur te laten zien omdat we in een zwart 
wit boekje bezig zijn.

Oefening 2

-  Pak twee kleuren en leg die langs elkaar op je papier. 
-  Pak bijvoorbeeld de kleur geel en kleur daarmee een vlak. 
-  Daarna pak je blauw en ga je daarmee over dat vlak en zie wat  
 er gaat gebeuren.
-  Zo stel ik voor om de vele kleuren op je papier te combineren 
 en te zien wat de verschillende kleuren onderling voor een
 effect geven. 

 Het is belangrijk dat je blijft onthouden welke kleuren wat doen 
en zo krijg je een mooie kleurenstaat, wat jouw potloden voor kleuren 
kunnen geven als je ze over elkaar gebruikt. Bewaar deze proeven want 
ze kunnen later altijd een geheugensteuntje zijn als je verder gaat in de 
kleurpotlodenwereld.

 Er is nog een andere manier om kleuren met elkaar te verbinden 
en daar was, onder andere, van Gogh een meester in. Er waren ook 
enkele Franse meesters die deze vorm van kleurenmengen beheersten. 
Wat deden deze mensen? Ze mengden de kleuren niet maar zetten 
elke kleur naast elkaar. Maar wat doet ons menselijk oog? Die vangt de 
verschillende golflengtes op van elke kleur en mengt die in je geheugen. 
Als op die manier blauw en geel als lijn naast elkaar liggen, dan ziet het 
oog groen. En dat was een zeer aparte manier van tekenen en schilderen. 
Dat zouden vele meesters de kriebels hebben gegeven omdat hun hele 
wetenschap van het schilderen in het niets viel, doordat er niet meer 
gemengd werd door deze heren. 
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Het was een mooie uitvinding en het was een bewijs dat wij mensen echt 
beperkt zijn in het zien van kleuren.

Oefening 3

-  Ga nu geen vlakken op je papier zetten maar maak 
 afzonderlijke lijnen naast elkaar en kijk welke kleuren er 
 ontstaan. 
Ook hier zul je zien dat er vele mogelijkheden zijn.

Door het naast elkaar leggen van lijnen krijgen we dus andere kleuren 
te zien. Maar, je kunt ook nog eens de lijnen laten kruisen of zelfs weer 
samenvoegen met water. Dat laatste is trouwens alleen mogelijk als je 
met water oplosbare kleurpotloden werkt. In het volgende voorbeeld zie 
je wat de verschillende technieken allemaal voor verschillende effecten 
geven.

1.  Hier zie je alle lijnen naar een kant gezet. Er zijn wel 
 verschillende kleuren naast elkaar gebruikt. Hier ben ik 
 gestart met blauw, daarna rood en daarop groen.
2.  Hier zie je wat er gebeurt als je deze drie kleuren 
 samenvoegt met water. Toch zie je nog de strepen van het 
 potlood.
3.  Het arceren van de drie kleuren geeft weer een ander effect 
 zoals je ziet.

1   2   3
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Oefening 4

-  Experimenteer met deze verschillende lijnen zoals in het 
 voorbeeld aangegeven.
-  Probeer zoveel mogelijk de mogelijkheden uit van je potloden 
 want nu kun je nog een beetje kijken wat kan en wat moeilijker 
 is. Dit om later de keuze te kunnen maken hoe je bepaalde 
 projecten aan zou pakken.

Les 5 ‘De laatste les, maar….’

 Ik heb al geschreven dat deze cursus niet zoveel bladzijden zal 
bevatten. Dat klopt, omdat ik je in deze cursus maar vier oefeningen heb 
gegeven en dan….. dan ga je cursus 4, in zijn geheel in kleur doen. Ja, 
nu zul je wel denken dat die Baselmans een luie donder is maar dat is 
zeer zeker niet waar. Om nou alle pagina’s te copieren en overal potlood 
door kleurpotlood te vervangen vind ik weggegooid papier en regelrechte 
onzin. Het gaat er immers om de techniek door te hebben en die heb ik 
hier al met je besproken. Deze techniek kun je toepassen in de gehele 
cursus 4.

 Ik raad je aan om rustig eerst de bovenste oefeningen uit te 
werken om het gevoel te krijgen wat er allemaal mogelijk is. Het gaat er 
niet om dit boek snel af te raffelen want daar zul je zeker niet veel van 
opsteken en ben jij ook een van die lezers die zelf in een boekenkast 
thuishoort. Nee, het gaat erom dat je, je werkelijk in gaat leven wat kleur 
doet en wat kleur kan. Het is ook mogelijk dat je enkele oefeningen van 
de vorige cursus kunt laten zitten want die zullen je misschien niet verder 
interesseren. Mij best, maar let wel, je tekent nooit teveel. Hoe meer je 
tekent, hoe meer je een gevoel, inzicht krijgt hoe het werkelijke tekenen 
later zal gaan worden. Geen tijd! Laat me niet lachen, ik heb altijd tijd 
want een dag heeft 24 uren, weet je wel? Daarom, verzin geen smoesjes 
en zoek niet naar een excuus maar ga gewoon aan de slag en begin NU! 
Je weet toch nog, dat NU, waar we het over hadden.
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Tips

 Na deze cursus gedaan te hebben kun je zeggen dat je werkelijk 
gedoopt bent in het tekenen en schetsen en dat je werkelijk een goede 
taak hebt volbracht. 

-  Het is en blijft belangrijk dat je niet opgeeft want dat heeft
 absoluut geen zin. 

-  Het is belangrijk dat je alsmaar zelf kritisch kijkt wat je doet en 
 dat je gaat leren van je fouten. Kijk of je voorbeeld hetzelfde 
 is als je tekening die je hebt gemaakt en of het ook is zoals jij 
 het graag wilt zien. Is het niet naar je zin ga opnieuw 
 beginnen en kijk of je het probleem kunt vinden en corrigeren.
 
-  Nogmaals, blijf niet te lang hangen bij een probleem van
 een tekening. Je zult het zeker niet oplossen door erop te 
 blijven hameren. 

-  Of je legt je tekening weg en laat het enkele dagen met 
 rust. Haal het weer tevoorschijn en kijk met andere ogen naar
 je werk. Je zult zien dat er dingen zijn die je opvallen en 
 meestal zijn dan die dingen die niet goed zijn. Zijn ze aan
 te passen doe dat dan. Zo niet, maak een nieuwe tekening en
 los dan het probleem op.

-  Blijven turen op een tekening heeft totaal geen nut. Je ziet 
 niet meer wat er gaande is en ik kan uit ervaring vertellen, je 
 wordt totaal blind voor het probleem.

-  Als laatste tip kan ik je meegeven dat het belangrijk is dat je 
 alle geduld van de wereld hebt. Geduld hebben is te leren en
 je zult zien dat het tekenen jou dwingt geduld te maken. Ben 
 je onrustig of moet je binnen 15 minuten de bus halen, 
 vergeet het en ga maar vast aanlopen. Tekenen is op 
 vakantie zijn in een andere wereld en daar zul je tijd voor 
 moeten uittrekken.
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Tot slot

 Dit  was  het  dan  wat  betreft  het  tekenen  met  potlood  en 
kleurpotlood. Ik denk dat ik je, met vele dingen, met de neus op de 
werkelijkheid heb gedrukt en het zal zeker niet allemaal even vlotjes 
verlopen zijn. Maar je hebt het volbracht. Het wil nu niet zeggen dat je 
alles weet en kent, verre van dat, dit was maar een begin en gewoon de 
eerste aanzet om dat potlood in de hand te nemen. De rest gaat zeker 
komen als je blijft tekenen en blijft zien wat je klaarspeelt. Het is aan te 
raden om deze twee laatste cursussen regelmatig door te nemen en wat 
het allerbelangrijkste is, is dat je vanaf nu af aan blijft tekenen. Zet alles 
op papier wat je ziet en ga desnoods met je schetsblok slapen. Elk ding 
wat je aandacht trekt op papier zetten en laat de drie belangrijke dingen 
in het tekenen nooit meer vallen; Teken vanuit je hart, ziel en gevoel. 
Dan zal alles goed op papier komen. Zoals ik al eens eerder schreef, ik 
ben altijd bereid je verder te helpen en je kunt me altijd via mijn website 
bereiken en vragen stellen. Tips en aanwijzingen zijn gewoon gratis te 
krijgen en ik zal je zeker verder helpen in de wereld van de kunst.

 Als allerlaatste; Tot nu toe hebben we geleerd te zien, geleerd te 
voelen en geleerd geduld te hebben. Geen van deze drie zijn makkelijke 
dingen die je een twee drie zult leren. Je bent pas nu echt bij het begin 
van je tekengevoel en kennis en, de cursus is nog niet afgelopen. Wat 
betreft het tekenen met potlood, wil ik het hier wel bij laten want het is 
nu belangrijk dat je de drie hoofdzaken verder gaat ontwikkelen op je 
eigen manier. De basis heb je hier gehad en dat is het belangrijkste. Ook 
is het belangrijk dat je, je niet meer stoort aan anderen en wat ze ook 
ervan denken of zeggen. Verder, de angst van het witte vel is onderhand 
wel verdwenen en je zult zien dat je nu echt gestart bent. Je bent nou al 
volop ingewijd in het tekenen en de rest is waar jouw gevoel het naar toe 
zal leiden.

 Het boek is nog niet klaar. Ik ga verder met een specifieker deel 
van het tekenen en dat is pentekenen, daarna zal ik je inwijden in de 
wereld van perspectief. Dus voorlopig ben je nog niet van me af. Ik raad 
je wel aan dat je tot en met dit hoofdstuk, nog minstens enkele malen 
doorleest en als er dingen zijn die je nog niet helemaal door hebt, ze 
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nogmaals uit te voeren. Tekenen is doen en tekenen is niet iets dat je vlug 
van buiten leert en dan het vakmanschap meester bent. Tot de dag van 
vandaag leer ik nog en zijn er alsmaar nieuwe dingen die op mijn weg 
komen. Daarom is het echt nodig dat je, je gevoel geheel opent en niet 
schaamt voor wat dan ook. Mensen die zich schamen, zijn mensen die 
menen zich als een slaaf te moeten gedragen voor deze maatschappij en 
zijn mensen. Daar zul je uit moeten stappen en maak van je tekenen een 
passie! Net zoals je van je vriendinnetje/ vriendje/ partner houdt, zo zou 
je ook van het tekenen moeten gaan houden. Je zult later in gaan zien 
dat deze simpele cursussen, die je nu doorgenomen hebt, jou werkelijk 
een nieuwe wereld hebben laten zien, voelen en meemaken.

 Ik  laat  het  hierbij  en  ik  ga  nu  een  specifieke  techniek met 
je doornemen. Ik zie je aan de andere kant van deze bladzijde!

EINDE CURSUS 5
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Cursus 6

‘Pentekenen’ 
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Introductie

 Na de eerste 5 cursussen zijn we nu al aardig ingewijd in het 
tekenen.  Ondertussen  moeten  er  toch  wel  enkele  dingen  tot  jou 
doorgedrongen zijn. Weer ga ik ze voor je op een rijtje zetten, want ik 
kan daar maar niet genoeg op hameren. 
-  Hameren, dat tekenen geen gave is maar een uiting van je 
 hart en ziel. 
-  Tekenen is meer dan wat lijnen op papier zetten en tekenen 
 is jezelf bloot geven naar de buitenwereld toe. 

 Je zult onderhand wel genoeg van me hebben om alsmaar over 
dit onderwerp te lezen maar dat is niet erg. Soms moet je dingen bij 
mensen gewoon in dreunen en eindeloos blijven herhalen. Door al die 
jaren in een maatschappij te leven of door de invloeden van anderen, zijn 
zeer veel mensen aan hun eigen kunnen gaan twijfelen. Dat is overigens 
ook het doel van de maatschappij. Namelijk, mensen afhankelijk maken 
en laten denken dat ze niet meer zonder politie, geld en het systeem 
kunnen. Daarom beste mensen, blijft dit mens alsmaar herhalen dat wij 
uit vlees en bloed bestaan maar ook nog een hart en ziel hebben. De 
laatste twee van dat rijtje zijn werkelijk afgestompt geworden en zijn ook 
bij zeer veel mensen ver te zoeken. In de enkele jaren dat je nu op deze 
aarde rondzwerft, is het duidelijk dat je al aardig afgestompt bent. Je 
stelt je afhankelijk op en meent dat je vele gave niet meer hebt of nooit 
terug kunt winnen. Je meent dat het ook niet meer past in deze tijd maar 
je bent vergeten dat tijd niet bestaat. Je zweert bij een computer want 
zonder computer ben je een niets. En zo kan ik alleen daarover een boek 
vullen. 

 Ik spaar je dat want we hebben het hier over tekenen en over het 
uiten van je eigen gevoel, hart en ziel. Daarom blijf ik het herhalen dat 
je weer meer moet gaan luisteren naar wat er van binnenuit komt, want 
vanuit daar zul je merken dat je leven iets meer is dan een computer, 
geld, huisje en bezittingen. Het is duidelijk dat zeer velen onder ons de 
weg kwijt zijn en daar hoef je maar dagelijks de kranten voor open te 
slaan of het nieuws op radio of TV te horen. Mensen die werkelijk het 
leven niet meer aan kunnen en mensen die hun weg kwijt zijn geraakt. 
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Verloren, omdat ze niet weten wat leven nu werkelijk inhoudt en mensen 
waar het gevoel, hart en ziel duidelijk op een zeer laag pitje staan.

 Wat dit allemaal met pentekenen te maken heeft? ALLES, want 
ook jij bent een slaaf van de huidige maatschappij en zoekende wat er 
nu gaande is met je. Door het lezen van dit cursusboek snap je niet waar 
je in verzeild bent geraakt en weet je niet of je nu een mens bent of een 
robot. Toch, in dit boek zie je dat er dingen erg ver teruggeduwd zijn en 
bijna verloren zijn geraakt. 
-  Het zien, wat jij voor het lezen alleen zag als het weten hoe je 
 van punt A naar punt B kon gaan. Maar nu heb je ontdekt
 dat elk voorwerp een vorm is en bestaat uit een energieveld 
 waar ook jij uit opgebouwd bent. 
-  Het voelen dat een voorwerp voor je, ook een gevoel heeft en 
 dat ook uitstraalt en dat jij het kunt opvangen en ermee werken.
-  Het leven (het hart) wat elk voorwerp heeft want zonder leven 
 was er die vaas niet en zonder licht was geen vaas te zien.
-  Het ware diepe in elk voorwerp, de ziel, die energie die dat 
 voorwerp maakt en het aan jou laat zien wie en wat hij is.

 Deze 4 punten zijn de bron (Core) van een kunstenaar. Ze zijn 
de energie en de kennis waarmee een kunstenaar werkt. Daarom is het 
belangrijk dat ik je dat weer eens laat lezen en zo hoop ik dat je dat, 
al is het maar een fractie ervan, zult begrijpen, wat dan genoeg is om 
jou aan het tekenen te krijgen maar ook te houden. Aanhouden zal niet 
moeilijk zijn omdat tekenen een grotere verslaving is dan drugs, alcohol 
of roken. Eenmaal tekenen geleerd zal het jou nooit meer loslaten en 
het zal altijd in je blijven roepen om weer naar buiten te mogen komen. 
Tekenen is jouw binnenste, is jouw ziel en is jouw kloppend hart. En zo 
beste mensen, wil ik wederom de nadruk leggen hoe belangrijk het is dat 
je weer je ogen gaat openen, je hart laat voelen en je ziel laat spreken.

 Tot hier laat ik het voor nu want ik denk dat ik hier echt alles mee 
gezegd heb. We gaan nu aan de cursus pentekenen beginnen. Deze 
cursus is niet bedoeld om jou aan het pentekenen te krijgen maar wel om 
je te laten zien en meevoelen wat in een verder stadium van je tekencar-
rière allemaal mogelijk is en waar het mij in ieder geval gebracht heeft.
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Les 1 ‘De pennen’

 In deze les laat ik je de vele vormen van pennen zien en een 
beetje van wat je nodig hebt om wat lijnen op papier te krijgen. Er zijn 
vele verschillende pennen te koop in winkels en daardoor zie je soms 
door de penhouders de pennen niet meer! Er zijn allerlei soorten en de 
meest eenvoudige is de bamboe waar een puntje aan gesneden wordt. 
Ook een gedroogde rietstengel kan al als een pen dienen. Je kunt daar 
mooie resultaten mee boeken. Maar er zijn ook verenpennen die een 
uitstekend resultaat geven en vroeger voor het tekenen maar voor ook het 
schrijven gebruikt werden. De verenpen wordt nu ook gebruikt om grotere 
vlakken te vullen en het lijkt meer op schilderen, wat in mijn ogen niet 
het werkelijke pentekenen is. Pentekenen werd door de oude meesters 
veelal gezien om snel wat lijnen op papier te zetten en doordat je inkt 
kunt verdunnen, waren er snel grijstonen te krijgen om zo voor hen de 
juiste indruk vast te leggen of die bepaalde sfeer te behouden waar ze 
in zaten. Het werd dus gezien als een snelle schetstechniek en wordt 
tot op heden nog steeds niet echt gezien als een volwaardig manier van 
tekenen.

 

 Er zijn vele verschillende pennen, balpennen en technische 
pennen en die ga ik zo met jou even doornemen. Zelfs met een balpen 
is al een mooie manier om wat lijnen op papier te krijgen maar ook de 
pennen met een ingebouwd reservoir kunnen mooi van dienst zijn zoals 
een Rotring pen. Zelf blijf ik het meest van de normale dip pen houden 
met een eenvoudig flesje Oost Indische Inkt en een Quill pennetje. Maar, 
laat me jou al deze dingen even voorstellen, daar gaan we dan.
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De Bamboe-, riet- en verenpen

 Deze drie verschillende pennen zijn allemaal gemaakt van een 
natuurproduct. 

-  Een bamboestokje schuin afgesneden werd en wordt nog veel
 in de Chinese cultuur gebruikt maar ook zijn er nog vele
 kunstenaars die daarmee experimenteren.

-  De rietstengel was mijn eerste pen. Gemaakt door mijn vader
 en wonderwel werkte die goed. Wel was het oppassen dat je 
 niet te hard drukte anders knapte het.

-  De verenpen geeft dezelfde lijnen en is al een zeer oud 
 instrument om mee te schrijven en te tekenen. Hij is ook 
 minder snel kapot en je kunt zelfs lang mee werken als je er
 zuinig mee om gaat. Alles bij elkaar is het aan te raden om 
 deze goedkope pennen eens uit te proberen en er wat mee 
 te experimenteren.
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Onze balpen

 Ja, hoe je het wendt of keert, het is ook een pen en ik heb daar 
toch al aardig wat schetsjes mee gemaakt als mijn potlood weer eens 
zoek  was,  wanneer  ik  ergens  anders  was. Of, als ik zo even snel wat 
krabbels op een servet wilde zetten om voor later, verder uit te werken in 
een tekening. De balpen is werkelijk een lekker schrijfgerei om wat snel te 
schetsen en het voordeel ervan is, het knoeit niet en de punt breekt ook 
niet. Nadeel is, dat het moeilijk is om daarmee de grijstonen op papier 
te krijgen.

 

Technische pennen

 Technische pennen zoals ‘Rotring’ worden meestal gebruikt door 
architecten of voor technische tekeningen. Nu, in de nieuwe tijd van de 
computer hebben deze mensen deze pennen niet meer nodig en zo zie 
je dan ook dat deze pennen aan het verdwijnen zijn op de markt. Deze 
pennen waren ideaal voor dat werk omdat zowel de start als de rest van 
de lijn dezelfde dikte aanhield. De pennen zijn verkrijgbaar in vele diktes, 
variërend tussen de 0,1 m/m tot 2,0 m/m. Deze pennen zijn altijd, voor de 
komst van de computer, uitermate geschikt geweest voor dit werk. Voor 
het werken met deze pennen in het pentekenen kan ik alleen zeggen, blijf 
van deze pen af! De lijnen zijn te steriel, te gelijke dikte en er is weinig 
artistiek aan om met deze pennen te werken. Het is werkelijk geen pen 
waar je vrij en blij lijnen mee op papier kunt zetten.
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Schrijfpen / Kroontjespen

 Nu komen we dichter bij de pennen waar wij als pentekenaars 
meewerken. Deze pennen die je hier ziet zijn de grotere broers van ons 
pennetje. Deze grotere broers  werden  vroeger veel gebruikt en de 
oudere onder ons weten de ellende nog met de pen en het inktpotje! 
De pen die vlekken maakte en dat inktpotje dat nog wel eens lekte! Hier 
zie je enige varianten  van  die  pen  en  die  ook gebruikt werden voor 
het schoonschrijven. De oude diploma’s werden vroeger met de hand 
geschreven. Ook oude boeken, vooral die van een kerk, werden allemaal 
stuk voor stuk geschreven met een pen en enkele soorten gekleurde 
inkten. Het waren stuk voor stuk kunstwerkjes en allemaal stuk voor stuk 
met de hand gemaakt. Op het moment wordt het steeds moeilijker om 
nog aan deze pennen te komen omdat er weinig of niet meer gebruik 
van wordt gemaakt.

 Het is nu een kwestie van even wat op de computer typen en dan 
kan er een keuze gemaakt worden uit honderden verschillende lettertypes 
en …. uitprinten die hap. Handwerk is ver te zoeken.
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Dip pen oftewel pentekenpen

 Nu komen we op het terrein van het pentekenen. Deze  pen 
ontstond rond 1800 en is ook bekend onder de naam Quill pen. Deze 
naam komt voort uit de oude penmaker die Quill heette en tot de dag 
van vandaag worden nog deze pennen gemaakt onder de naam Gillott 
pennen. Het is een klein smal pennetje wat ook een aparte houder nodig 
heeft omdat hij smaller is dan de oudere broer de schrijfpen, oftewel de 
kroontjespen. Met deze pennen kun je zeer dunne lijntjes zetten maar 
daarnaast ook dikke lijnen. Je kunt met een dunne lijn beginnen en met 
een dikke lijn eindigen. Het vrij tekenen met deze pen is werkelijk mogelijk 
al zul je wel wat moeten oefenen. Een pen blijft een pen met een druppel 
inkt, los daaronder hangend. Dat druppeltje speelt met de zwaartekracht 
en zal proberen  een  kortere  weg  af  te  leggen  dan  dat  jij  graag  zou 
willen hebben. Een ‘vlek’ noemen we dat en die is op onze tekening niet 
welkom!
 
 Ik heb meestal enkele verschillende  pennen  bij  me  op  tafel 
liggen. Als je een splinternieuwe pen gaat gebruiken dan zul je zien dat je 
daarmee ongelofelijk dunne lijnen kunt zetten maar na enkele uren merk 
je dat je lijnen dikker worden. Dan gooi je die pen niet weg maar neem je 
een andere penhouder en zet daar weer een nieuwere pen in. De oudere 
pen gebruik je als je dikkere lijnen moet zetten. Zo schuift je pen alsmaar 
verder op als je weer een nieuwere gebruikt en je oudste pen gaat dan 
voor de vlakken dienen. Zo blijven de pennen lang in gebruik en heeft elke 
pen zijn dienst bij mij. Dan komt er een tijd dat je merkt dat je pen niet 
lekker meer loopt en dat het net is of je in je papier aan het krassen bent. 
Dan is het de tijd, na zeer veel uren van dienst te zijn geweest, deze pen 
met pensioen te sturen en hem eerbiedig te deponeren in de vuilnisbak. 
Zo werk ik meestal met 5 verschillende pennen die ik genummerd heb 
zodat ik weet welke de oudste en welke de nieuwste is.
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Les 2 ‘Inkt soorten’

Zwarte inkt (Oost Indische inkt)

 De eerste inkt die we kennen is een blokje wat ruim 2000 jaren 
al op deze manier werd aangeboden. We noemden en noemen het nog 
steeds Chinese inkt en is ook wel meer bekend als Oost Indische inkt. Dat 
blokje loste je op door, samen met wat water, over een plateau te wrijven 
en zo vermengde het water zich met wat van deze zwarte substantie. 
Met deze zwarte substantie, Oost Indische inkt genaamd, werken we nog 
steeds.

 Ook voor de inkten is de tijd gemoderniseerd en we kopen deze 
inkt nu in kleine flesjes. Deze inkt is lichtbestendig en is bij de juiste 
verhouding water/inkt echt absoluut zwart. Het mooie is dat je het wat 
kunt verdunnen en zo kun je verschillende grijstonen creëren en met een 
penseel grote vlakken inwerken. Het is ook mogelijk eerst een tekening 
te maken met inkt en dan met water wassen. Iets wat oude meesters nog 
wel eens gebruik van maakten.
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Kleuren inkt

 Van deze kleureninkten wordt verteld dat ze kleurvast zijn maar 
dat zijn ze duidelijk niet. Vele kleureninkten vervagen naar verloop van 
tijd en enkele kleuren verdwijnen zelfs na verloop van tijd van het papier. 
Toch zijn er goede inkten te verkrijgen en het is zeker de moeite waard 
ook daar eens mee te gaan werken.

Tip

-  Als je een dip pen gebruikt en je wilt de nodige lijnen zetten 
 is het belangrijk dat je de pen losjes tussen de duim en 
 wijsvinger houdt, gesteund door de middenvinger. Het gaat 
 erom dat je pen, net zoals je potlood, een verlengstuk van 
 je vinger wordt. DUS het moet geen stijve bedoening worden 
 en dat je vinger spastisch wordt! Als je de pen net lekker 
 losjes tussen je vingers houdt, zul je zien dat hij fijntjes 
 OVER het papier blijft gaan. Als je de pen stevig vasthoudt en 
 net doet alsof je een 10.000 volt kabel tussen je vingers hebt, 
 zul je zien dat je meer IN het papier terecht komt dan over 
 het papier! Dus blijf relaxed.

-  Een dip pen houd je scheef tussen je vingers (45 graden), 
 net als een potlood. Bij technische pennen is het belangrijk dat 
 je hem altijd vertikaal houdt (90 graden) want dan zal de 
 inktlijn gelijkmatig zijn en dus overal even dik.
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Les 3 ‘Het papier’

 Papier. Daar heb je hem weer! Hij heeft al bladen volgeschreven 
over papier en nu begint hij daar weer over! Ja, dat klopt want papier is 
wel je belangrijkste onderdeel als je tekent. Potloodtekenen vereist heel 
andere papiersoorten dan pen en inkt tekeningen. Deze twee verschil-
len werkelijk veel  van  elkaar  en  ik  kan  je  zeggen  dat  90 % van  de  
potloodteken papiersoorten zijn absoluut niet geschikt voor pentekenen. 
Een potlood gaat nog makkelijk over zacht papier maar een pen zal er ten 
eerste in het papier verdwijnen en ten tweede zal het net als vloeipapier, 
een zacht papier om inkt op te nemen, de lijnen laten uitvloeien en dan 
zijn je lijnen echt waardeloos.

 Ik adviseer dan ook om de vele papiersoorten die je in huis hebt 
te testen en kijken welk papiersoort wel een strakke lijn laat zien en 
welke alle kanten uit gaat. Het is belangrijk om te zien wat papier doet 
met inkt en ik laat je hier ook enkele voorbeelden zien bij verschillende 
lijndiktes.
.  Zacht papier is totaal waardeloos voor pentekenen. 
 Sommige schetsblokken leveren een redelijk resultaat maar 
 dan nog kun je op dat papier geen volwaardige 
 pentekening maken. 

-  Het meest geschikte is het hard geperst en zwaar gegumd 
 papier. Ik gebruik zelf ‘Schulerhammer’of ‘Duifjes’ papier. 
 Deze twee soorten zijn uitermate geschikt voor het 
 pentekenen. Al heeft ‘Duifjes’ neiging, door zijn hoger 
 zuurgehalte, wat eerder geel te worden dan ‘Schulerhamer’.

 Je zult begrijpen dat aquarelpapier compleet ongeschikt is voor 
dit werk, puur omdat het juist een papier is met een zacht oppervlak om 
zo de verf te kunnen opnemen. Precies dus wat je bij het pentekenen 
niet nodig hebt.

 Bij het gebruiken van zacht papier zitten nog wat andere kleine 
nadelen. Bij het nemen van zacht papier is het moeilijk of beter gezegd 
onmogelijk, nog correcties aan te brengen in je tekening. Iets wat wel 
mogelijk is op hard papier, wat ik je ook later zal leren in deze cursus.
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 Het tekenen met pen en inkt lijkt erop dat het definitief zetten 
is van alle lijnen op papier. Kan wel en het is ook zo, maar als je meer 
vaardigheid gaat krijgen zul je zien dat bij deze manier van tekenen veel 
mogelijk is en dat er vele manieren zijn om een tekening te maken.

 Ook hier geldt dat je eerste tekeningen niet de beste zullen zijn 
maar dat is begrijpelijk omdat je voor de leeuwen wordt gegooid met 
een pennetje en een flesje inkt. Je zult zien dat je steeds meer door 
gaat krijgen wat die pen kan en het zal je zeker later opvallen dat je pen 
een verlengstuk van je vinger gaat worden. Hetzelfde gevoel als met het 
potloodtekenen.

Oefening 1

 Ik laat je hier in verschillende krabbeltjes zien wat de basis is van 
het pentekenen. Rechte lijnen, lijnen door elkaar en punten. Ik raad je wel 
aan om te beginnen met de rechtse voorbeelden waar je de krabbels en 
punten ziet staan. 

-  Pak een stuk papier en ga die nu eens oefenen.
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 Gaat lekker he? Hoeveel vlekken heb je al op papier? En die rot 
pen wil alsmaar in het papier, nietwaar? Maak je niet druk, het is even 
wennen hoe je een pen vast moet houden maar ik kan je verklappen, het 
is niet hetzelfde als wanneer je schrijft met een balpen of stift. Blijf rustig 
en ga je pen zien alsof het je eigen vinger is en dat je heel, heel zacht 
het papier wil gaan strelen. Ontspan en probeer het weer eens.

Oefening 2

 Nu heb je de eerste lijnen gezet en die zul je alsmaar moeten 
oefenen maar we gaan over naar de belangrijkste oefening van de hele 
cursus.  We  gaan  nu  de  lijnen  kruislings  plaatsen  op  het  papier.  Dit 
noemen we arceren.

-  Je ziet hier in het eerste voorbeeld, de 
 lijnen van links onder naar rechts boven,     
 dit komt omdat ik rechtshandig ben. 
 Personen die linkshandig zijn, werken 
 van rechts onder naar links boven.
-  Nu draaien we het papier een kwartslag     
 met de klok mee en plaatsen de tweede 
 blok lijnen over het eerste blok. 
-  Weer een kwartslag draaien en dan een 
 derde blok. 
-  Weer een kwartslag en een vierde blok 
 over de voorgaande 
 drie blokken. 

 Dan zie je dat het grotendeels van 
je vlak zwart is. Nu zou je het nog 
zwarter kunnen maken door in dat
blok gewoon wat te krabbelen.
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Oefening 3

 We gaan naar de oefeningen 1 en 2, even gewoon een krabbel 
op papier zetten. Ik weet dat er weinig ervaring zit in je vingers in het 
pentekenen maar juist dat is een mooie reden om alvast wat op papier 
te zetten. Begin nou niet meteen te mokken dat je er niets van kunt.

-  We pakken een klein stukje papier.
-  Zoek een voorwerp of een detail om je heen en begin 
 daarvan de eerste penlijnen op papier te zetten.
-  Probeer het wat verder uit te werken met de lijnen die je in 
 de opdrachten hiervoor hebt moeten oefenen.

Tip

 Het beste is als je de inkt in een klein flesje hebt. In de cursus 
‘materialen’ kon je zien dat veel van de OI inkten in deze kleine flesjes 
zitten. Het is wel zo dat zo’n klein flesje nog wel eens snel om wil vallen 
omdat je niet altijd echt naar dat flesje kijkt als je, je pen daarin doopt. 
Daarom heb ik mijn flesje altijd op een plastic dekseltje staan wat ook nog 
met wat plakband op mijn tafel vastgeplakt zit. Zo is mijn flesje nog zelden 
omgevallen en mocht het toch vallen, dan blijft de inkt in het dekseltje en 
niet over de tafel en de tekening.
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Les 4 
‘Het opbrengen van inkt op je papier’

 Ik heb je al wat lijntjes laten zetten. Linksom, rechtsom en wat 
kronkellijntjes maar zeker is dat je verschillende keren je pen in het papier 
hebt gestoken. Geeft niet, pentekenen is een gevoel kweken om daarna 
er volop van te genieten. Het is belangrijk dat je, je pen ziet als een 
verlengde van je vinger. Net zoals het potlood weet je op een gegeven 
moment dat er een stukje grafiet tussen je vingers zit en op welke plaats. 
Nou, hetzelfde is dat ook met een pen. Je gevoel laat je weten waar de 
inkt uit zal komen en hoe hard of beter gezegd zacht het over het papier 
moet  gaan.  Het  is  een  kwestie  van oefenen en je een maken met 
je instrument wat je in je handen hebt. Belangrijk is dat je gevoel gaat 
creëren en je pen gaat zien om, wat in je hoofd zit op papier te krijgen. 

 Het klinkt allemaal misschien wat zweverig in de oren en zo mag 
je er ook zeker over denken maar het is gewoon je weer mens te maken. 
Zoals ik al meerdere malen heb beweerd, iedereen kan tekenen, alleen 
velen zijn het verleerd. Verleerd, omdat zeer veel mensen op deze wereld 
totaal gevoelloos zijn geworden en velen zijn ook nog eens opgeslokt door 
een maatschappij die het niet in dank afneemt als je, je tijd indeelt met 
wat lijntjes op papier te zetten. Zo is het grootste deel van de bevolking 
beland in een gevoelloze wereld waar je ook nog weinig ruimte hebt om 
je te uiten. Uiten wat belangrijker is dan presteren maar helaas wordt 
presteren beter betaald dan uiten.
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 Hier nogmaals het voorbeeld van de basislijnen, lijnen zoals we ze 
al eerder geleerd hebben en waarbij je bloed, zweet en tranen gezweet 
hebt. Het lijkt eenvoudig maar het is werkelijk belangrijk dat je deze lijnen 
onder de knie krijgt. Het is belangrijk dat je de pen voor rechtshandige 
van links naar rechts beweegt. Natuurlijk voor linkshandige mensen is 
dat juist andersom. Het gaat erom dat je de pen niet in het papier laat 
gaan. Dat gebeurt veelal als je juist de andere kant op gaat met de pen 
en zo tegen de stroom in werkt. Ja hoor, het is wel mogelijk en later als 
je een ervaren pentekenaar bent zul je zien dat je de pen links, rechts, 
omhoog en omlaag kunt bewegen. 

 Nu, als beginner, raad ik je aan om van links naar rechts te werken. 
Ook moet je nooit direct na het opbrengen van de eerste lijnen, weer 
over die lijnen heen gaan. Laat dat stukje eerst even drogen alvorens de 
volgende reeks lijnen op te zetten.
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 Het is ook belangrijk dat je de pen in een bepaalde hoek houdt. 
Houd je hem te recht, dan gaat hij krassen, bij te plat is er gevaar dat je 
inkt gaat wegvloeien. Dus houd je pen ongeveer 45 graden (zie foto hier 
onder). Wederom, het is belangrijk dat je de pen gaat zien als verlengstuk 
van je vingers.

 We gaan in deze les wat dingen nog verder doornemen met je. 
Uiteindelijk  wil  je  gaan  leren  pentekenen, nietwaar? Ik  zal  je  wat 
richtlijnen geven die het proces kunnen vergemakkelijken maar vergeet 
niet, jij bent de baas en je mag het ook op een andere manier doen. Ik 
zal niets opdringen want elk mens is wel zo eigenwijs dat hij het liever 
anders doet dan een ander, maar op een gegeven moment in hetzelfde 
straatje belandt als ieder ander. Je bent vrij je weg te kiezen, de moeilijke 
weg of de makkelijke. Meer keuzes hebben we niet.

Een eenvoudige zakdoek of lapje

 Ik weet dat je niet verkouden bent maar bij het pentekenen is een 
zakdoek of een niet pluizend lapje een verplicht werktuig.  Dat  stukje 
linnen is heel vaak je levensredder. Je zult er aan moeten wennen dat je, 
elke maal als je de pen in de inktpot dompelt, kijkt of er niet te veel inkt 
op de pen zit. Het is erg belangrijk dat voor je naar je papier gaat, kijkt 
of er geen druppel aan de pen hangt. Ook is het lapje handig als je met 
heel weinig inkt zeer dunne lijnen wilt maken. Door de pen bijna droog 
te maken kun je enkele heel dunne lijnen zetten en daar heb je dus ook 
dat doekje voor nodig.
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 Ik heb zelf bij het tekenen altijd dit doekje in mijn linkerhand en 
vanzelf maak ik mijn pen even iets droger zodat hij niet gaat vlekken. Het 
moet een automatisme worden. Maar een automatisme kun je alleen 
krijgen wanneer je iets vaak doet.

De weg naar het succes

 Denk vooral aan het papier. Papier is heel belangrijk en is eigenlijk 
het belangrijkste. Als ik verkeerd papier neem zal ik toch, als zeer ervaren 
pentekenaar, ook de mist ingaan. Mijn lijnen gaan dan uiteen vloeien en 
mijn pen zal ook aan de andere kant van het papier eindigen. DUS papier 
is nummer een, het moet dus zijn;
    1. Hard     
    2. Gelijmd     
    3. Zuurvrij

  Deze drie regels zijn heel belangrijk.

 Doorgaans is het dikker papier wat je dan voorgeschoteld krijgt 
door een verkoper en je praat dan ook over een minimaal 120 grams 
papier. Toch is het raadzaam als jezelf wat papiersoorten neemt en thuis 
rustig gaat experimenteren wat en welk papier jou het beste ligt. Let wel 
dat je goed kijkt wat de voor- of achterkant van je vel papier is. Ik heb je 
dat al eerder uitgelegd in de cursus ‘materialen’. Mocht je het nog niet 
zeker weten vraag even hulp bij de verkoper in de winkel.
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 Laat je gevoel ook meepraten en laat hem jou vertellen hoe een 
bepaald papier voelt. Ja mensen, jullie zullen rekening moeten gaan 
houden wat er van jullie binnenuit komt want die is de baas! Niet die kwab 
die boven in je hoofd zit, wat we hersenen noemen! Werk met je gevoel 
en niet met je hersenen, is mijn ‘wijze’ raad, voor zover ik wijs ben.

Oefening 4 

 Nu je weet welk papier te gebruiken en hoe de pen vast te houden, 
gaan we de lijnen oefenen die ik je zo net heb laten zien. Nee, niet een 
keer maar meerdere malen. Je moet het gevoel gaan krijgen dat je deze 
zaak aan kunt en dat kun je alleen maar als je gaat oefenen. Het lezen 
van een boek wil niet zeggen dat je de technieken meester bent. Alle 
meesters in welke sport, techniek of wat dan ook, zijn mensen die alsmaar 
dag in dag uit deze techniek doen en zo vertrouwd zijn alsof het een deel 
van hun leven is. Een deel? Nee, het is je leven want anders zul je niet 
tot een uiterste kunnen komen in het doel wat je gesteld hebt.

-  Oefenen, blijf deze lijnen oefenen en voel wat de pen doet als 
 je deze bewegingen maakt. 
-  Kijk wat de inkt doet en zoek de manier om dunne en dikke 
 lijnen te zetten.
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Les 5 ‘Het werkelijke tekenen’

 We gaan nu met het werkelijke tekenen beginnen.
Je eerste tekening zal nu geboren gaan worden. Als het niet gaat zoals 
je het zou willen hebben, geef niet op. Je zult zien dat je later veel plezier 
hebt in het tekenen met een pen.

Oefening 5

-  Pak een object of een stukje uit je straat. Ik heb hier een 
 steegje genomen. 
-  We zetten eerst met de basislijnen het steegje op, op de 
 manieren die ik je in de cursus ‘potloodtekenen’ geleerd heb. 
-  Ga dan de lijnen natekenen in pen en inkt.

 Geen probleem, je mag je tong uitsteken als je hiermee bezig 
bent want het zal zeker niet makkelijk zijn.
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Les 6 ‘Simpele lijntekening’

Oefening 6

 We hebben al een lijntekening gemaakt en ik laat je hier een 
simpele tekening van een stoel zien.

-  Neem uit je kamer een makkelijk object want je moet het de
 eerste keren niet te bont maken. 
-  Pak een vaas, kopje, stoel of wat je opvalt. 
-  Ga deze weer opzetten met wat potloodlijnen en dan teken je
 die na met pen en inkt.

 Even een tussendoortje. Ik zie dat je de pen nog steeds als een 
slachtmes vasthoudt, klaar om in de aanval te gaan. Doe nu eens minder 
spastisch en ga je eigen ontspannen. Je bent niet bezig met een examen 
en het is ook geen kwestie van leven en dood. Ontspan en geniet van de 
tijd samen met je pen.
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Les 7 ‘Detailles’

Oefening 7

 We hebben nu dat object getekend en alle lijnen zijn naar je zin. 
Nee? Dan zal het de volgende keer wel beter worden. 

-  Het object wat je getekend hebt ga je nu met kleinere lijnen 
 opvullen of wat meer details geven. 
-  Zie het voorbeeld. 
-  Een lijntje hier en een lijntje daar.

 Ging het? Niet makkelijk hè? Ik ga je nu eerst even wat meer 
uitleg geven over het pentekenen.
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Les 8 ‘Schaduw’

 Bij het pentekenen staan de lijnen voor donker en het witte papier 
voor licht. Zoals je ondertussen weet van de cursus ‘potloodtekenen’ is het 
belangrijk dat je schaduw gaat leggen in een tekening. Door schaduw te 
leggen krijg je diepte en lijkt het net alsof je object van het papier komt. 
Ook in het pentekenen hebben we dat, mits we ons niet willen beperken 
tot het tekenen in lijnen. Het is belangrijk dat je gaat zien wat de donkere 
partijen  en  de  lichtere  partijen  gaan  worden  in  je  tekening. Een 
openstaande deur zal zo goed als zwart zijn en een dak in de zon zal zo 
goed als wit zijn. Nu komt je medepartner, meneertje gevoel, ook even 
bij kijken want jij zult moeten gaan aanvoelen wat de donkere of lichtere 
partijen zijn. Als je een foto neemt kun je al snel zien dat er donkere en 
lichtere hoeken zijn en dat zal ook terug moeten komen in je tekening. 
Ondertussen heb je ook al in de cursus ‘potloodtekenen’ geleerd de 
kleuren om te zetten in zwart wit en mag het na het vele oefenen geen 
wereld probleem meer zijn. Heb je daar toch nog moeite mee, dan raad 
ik je aan om even deze opdrachten in de cursus ‘portlood tekenen’ door 
te nemen. 

 Als je beslist wat de lichte en donkere partijen gaan worden in je 
tekening, dan ga je met een pen de eerste dunne lijnen zetten. De lijntjes 
wel dun maken want je moet eerst kijken waar het donkerste gedeelte en 
het lichtste gaat komen. Het is belangrijk dat je van dunne lijntjes later 
naar dikke lijnen gaat werken, daarna tot zwarte vlakken. 
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Regel

 De regel is van licht naar donker werken. In het pentekenen zeker 
een belangrijke regel, want eenmaal te donker is er geen gum die het 
kan veranderen.
 
 Na  de  dunne  omlijningen  ga je  het geheel  invullen  met  dunne 
binnenlijntjes op de plaatsen waar jij meent dat het object donkerder 
begint te worden. Je dunne lijntjes bestrijken ook het donkere vlak en zo 
maak je steeds meer gedeeltes van het vlak donkerder en donkerder en 
dat allemaal gebruikmakend door de lijnen horizontaal, vertikaal, omhoog 
en omlaag te plaatsen. Let op, laat elke maal na het opbrengen van de 
lijnen het vlak drogen.

 In de komende voorbeelden zal je dat alsmaar terug kunnen zien. 
Het is dus belangrijk bij een pentekening dat je weet waar donkerder te 
maken en waar licht te houden. Belangrijk omdat, wil je diepte in een 
tekening krijgen, moet je dat onder de knie hebben. Rembrandt was er 
een meester in en wist met enkele lijnen met daarnaast enkele donkere 
vlakken een boerderij of object van het papier te krijgen.

 Door ook gebruik te maken van weinig lijnen aan het uiteinde van 
een tekening creëerde hij, buiten diepte ook nog dat je meteen kijkt waar 
hij jouw ogen wil hebben! Je kunt een heel vel vullen met lijnen maar dan 
weet diegene die het moet zien niet waar hij naar moet kijken. Ook dat 
hebben we uitvoerig doorgenomen in de cursus ‘potloodtekenen’ waar 
je geleerd werd de ogen te dwingen te laten gaan naar die plaats wat jij 
wilt.
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Oefening 8

 Nu we een beetje meer weten van wat licht en donker doet in een 
tekening, lijkt het me een goed idee om eens een foto te nemen, daar 
een stukje uit te nemen, op te zetten en dan in zijn geheel te tekenen. 

- Ik heb hier een voorbeeld staan van wat potten en groenten. 
- Ik raad je ook aan om niet te complexe tekening te maken. 
 Het gaat er meer om dat je wat kunt experimenteren met licht 
 en donker. 

 In de komende oefeningen zul je wat andere objecten moeten 
gaan zoeken. Een bloem, jurk of een huisje maar ik ga hier even met je 
stap voor stap door heen.

Les 9 ‘Bloemen tekenen’

 Stilleven noemen we dat en is een geweldige manier om te starten. 
De bloem of een plant is een geduldig object en zal geen moeite doen 
om weg te lopen. Ja hoor, daar heb je hem weer, als je dagen over een 
tekening doet zal een bloem wel verwelkt zijn en is hij totaal anders als 
toen jij met die tekening gestart bent! Het is wel zo dat je geen dagen 
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over een tekening moet gaan doen en zeker niet nu we aan het leren zijn. 
Het is belangrijk dat je op elke tekening hooguit enkele uren gaat zitten 
en zelfs korter. 

 Ik laat je hier een bloem zien die ik in enkele streken op papier 
heb gezet. Enkele lijnen met wat binnenlijnen die wat schaduw brengen. 
Ik heb hier ook een afgewerkte tekening staan van diezelfde bloem vol 
details en compleet uitgewerkt. Beiden zijn twee verschillende stijlen en 
zijn ook niet met elkaar te vergelijken.

Oefening 9

-  Neem een bloem en ga die eens op papier zetten. 
-  Werk wat details uit als je wilt en kijk in hoeverre je die bloem 
 op het papier krijgt.
-  Het is geen moordkuil als het niet is geworden wat jij denkt 
 dat het had moeten zijn. 
-  Het is belangrijk dat je eerst meer vertrouwd gaat raken met 
 pen en inkt en zijn nukken. Later zul je steeds verder komen 
 en beter in details worden.
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Oefening 10

 Even een andere opdracht. 

-  Neem een foto of een detail van kleren als voorbeeld. 
-  Zet de hoofdlijnen uit en ga deze invullen. 
-  Donker en licht moeten een spel worden en moeten de 
 aandacht gaan vestigen op dat kledingsstuk.

Les 10 ‘Het tekenen van landschappen’

 Voor het tekenen van landschappen kun je, je eigen fantasie 
zijn gang laten gaan. Er zijn weinig lijnen die exact moeten zijn daar 
een landschap altijd een landschap zal blijven. Wel is het zo dat, als je 
een landschap tekent en het zal moeten lijken op waar je zit of wat je 
tekent, je moet zorgen dat de hoofdlijnen kloppen. Bepaalde delen van 
een landschap springen eruit en die zul je ook op papier moeten zetten. 
Verder ben je wel vrij hoe het in te vullen en er mee te werken en dat 
maakt landschaptekenen de beste manier om pentekenen onder de knie 
te krijgen.
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 Ben je nu boos omdat ik je eerst wat heb laten aanmodderen? 
Boos  mag  je  zijn  en  alles  heeft  een  reden,  ook  dat  ik  je  eerst  
wat moeilijkere dingen heb laten tekenen. Je zult zien dat je nu met het 
tekenen van landschappen, je ineens vrijer gaat voelen en niet meer zo 
bang bent om een kladder op het papier te krijgen.

 Ik laat je hier een landschap zien waar erg veel gespeeld wordt met 
het licht en donkere schaduwpartijen. Wat je kunt doen is een vel papier 
nemen, stoppen met morren en die pen op pakken en een landschap 
gaan tekenen. Dompel die pen in de inkt en ga lekker uit de vrije hand 
wat lijnen zetten. Je kunt ook deze tekening als een voorbeeld nemen 
en kijken wat je ervan terecht brengt. Deze tekening is nog erg ruw, dus 
is het een mooi oefenstuk.

Lijnen, punten en kronkels

 Het zal je in mijn tekeningen opgevallen zijn  dat  ik  van  alles 
gebruik om maar tot een resultaat te komen. Je ziet de dunne lijnen. Maar 
je ziet ook punten en zelfs kronkellijnen. De kronkellijnen zijn meestal 
mijn hoofdlijnen om te weten waar en hoe de proporties zijn. Dan heb je 
de arceerlijnen die je al geleerd hebt en dan zijn er de punten en daar 
ga ik je nu meer over vertellen. De punten zet ik meestal in vrij witte 
gedeeltes van de tekening. Dat is het werkelijk de ‘finishing touch’. Met 
punten kun je net even het wit ophalen en wat structuur geven in deze 
lichte vlakken. Je kunt de punten heel dicht bij elkaar zetten en zo kom 
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je weer bij een van de lichtste arcering. Van de punten ga je verder met 
dunne arceringen. 

 Ook is het mogelijk een tekening te maken geheel met punten. Ik 
waarschuw je wel, want je hebt kans dat je door de punten de tekening 
niet meer ziet. Wel is het zeker het proberen waard. Als advies kan ik je 
meegeven om niet een te grote tekening in puntjes te maken anders zal, 
zeker in het begin, snel de lol er vanaf zijn.

 Nu hebben we buiten de simpele kronkellijnen en de arceringen 
ook de punten doorgenomen. Er zijn nog vele andere mogelijkheden om  
je  papier  vol  te  krijgen   maar  dat  wil  ik  aan  jouw  eigen  fantasie 
overlaten. Deze drie manieren van lijnen zetten zijn de basis maar zoals 
je weet, een basis is een start maar geen einde. Blijf zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden en naar nieuwe manieren en je zult verbaasd staan wat 
er allemaal op je weg komt. Ik laat je verderop in deze cursus nog wat 
andere mogelijkheden zien.
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Les 11 ‘Het tekenen van dieren’

 Om dieren te tekenen raad ik aan om vanaf foto’s te werken. 
Buiten dat een poes of een hond slaapt, zitten deze wezens werkelijk 
geen minuut stil en hebben lak aan jouw goede bedoelingen. Ze staan 
werkelijk niet te springen om vastgelegd te worden op papier.

 Ik  heb  hier  enkele  voorbeelden  geplaatst  in  de  diverse ma-
nieren dat ik dieren teken. Het varieert van een zwart/wit tekening tot 
een gecompliceerde pen - en kleurpotlood tekening en zelfs ook nog een 
combinatie met pastel. Ja, ook dat is mogelijk. Later in de cursus zal ik 
deze technieken met je doornemen. Nu gaat het erom dat je begint met 
een van je lievelingsdieren te tekenen.

Oefening 11

- Ik stel voor om een foto te nemen van een van je dieren of 
 anders uit een tijdschrift een mooi plaatje van een of ander dier.
-  Zet de hoofdlijnen op en ga langzaam maar zeker met
 dunne lijntjes en dikkere lijnen de schaduwpartijen aanbrengen. 
-  Als laatst kun je met punten nog wat extra contouren
 aanbrengen en van het geheel een werkelijk geheel maken.
-  Maak je niet druk als je zachtaardige poes op het eind op 
 een leeuw lijkt. Om met pen werkelijk de dunne en dikke 
 lijnen onder de knie te krijgen is een kwestie van tijd en geduld.  
 Maar hoofdzakelijk doorzettingsvermogen!
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 Het gaat iedere keer een stukje beter en het is even wennen wat 
de inkt wel of niet doet. Inkt is een medium dat vele kanten heeft en het 
kan je duidelijk op een dag werkelijk tegenzitten. Soms lijkt het net alsof 
de inkt in een soort staking is, dan moet je met hem onderhandelen. Jij 
komt op mijn papier en ik zet je er netjes neer. Het is waar dat het tekenen 
met inkt tussen verschillende dagen echt kan verschillen. Ik heb dan ook 
een gouden regel ingevoerd en die is ook bij jou van toepassing. Als je 
begint te tekenen en je merkt dat de inkt dwars ligt, ga dan werken aan 
makkelijke donkere stukken. Loopt er dan iets mis, is de schade nihil. Af 
en toe probeer je dan weer eens een dun lijntje te zetten en dan zul je op 
een gegeven moment merken dat er dunne lijnen verschijnen en dan kun 
je werken aan de lichtere partijen. Merk je dat het weer mis gaat, schakel 
je weer over naar de makkelijkere partijen. Zo respecteer ik mijn pen en 
inkt en zo kan ik, dan wel en dan niet, haarscherpe microscopisch dunne 
lijnen op papier krijgen. Maar wel met de wil van mijn pen en inkt.

 Het is wel zo, dat veel afhangt van je stemming. De ene dag ben 
je veel lomper dan de andere dag, ook heb je de ene dag meer geduld 
dan de ander dag en zo zijn dus alle dagen anders en verschillen zelfs 
de uren! Ook dat speelt parten in een tekening. Ik kan je verzekeren dat 
als je net een grote woordenwisseling hebt gehad, dat het jou echt niet 
zal lukken flinterdunne lijntjes op papier te krijgen. Hetzelfde geldt als je 
voor het tekenen even in de tuin gaat werken, dan is je motoriek ook niet 
hetzelfde als wanneer je uitgerust achter je tekening gaat zitten.

 Zo  spelen  bij  pentekenen  vele  externe  dingen  mee  en  is het 
verstandig je daar aan over te geven. Gaat het nu niet, probeer het later 
en anders morgen. 
Met pentekenen kun je niets 
forceren en zal het je niet lukken 
dan echt goede lijnen op papier 
te krijgen. Geduld en overgave 
zijn de belangrijkste punten in 
dit werk.
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Les 12 ‘Inkt samen met een penseel’

 Ik had hiervoor al aangekaart dat er vele combinatie technieken 
zijn en een van de oudste is wel het gebruiken van inkt en penseel. Oude 
meesters gebruikten deze techniek om zeer snel wat op papier te zetten 
en ze schetsten graag met deze techniek. Met een klein penseeltje kun 
je vlug enkele lijnen op papier zetten en je kunt met de pen wat details 
bijvoegen. Ik heb zelf ook met deze techniek geëxperimenteerd en ik moet 
zeggen, het is weer totaal anders dan wat ik met pentekenen gewend 
ben. Het lijkt meer op aquarelleren en je moet goed doorhebben waar 
de schaduw te leggen en waar wit te laten. 

 Ik raad je wel aan om deze techniek te proberen, het kan geen 
kwaad als je dit ook eens gedaan hebt. Maar er is nog een andere manier 
van inkt en penseel en dat noemen we de ‘gewassen tekeningen’. Het zijn 
volwaardige pentekeningen die dan met een penseel en water gewassen 
worden. Je strijkt letterlijk de inkt uit over je papier. Hier ontstaan vele 
grijstonen en met wat extra inkt, kun je zo een breed scala aan grijstonen 
verkrijgen en mee aan de slag gaan.

 Ik laat je hier een probeersel van mij zien en ik heb deze techniek 
later in vele andere tekeningen nog gebruikt. Samen dan met kleur kun 
je soms vreemde effecten krijgen.
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Oefening 12

-  Neem een stuk papier (Ja, natuurlijk eigenlijk). 
-  Zet met een potlood grof wat lijnen op van een landschap wat 
 je wilt tekenen.
-  Met pen en inkt ga je deze met grove lijnen inwerken en 
 ook schaduwpartijen aanbrengen. Niet te secuur maar 
 gewoon uit de losse hand.
-  Pak nadat je dat gedaan hebt, een penseel en wat schoon 
 water en ga met dit penseel gedompeld in water over de 
 tekening. 
-  Kijk wat er gebeurt. 
-  Experimenteer met andere tekeningen van dieren, mensen 
 of gebouwen en je zult zien hoe heerlijk dit werkt.

 Als je naar de tekening kijkt van Rembrandt, die ik hierbij heb 
geplaatst, zie je dat er erg nauwkeurig gewerkt kan worden. Zijn harde 
partijen zijn gedaan met pen en inkt en de rest met water. Verwacht niet 
dat je dit even na gaat doen want je zult heel wat meer tekeningen moeten 
maken eer je deze techniek beheerst maar ik wil hem jou niet onthouden 
en het is zeker de moeite waard om je hierin wat te bekwamen. Nogmaals, 
ik kan een boek maken van 500 pagina’s en schrijven als een oude gek 
maar als je niet blijft oefenen wil dat twee dingen zeggen;
-  Je wilt niet echt leren tekenen 
 en doet het omdat het een 
 mode is.
-  Je geeft te snel op en denkt 
 dat zonder te oefenen het
 tekenen aan komt waaien.

 Bij beide, vergeet het maar 
en lees maar snel over alles heen.
Een ieder die werkelijk blijft oefenen 
en uitproberen zal langzaam maar
zeker verder komen in het tekenen. 
Het gevoel zal zich gaan ontwikkelen 
en zijn zienswijze zal veranderen. 
Maar het is doen, doen en doen.
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Les 13 ‘Mensen tekenen’

 Nu komen we bij het moeilijkste onderdeel van tekenen. Iets wat 
ik ook al stelde in de cursus ‘potloodtekenen’ waar ik aangehaald heb dat 
mensen tekenen een moeilijk onderdeel is. Het tekenen van mensen is 
iets meer dan de juiste proporties op papier zetten maar is ook belangrijk 
dat je hun hart en ziel vast legt. Bij het mensen tekenen moet je zorgen 
dat je een bent met die persoon die tegenover je zit. 

 Ik teken al vele jaren mensen, maar  ik  ben  altijd  blij als  ik  de 
tekening af kan sluiten. Het is geen makkelijk onderdeel omdat je werkelijk 
diep in een leven van een ander kunt komen. Ik schrijf hier ‘kunt’ want 
het is ook mogelijk dat je alleen het omhulsel zult blijven zien van een 
persoon. Niet dat, dat abnormaal is want ik kan je vertellen dat zeer veel 
mensen een ander zien als een stuk vel wat een persoon uitbeeldt. Weinig 
mensen hebben werkelijk contact met een ander, alles is oppervlakkig 
op deze wereld. Zo zie je dan ook heel veel dat er mensen getekend 
wordt op een puur technisch manier. De ogen, neus en mond staan op 
hun plaats en met wat kenmerken daaromheen die dan de persoon moet 
uitbeelden. Kleren en een rode lok doen al veel. Of is het die sproet die 
hem zo laat lijken?  Dat alles maakt het tekenen van mensen moeilijk en 
dan komt er nu nog een extra moeilijkheidsgraad bij en dat is dat je met 
zwarte inkt werkt.
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 Met de zwarte inkt is het moeilijk om flinterdunne lijntjes te maken 
om zo de schaduwpartijen op papier te krijgen. Het is belangrijk dat je, 
voor je begint aan mensen tekenen het arceren en het maken van dunne 
lijnen goed beheerst. Toch is er ook een manier waar je met dikkere 
lijnen werkt en dat laat ik je hier zien bij een tekening van Darwin. Deze 
is gemaakt enkel uit lijnen en punten en zo kun je een mens ook aardig 
op papier krijgen.

 Zelf prefereer ik om een persoon, zeker als het alleen om het 
gezicht gaat, helemaal uit te werken en dan kom je werkelijk in het diepste 
kunnen van het pentekenen.

 Voor het tekenen van personen is het ook belangrijk dat je met 
een ‘droge pen’ weet te werken. Wat ik daarmee mee bedoel is, dat je 
de pen in de inkt dompelt en met je lapje hem zo goed als droog maakt. 
Met het laatste restje inkt kun je nog net enkele flinterdunne lijnen zetten 
die dan net goed zijn om wat schaduw te geven.

Oefening 14

Droge pen techniek

-  We gaan dus een stuk papier nemen en gaan met een zo 
 goed als droge pen, lijntjes zetten. 
-  Zorg dat je, je pen zo droog mogelijk maakt maar nog net 
 nat genoeg om wat lijnen te zetten. 
-  Blijf dit vele malen uitproberen en oefenen zodat je doorhebt 
 wat er mogelijk is.



-183-

Oefening 15

Dunne inktlijnen

-  Je hebt de droge techniek gezien en geprobeerd. Nu ga je 
 met een nieuwe pen je flinterdunne lijnen op papier zetten. 
-  Arcerend van links naar rechts en elke keer het papier 
 iets draaiend.
-  Werk met vlakken en zorg dat je een langzaam opbouwend 
 geheel krijgt.

Tip

 Zorg dat je altijd het lapje in je hand hebt want dat is nu werkelijk 
het meest belangrijke hulpmiddel.

 Bij het tekenen van een persoon begin ik altijd eerst met de ogen. 
De ogen zijn het belangrijkste van een persoon omdat die zijn ziel en 
zijn hart weergeven. Het is belangrijk dat de ogen spreken en zijn leven 
vertellen. Je kunt dat zien aan de twee voorbeelden die ik hier geplaatst 
heb. Je hebt bij een persoon niet veel meer nodig dan de ogen. Die 
vertellen je alles en geven de ware aard van een persoon door. Ik vind 
het altijd mooi te zien als ik personen moet tekenen die al meerdere 
malen gespoten en getrokken zijn om zo jong te mogen lijken. Als ik 
zo’n ‘poppetje’ moet tekenen raak ik nog wel eens in de lach. Wat je ook 
doet aan je lichaam, je ogen verraden het toch. Probeer als voorbeeld 
Michael Jackson te tekenen. Ja, alleen zijn gezicht. Het is gewoon het 
proberen waard wat daar dan naar boven komt. Een waar product van 
de maatschappij verscholen achter een masker. En zo zijn er zeer veel 
mensen die leven achter een masker omdat zij denken zich daar achter 
te kunnen verschuilen. Nou,  bij  het  tekenen van  ogen  kun  je  niets 
verschuilen, zelfs niet met kleurenlenzen.
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Oefening 16

-  Nu je geleerd hebt met een droge pen te werken en dunne 
 lijntjes te zetten wil ik je laten werken aan de twee 
 voorbeelden van ogen. Je kunt ook een goede foto nemen
 of eentje uit een tijdschrift maar let wel, het moeten geen 
 twee zwarte bolletjes zijn die niets vertellen.
-  Teken deze ogen en kijk wat jouw gevoel daarbij zegt. 
-  Niets gevoeld? Probeer het nog eens met een andere foto.

 Na het tekenen van de 
ogen gaan we verder met de 
mond, oren, neus en handen.  
De  handen  zijn  ook  een richtlijn
waarbij mensen doorgaans hun
leven vrij geven. Handen hebben  
elk  een  historie te vertellen en 
ook daardoor leer je mensen 
kennen. 
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 Al deze voorbeelden zijn werkelijk ver uitgewerkte tekeningen. Ik 
verwacht niet dat je dat allemaal in een keer klaar krijgt maar ik kan je wel 
vertellen dat je dit allemaal later zou kunnen als je maar blijft oefenen. Van 
de vele tekeningen van ogen, oren, handen, neus en mond is ook een 
compleet cursusboek uitgebracht waar je elke tekening stap voor stap 
kunt zien. Elk lijntje wat ik zet, laat ik je daarin zien. Ik raad je dat boek 
dan ook aan als je werkelijk mensen wilt gaan tekenen tot elk detail. 
(The world of drawing humans, ISBN 978-0-557-02754-5)
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Oefening 17

-  Als opdracht wil ik je vragen om de voorbeelden op de vorige 
 pagina’s na te tekenen. Ik verwacht geen complete kopie maar 
 het gaat erom dat je het gevoel gaat krijgen om met de droge 
 pen en dunne lijntjes te werken. Elke keer dat je deze 
 tekeningen zult gaan tekenen zul je merken dat het je beter af 
 zal gaan. 
-  EN… blijf je tekeningen bewaren, wat voor misbaksels ze ook 
 in jouw ogen mogen lijken!

Tip

 Als een herhaling wil ik je toch even deze tip geven. Begin bij de 
ogen en werk zo verder in een gezicht. Werk wel altijd van licht naar donker 
anders kom je op een gegeven moment vast te zitten in je grijsschaal.

 Als je wilt kun je gratis op internet zien hoe ik mensen teken. 
Ga dan naar de pagina’s http://www.johnbaselmans.com/Wip/Wip.htm, 
daar zie je verschillende WIP’s (Work In Progress). Op de site komen 
zeer veel van deze pagina’s voor. Ook zijn er enkele kleine filmpjes te 
downloaden.
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Les 14 ‘De mogelijkheden in pen en inkt’

 Er zijn geen limieten en er is ook niet iets, wat niet zou kunnen. 
Het is belangrijk dat je de pen gaat zien als een verlenging van je vingers 
en dat je uitwerkt wat je hart en ziel willen. Met die gegeven zal alles 
mogelijk zijn en ik wil je hier dan even wat mogelijkheden laten zien.

Lijntekening

 Zoals je al weet is een pentekening als lijntekening een van de 
oudste manieren van tekenen. Met lijnen langs elkaar en streepjes en 
punten kom je zo tot een eenvoudig maar mooi resultaat.

Pen en water

 Ook dat hebben we even doorgenomen en zoals je nu weet is het 
een heerlijke techniek om snel iets op papier te zetten. Je kunt daardoor 
snelle indrukken maken en vastleggen.
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Inkt samen met kleurpotlood

 Het is een mooie combinatie en je kunt daardoor de zachte maar 
ook harde kleuren gebruiken die een kleurpotlood heeft. Door het eerst 
opzetten van de tekening met pen, daarna inkleuren met potlood om 
daarna af te werken met weer de pen, kun je extra details geven en krijg 
je een scherp en gedetailleerde tekening. Deze techniek is voor vele 
doeleinden geschikt.

Pen en pastel

 Ja, ook dat kan maar vergt extra vaardigheid. Je zult moeten weten 
wat inkt doet met het droge krijt. Ik werk meestal eerst met penlijnen, vul 
ze dan in met krijt en daarna accenten leggen met de pen.
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Pen en waterverf

 Wat ook mogelijk is, is een techniek die ik gebruik als ik felle 
kleuren moet krijgen. Ik breng met potlood de contouren op en ga die 
invullen met  aquarelverf  of  aquarelkleurpotloden.  Dan was ik alles met 
een penseel  en  laat  het  enkele dagen lang drogen. Daarna ga ik op 
de tekening verder met pen.

Pen, aquarel, pastel en kleurpotlood samen

 Dit is een techniek die ik, voor zover dat ik weet, beheers. Het is 
een combinatie van al deze technieken samen en was het na vele jaren 
experimenten mij gelukt. Wetende wat de vele technieken toelaten en niet 
toelaten is het me nu mogelijk om Oost Indische inkt samen te voegen 
met pastel, kleurpotlood en aquarelverf. Het geeft mij de mogelijkheid 
om alles te maken wat maar in mijn hoofd rondzoemt.
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Les 15 ‘Karikaturen tekenen’

 Karikaturen tekenen is weer een totaal andere wereld en is ook al 
een vrij oude techniek die vroeger veelal met pen en inkt gedaan werd. 
Nu zijn deze tekenaars overgestapt op viltstiften en fineliners zoals ze 
het zo mooi noemen. Ik wil in deze cursus niet erg diep gaan in deze 
techniek omdat het kartoon tekenen een aparte techniek is en ik daar 
misschien later nog eens een complete cursus aan ga besteden. 

 De verscheidene kopjes met de vele uitdrukkingen en waar wij 
als kind soms leuke uurtjes mee beleefd hebben. Als kind? Sorry, ik weet 
dat ook vele ouderen nog steeds verknocht zijn aan strips. Zelf was ik 
ook een fan van Donald Duck en zijn familie. 

 Ik wil het dan ook maar tot wat vreemde koppies laten en dan 
zeker nog eens op terug komen.
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Les 16 ‘Enkele geheimpjes’

Geheim 1

 Ik heb werkelijk geen geheimen en ik zou alleen graag willen 
zien dat er meer mensen zouden gaan pentekenen. Daarom probeer ik 
je hier ook nog wat extra informatie te geven zodat je zult zien dat bij het 
pentekenen toch vele dingen mogelijk zijn. 

 Zwarte inkt op wit papier is niets aan te doen! Nee, is niet helemaal 
waar. Er is nog een redmiddel en zelfs een middel waar je zelfs ook weer 
mooie resultaten mee kunt krijgen.

 Een chirurgenmesje is een redder in nood. Waarom? Omdat hij 
altijd nog wat kan helpen met de grootste fouten of misschien zelfs in 
het weghalen van een vlekje. Dat mesje is werkelijk tot alles in staat. 
Je werkt  namelijk  op  hard  papier  en daarop zit inkt. De inkt zal niet 
helemaal door het papier gaan en eigenlijk op het oppervlak blijven. Met 
een chirurgenmesje kun je die inkt weer gedeeltelijk of geheel weg halen! 
Jip, je kunt smokkelen dus. MAAR je kunt op die plaats nog nauwelijks 
andere inkt zetten of met pastel werken. Je papier is daar beschadigd 
en zo dus zachter en ruwer en je zult dan altijd zien dat je daar gewerkt 
hebt met een mes. Toch, ook daar zijn vaardigheden in te behalen en die 
opdracht geef ik je nu.
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Geheim 2

 Als je, je inktpot te lang open hebt staan zul je merken dat je inkt 
dikker gaat worden. Dat merk je wanneer je inkt aan je pen hebt maar 
dat niet op papier wil gaan. De inkt is dan te dik om te vloeien. Dat kun 
je verhelpen door enkele druppeltjes schoon water in het inktpotje te 
druppelen en het potje goed te schudden. Je zult ook merken dat je nog 
wel eens dikkere inkt hebt zitten in je potje en het is dan ook belangrijk 
dat je voor je begint te tekenen minimaal even de inkt schudt! Let op dat 
je inktpot goed dicht is en je kunt om veilig te spelen, de inktpot met je 
lapje eromheen schudden.

Oefening 18

-  Zet wat inktlijnen op papier.
-  Pak een chirurgenmesje zoals je op deze foto ziet.
-  Houd hem zo horizontaal mogelijk en ga langzaam over 
 deze lijnen, heel fijntjes.
-  Druk niet te hard maar wel zo dat de lijnen weer verdwijnen.

 Zorg dat je niet in het papier gaat snijden of vast blijft zitten. 
Probeer het papier zo min mogelijk te beschadigen.

 Deze techniek kun je alleen gebruiken bij kleine oppervlaktes want 
je kunt nog weinig met de pen doen nadat je de lijn hebt weggehaald. Wil 
je zien wat er dan gebeurt pak je pen en zet een lijntje over dat gedeelte 
wat je met het mes bewerkt hebt. Je ziet dat de lijn verschrikkelijk eruit 
ziet en niet om aan te zien is.

 Je kunt het mes ook gebruiken om wat extra lichte gedeeltes in 
je uiteindelijke tekening te geven. Ik gebruik het mes dan ook altijd als 
allerlaatste instrument, als een tekening ook helemaal klaar is en ik wat 
extra lichtpunten in wil aanbrengen. 

 Het mes is geen vrijwaarding dat je onbeperkt kunt aanknoeien 
en kunt blijven corrigeren want dat laat het papier niet toe.
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Hierbij een voorproefje wat je allemaal kunt 
verwachten op mijn website en andere boeken

 Op de komende pagina’s kun je zien hoe ik in mijn andere boeken 
maar ook op mijn website, jou vertrouwd maak met mijn verschillende 
technieken.

 Stap voor stap zie je hoe ik een tekening opbouw. Maar ik wil je  
ook mee laten proeven hoe dat te werk gaat, als je werkelijk verder wilt 
gaan in het tekenen op mijn manier.

Hier zie je dat ik de tekening 
met enkele hoofdlijnen in pot-
lood opzet. 
En die ga invullen met pen en 
inkt.

Aan de rechterkant zie je dat ik 
begonnen ben met het linker oog. 
Ik doe dat bewust omdat ik meen 

dat de ogen de persoon maken en 
daarom als eerste goed op je te-
kening moeten komen te staan.
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Nu zie je dat ik ook het rechter 
oog heb getekend en ik zover te-
vreden ben met de eerste uitstra-

ling van dit meisje. Let wel, er gaat 
nog veel veranderen aan deze 

ogen maar dat zie je later.

De neus heb ik uitgetekend en 
de hoofdlijnen en wat schaduw 
gezet met wat puntjes.

Ook de mond heb ik op die manier 
gezet net zoals de neus. Het gaat 

erom dat je de meest donkere 
gedeeltes vast op papier zet met 
pen en inkt. Zodadelijk zul je zien 

waarom ik dat doe.
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De fijne lijntjes van de schaduw 
onder de mond maar ook van 
de nek zijn geplaatst. Nu lijkt het 
erop dat we klaar zijn met de 
pen.

Met pastel ga ik het gezicht in-
kleuren om zo het zachte gezicht 

een liever karakter te geven.

Ook de nek en het begin van de 
haren zijn hier te zien. Ook dat 
wordt allemaal gedaan met pas-
telkrijt. Je ziet dat de penlijnen  
ver naar de achtergrond vallen.
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De rest van de haren worden ook 
ingevuld met pastelkrijt. Ook heb 
ik hier al het gezicht met de gum 
weer wat lichtere plaatsen gegeven. 
Je ziet duidelijk dat het gezicht nu 
boller is en meer diepte heeft.

Met de pen en oost indische inkt 
ga ik nu het gehele gezicht en de 

haren weer ophalen en de vele 
details inbrengen.

En hier is ze dan. Het uiteindelijke 
resultaat. Zo is de omslag van dit 
boek tot stand gekomen.

Zo heb je in het kort mee mogen 
maken hoe ik op mijn website en in 
mijn boeken jou uitvoerig uitleg hoe 
mijn technieken zijn.
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Les 17 ‘Conclusie’

 De conclusie is duidelijk, het is een zware koek en een cursus die 
je niet zo maar eventjes uit je mouw schudt. Pentekenen is meer dan wat 
lijntjes zetten en is zeker niet iets dat je even tussendoor doet. Wel blijf 
ik volhouden dat je moet blijven oefenen, want hoe meer tijd je in deze 
cursus steekt des te dieper zul je in deze materie komen. Ik ben al mijn 
gehele leven bezig met het pennetje en de zwarte inkt en nog steeds blijft 
het me verrassen. Steeds blijven er kleine probleempjes zich voordoen 
en moet ik gaan uitzoeken hoe dat op te lossen maar dat maakt voor mij 
het pentekenen juist een interessante techniek. Met pen en inkt kun je 
oneindig doorgaan in details maar je kunt ook je beperken tot wat lijntjes. 
Het is allemaal mogelijk. 

 Met het combineren van pen en inkt met de andere technieken, is 
voor mij een andere wereld geopend en is er ook nog eens kleur in mijn 
leven gekomen. Daarom wil ik nogmaals zeggen, ga door, geef niet op 
en je zult zien dat ook jij pentekenen kunt. Het is werkelijk geen schande 
als je na het lezen en doen de gehele techniek niet door hebt. Ook is het 
altijd mogelijk contact met me op te nemen en ik zal je graag helpen. Er is 
wel een voorwaarde; Je zult het zelf moeten doen en je zult veel moeten 
oefenen!
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 Een kunstenaar is iemand die;

-  Niet luistert naar anderen.

-  Niet bang is iets op papier te zetten.

-  Leert dag en nacht en is een met zijn pen en inkt.

-  Werkt vanuit zijn hart en ziel.

 Ook jij kunt dat, je moet het nog maar alleen doen!
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EINDE CURSUS 6
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Cursus 7

‘Perspectief’ 
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Introductie

 Zo, daar zijn we dan. Na de verschillende cursussen ‘materialen’, 
‘potlood en pen’ doorgenomen te hebben, zijn we beland aan het meest 
pittige gedeelte van het tekenen. Het ligt wel zelf aan jou of je meer wilt 
weten over perspectief of niet. Maar het is in mijn ogen handig als je weet 
wat lijnen doen en waarom ze deze rare fratsen uithalen. Waarom een 
boom voor je 5 maal groter is dan een boom verderop en waarom een 
huis schuin lijkt af te lopen. Wat als die weg werkelijk ophoudt verderop? 
En zo zijn er vele vreemde dingen die gebeuren als je werkelijk gaat kijken 
hoe objecten zich gedragen en wat ze doen bij verandering van plaats. 
Er is veel meer gaande in de tekenwereld en het is wel interessant te 
weten waarom en hoe dat komt. 

 Ik  ben  zelf  zo  eentje  die  alsmaar  aangetrokken  wordt  door 
onbekende dingen en dan wil ik ook het fijne ervan weten. Zo ging dat 
ook toen ik ongeveer 40 jaar geleden in de wereld van het perspectief 
belandde en wilde weten hoe mensen zo natuurgetrouw huizen, straten 
of motorblokken konden tekenen. Hoe is het mogelijk dat iemand in een 
dicht huis kan kijken en hoe is het mogelijk dat een andere kunstenaar 
werkelijk in een motor kan zien? Ook fascineerde het mij hoe het mogelijk 
was dat mensen fotografisch konden tekenen. Soms moest ik goed kijken 
of ik naar een plaatje van een foto zat te kijken of naar een tekening. Door 
dat alles werd ik steeds verder in de wereld van het perspectief getrokken 
en ik kan je verzekeren dat het een interessante wereld is.

 Er is veel gaande in het perspectief en het geeft je werkelijk de 
mogelijkheid het onbekende op een zichtbare manier te tekenen. Ik ging 
steeds verder door in architecturaal tekenen, wat inhoudt dat je van een 
architectentekening een tekening maakt waar de mensen al werkelijk in 
een huis wonen of een flatgebouw die nog niet bestaat. Het was voor 
mij elke maal een uitdaging om aan zo’n meesterwerk te beginnen en ik 
heb in de loop der jaren heel wat van deze tekeningen mogen maken. 

 Nu ga ik niet zover in deze wereld doordrammen, want dat is niet 
nodig  en ik zal je dan ook al die moeilijke dingen besparen. Wel is het no-
dig dat je iets afweet van wat perspectief is en waar je het tegenkomt. 
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Het  zal  je  tekenen  altijd  vergemakkelijken  en  je zult zien dat je ook 
eenvoudiger  de  hoofdlijnen  zult  vinden en daardoor ook een beter 
verhouding gaat krijgen in je tekening. Het is belangrijk dat je wel weet 
wat kan en niet kan, in de wereld van perspectief.

 Natuurlijk, je bent vrij om het door te nemen of niet en er zijn veel 
kunstenaars die dit onderwerp erg ver van hun bed laten liggen. Natuurlijk 
is het pittig maar daarom des te interessanter. Wil je verder tekenen als 
een ‘naïef’ dan is het ook geen probleem. Even, een ‘naïeve’ kunstenaar 
is iemand die vlak tekent. Deze mensen werken niet met perspectief 
en de poppetjes, huisjes en bomen zijn allemaal vlak geplaatst op een 
tekenvlak. We zien het sterk bij kindertekeningen waar alles plat op het 
vel ligt. Er is niets mis mee en het is een aparte vorm van kunst en het 
maakt ook niet verder uit. Als je daarin verder wil gaan, ga je gang. Toch, 
lees even deze les want wie weet komt het in de loop der tijd je toch van 
pas.

 In deze cursus wil ik je over de drempel en de angst brengen om 
aan  perspectief  te  gaan  beginnen.  Wat  ik  je  laat  zien  zijn  simpele 
voorbeelden die ik jou uit ga leggen en hoe je het kunt toepassen in je 
werk. Ik ga je geen wiskundige opdrachten geven en ik ben ook niet van 
plan je even te laten zien wat mijn kennis is. Ik hoop dat ik er in ga slagen 
om je op een simpele manier en eenvoudige wijze je wat richtlijnen te 
geven in het perspectief.
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Oefening 1

Om je even te introduceren wat perspectief is, doe het volgende.

 Pak een potlood en houd die vertikaal voor je. Kijk naar een boom 
of huis wat je buiten ziet en wat valt op? Je potlood is groter dan die 
enorme boom of zelfs groter dan het huis van je buren! Mooi hè? Jouw 
potlood overtreft alles maar hoe komt dat nu?

 Je potlood is misschien maar 1 meter van je ogen vandaan, de 
boom zal zeker enkele tientallen meters van je weg zijn, net zoals het 
huis van je buren. Omdat deze voorwerpen verder weg liggen, gaan ze 
langzaam maar zeker verdwijnen. Hoe verder weg het voorwerp des te 
kleiner wordt het. 

We gaan daar nu verder over praten en starten met de eerste les.
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Les 1 ‘Materialen’

Er zijn wat dingen die we nodig hebben in deze cursus.

-  Potlood 2B (zacht) tot H (hard).
-  Kleurpotloden.
-  Krijt als je uit de losse hand wil werken.
-  Liniaal.
-  Schaar en wat karton.

 Dat zijn zo de materialen en eigenlijk zoals je ziet, je hoeft geen 
miljonair te zijn om deze cursus te starten. Jammer hè? Ook weer geen 
reden om het niet te volgen!

Les 2 ‘Regels’

 Ja, beste mensen, meester John komt weer met regels. Regels 
die je zeer zeker niet zult opvolgen want wat weet hij nu meer dan jij! Het 
geeft niet. Er is een regel die alsmaar zegt:  ‘Je kunt het op een makkelijke 
manier leren of op een moeilijke manier’. De keuze is aan jou. Maar voor 
diegenen die toch wat willen aannemen heb ik wat regels opgesomd om 
zo misschien het geheel te vergemakkelijken.

-  Laat details voor wat ze zijn. We gaan praten over hoofdlijnen 
 en de weg die ze bewandelen.

-  Plaats de hoofdlijnen correct op het papier. Mis je wat, kijk 
 dan wat er mis is en verbeter het.

-  Mocht het je niet lukken de juiste opzet op papier te krijgen, 
 stop met die tekening, pak een nieuw vel en probeer het 
 opnieuw. Eindeloos blindstaren op een fout heeft totaal 
 geen nut.

-  Blijf contact houden met je object. Zorg dat hij jou gaat 
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 vertellen wat en hoe te doen. Je weet hoe je dat moet doen, 
 gebruik het ook.

-  Alle lijnen hebben een verdwijnpunt, wat een punt is op de 
 horizon waar alle lijnen in verdwijnen. Ik leg je dat nog later tot 
 in den treuren uit.

-  Geef niet op, ook ik maak nog steeds fouten maar probeer
 wel elke keer van die fouten te leren. Dus ook jij moet dit in 
 gaan zien.

 Zo, ik heb gesproken. Ga weer eens even een kop koffie pakken 
en kom dan terug om les 3 te starten. Een mens moet toch even rust 
hebben nietwaar? Laat ondertussen deze regels maar goed doorwerken 
en kijk of je hersenen, hart en ziel het hiermee eens zijn.

Les 3 ‘Het opzetten van een tekening’

 Ik weet dat we dat al eens doorgenomen hebben maar ik weet 
ook dat ik met een stel allesweters bezig ben en liefst binnen enkele uren 
een meester in het tekenen willen zijn. Daarom ga ik je even wat laten 
tekenen om te kijken of je werkelijk zo’n meester bent. Ik moet het toch 
zeker weten, nietwaar?

 Het opzetten van een tekening kan in verschillende manieren 
gedaan worden. Komt hij nu pas mee af, hoor ik je denken. Ja, nu pas 
omdat ik meen dat het nu wel nodig is om je wat manieren te leren.

We beginnen altijd met een plan en dat is;
-  Hoe moet de tekening er uiteindelijk uit moet gaan zien?
-  Welke techniek gaan we gebruiken?
-  Welk deel van de tekening moeten de ogen het eerst zien?
-  Wat zijn de problemen?
-  Wat zijn de oplossingen daarvan?
-  Waar komt het licht vandaan?
-  Hoe werken we het af?
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 Het opzetten van een tekening is het meest belangrijk. Je moet 
namelijk de proporties goed op papier hebben anders is je tekening al 
in een vroeg stadium gedoemd om te mislukken. Daarom laat ik je hier 
enkele manieren zien.

Voorbeeld 1

 Hier is een huis met wat simpele lijnen op papier gezet.

-  Ik heb het uit de losse hand gedaan omdat ik daar echt van
 houd en op die manier toch ook een eigen draai aan kan 
 geven, ondanks dat ik hier van een foto werk.
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Voorbeeld 2

 Wil  je  erg  nauwkeurig  te  werk  gaan  dan  kun  je  met ruitjes-
papier  werken  zoals  ik  in  de cursus  ‘potloodtekenen’  met  je  heb 
doorgenomen. 

-  Je pakt doorzichtig papier en teken ruitjes van 5 millimeter op. 
-  Leg deze dan op een foto. 
-  Maak op je tekenpapier ruitjes van een centimeter en ga de 
 hoofdlijnen van de foto met zijn ruitjes papier natekenen op 
 het tekenvel. 

 Je afbeelding zal dan 2 keer zo groot worden. Je kunt de ruitjes 
op je tekenpapier groter maken en zo zal je tekening ook groter gaan 
worden.
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Voorbeeld 3

 Ruitjespapier gebruiken in de vrije natuur of in een stad is lastig. 
Je voorbeeld is te groot en je kunt er totaal niets mee. We gaan dat anders 
aanpakken. 

-  Maak van karton twee stroken en maak die met een pin aan 
 elkaar vast. 
-  Deze hoek is dan te verplaatsen en zo kun je bepaalde 
 hoeken exact meten en op papier brengen. 

 Ik laat je dat op een voorbeeld zien. Ook zie je de twee kartonnen 
stroken met een pin/punaise vastgemaakt.
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Oefening 2

 Zo heb je nu drie voorbeelden hoe je een tekening op 
kunt zetten. 

-  Ga deze drie manieren eerst eens uitproberen voordat we 
 verder gaan.

 Dat heb je nu een beetje door en het zal je zeker een goed gevoel 
geven dat je wat meer weet over de manier van opzetten. Er zijn nog wat 
extra tips die ik met je door wil nemen, namelijk waar je aan moet denken 
als je gaat opzetten.

Voorbeeld 4

 Als je met een tekening start zul je ook moeten weten waar de 
zon vandaan komt. Welke foto je ook neemt, welk voorbeeld vanuit de 
natuur, er zal altijd een plaats zijn waar het donkerder is dan op een 
andere plaats. Door te spelen met licht kun je zeer veel verschillende 
gevoelens op papier zetten en het is daarom ook aan te raden om een 
tekening te maken van een stukje natuur, plant of welk object dan ook 
en het zo te tekenen alsof het ‘s avonds onder kaarslicht staat. Dan pas 
zul je doorhebben wat licht kan doen.
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Tips

 Werk nooit te lang aan een tekening. Het is goed dat je regelmatig 
afstand neemt van de tekening en het even laat rusten. Zeker als je even 
niet weet hoe verder te moeten, kan het goed zijn dat je even een pauze 
inlast of zelfs wacht tot een andere dag. Je ogen zien het niet meer en 
je gevoel is vermoeid en dan ga je fouten maken maar ook de dingen 
anders zien en voelen. Op die manier kun je alleen maar je tekening 
verpesten en in sommige gevallen onherstelbare schade toebrengen, 
even terugdenkend aan pentekenen.

 Het is ook wel eens goed dat je, je tekening aan een ander laat 
zien. Het  zullen  misschien  geen  experts  zijn  maar  zij  zouden  je 
tekening anders kunnen voelen  dan  jij. Luister  en haal de positieve 
informatie daaruit. Het gaat er niet om dat je afgekraakt moet worden 
want dat schiet niets op, maar uit ervaring is gebleken dat derden altijd 
even een frisse blik kunnen werpen op je werk.

 Het is goed dat je niet te snel tevreden bent met je tekening. Ik 
kan je zeggen, na de duizenden tekeningen die ik gemaakt heb, is er 
niet een waar ik 100% tevreden over ben. Als je geen fouten meer ziet, 
dan leer je niet meer. Er zijn altijd dingen die veranderd of beter kunnen 
worden. Het wil niet zeggen dat je eindeloos met een tekening bezig moet 
houden want dat zal de tekening zeker niet ten goede komen. Stop op 
een bepaalde tijd en zie wat het mist, stop dat in je geheugen en probeer 
in een volgende tekening daaraan te werken. 
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Les 4 ‘De manieren zoals je perspectief 
kunt zien’
 
 Dat is een mond vol en het zal ook een van de meest belangrijke 
onderdelen worden van deze cursus. Het gaat er nu op aan komen dat 
je gaat leren zien wat perspectief is en hoe het te interpreteren. We gaan 
die logge hersenen eens wat te doen geven en we gaan ook verder in 
het zien van objecten. Het is aan je eigen gevoel hoe je perspectief wil 
gaan gebruiken in een tekening en zo is het mijn taak om ze alleen voor 
jou op een rijtje te zetten. Het gebruik van perspectief kan op velerlei 
manieren, en het ligt altijd aan het eigen gevoel van de kunstenaar hoe 
het te gebruiken. Het is mooi dat we allemaal toch altijd iets meer willen 
weten. Je zult zien dat als je werkelijk in deze materie gaat duiken, je 
soms tot verrassende dingen komt te staan. Daar gaan we dan op weg 
in perspectiefland.

Twee object naast elkaar of het ene voor het andere 
plaatsen

 Als je objecten naast elkaar zet, krijg je snel een vlak uiterlijk. 
Het is  dan net  alsof  alles  op  een  vel  papier is geplakt. Als je nu de 
twee objecten, de ene voor de andere zet, zie je dat er al meer het idee 
ontstaat dat  er  een  ruimte  is  waar  deze objecten in staan. Nu zie 
je aan dit voorbeeld dat de objecten naast en bij elkaar staan. Beide 
voorbeelden heb ik de objecten nog op een lijn geplaatst om het even 
makkelijk te maken maar als ik de pot met penselen ook nog eens wat 
lager had geplaatst, was het ruimtelijk effect nog groter geworden.
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Oefening 3

-  Pak drie verschillende kleine objecten om je heen bv; 
 asbak, bloempot en een vaas. 
-  Zet ze mooi op een rijtje voor je en dan teken je deze drie 
 objecten zoals je ze nu ziet.
-  Nu ga je de drie objecten zo zetten dat de ene de andere 
 overlapt en dat je duidelijk ziet dat de ene voor de andere 
 staat. 
-  Teken weer dat plaatje wat je voor je ziet.

 Bij het vergelijken van deze twee tekeningen zul je opmerken dat 
je, je eerste perspectief tekening hebt gemaakt. Ja, je bent al in de wereld 
van het perspectief beland zonder dat je het wist.

 Nu gaan we een stapje verder en je zult hoogstwaarschijnlijk deze 
gedeeltes meerdere malen moeten overlezen. Schaam je daar niet voor 
want het is misschien wel een beetje pittig op sommige momenten.

De grootte waarmee een object in perspectief op 
een tekening wordt uitgebeeld

 Een mond vol en ik ga gewoon zo simpel mogelijk dit met je 
doornemen. Klap dit boek nu niet dicht want we gaan gewoon langzaam 
maar zeker een stapje verder.

 Om perspectief te kunnen zien in een tekening hebben we gemerkt 
dat we dat makkelijk kunnen doen door objecten voor en achter elkaar 
te plaatsen. Het ene object zal groter lijken dan het andere en dat is een 
regel van het perspectief.

-  Hoe dichterbij, des te groter het object lijkt. Het object 
 verderop zal verder weg zijn en daardoor kleiner.
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 Ik heb je dat voorbeeld al gegeven enkele pagina’s geleden, waar 
je potlood groter leek dan de boom buiten of zelfs het huis van je buren! 
Dat alles heeft te maken met perspectief.

 Om de maten te nemen van een object; bv van een huis, natuur of 
wat dan ook, is het moeilijk om met een liniaal daar naar toe te lopen en  
al  de  maten  op  te  gaan  nemen!  Je  komt  zeker  in  de  problemen, 
helemaal als je naar een dierentuin gaat en een leeuw even netjes vraagt 
wat zijn maten zijn! DUS! We hebben een oplossing daarvoor. We gaan 
met een potlood in de hand en een gestrekte arm de maten vergelijken 
van bijvoorbeeld een stel boeken op een rij.

Oefening 4

We maken er meteen een oefening van.

 Om het meten van boeken die ver voor je in een boekenkast 
staan of op een plank kun je met je potlood vrij makkelijk meten wat de 
verhoudingen zijn tussen de verschillende maten boeken.

-  Pak een potlood en doe één oog dicht (spaart energie).
-  Houd je arm, linker of rechter maakt niet uit, gestrekt met 
 het potlood vertikaal tussen je vingers.
-  Richt je potlood op het kleinste boek.
-  Houd op de grootte van dat boek je duim (zie voorbeeld links).
-  Ga naar een groter boek en dan zie je dat bij dit voorbeeld 
 het grote boek twee maal het kleine boek is. 
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 Het gegeven wat je nu hebt kun je gebruiken bij het opzetten 
van de tekening. Zo kun je alle verhoudingen ten opzichte van elkaar via 
je potlood berekenen en uitzetten op je papier. In het begin zul je even 
onwennig zitten kijken en menen dat je als Toontje Achterlijk bezig bent 
maar al snel zul je dit foefje overal gaan gebruiken om zo de verhoudingen 
in je tekening te meten en na te gaan.

Oefening 5

 Kijk even rond in de kamer waar je zit en ga op deze manier 
eens na wat de verhoudingen zijn tussen de verschillende objecten in je 
kamer.

-  Mijn glas op de tafel is twee maal zo groot als de stoel achter 
 in de kamer.
-  De stoel voor me is anderhalve keer groter dan de staande 
 lamp iets verderop.
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 Neem zoveel mogelijk voorbeelden en schrijf het desnoods op. 
Als je het dan terugleest zie je wat perspectief doet met je omgeving. 
Een lampje kan groter zijn dan een hele kast, wat onlogisch is voor je 
hersenen maar wat belangrijk is voor je toekomst in het tekenen. 

 Zo, nu heb ik je hersenen even aan het werk gezet en ze ook 
eens laten zien dat hun logica nergens op slaat! Dat is dan ook waarom 
je als tekenaar niet op je hersenen moet vertrouwen maar wat je gevoel 
zegt. Je hersenen zullen je snel in de steek laten als het om perspectief 
gaat, want je hersenen zullen je meerdere malen zeggen dat een asbak 
niet groter kan zijn dan een zwembad. Toch kan het zo wel zijn als je aan 
een tafeltje zit vlakbij een zwembad!

 Voorbeelden ten overvloede en ik denk  dat ik  je  wat  wakker 
gemaakt heb in deze perspectiefwereld. MAAR… het gaat nog veel 
interessanter worden. Je zult zien dat het hele perspectief gedoe een 
verslaving is en een wereld vol verrassingen.

Vlakken en ronde voorwerpen en het spelen 
met licht

 In de wereld van de perspectief, maken we van vlakke objecten 
drie dimensionale objecten. In de wereld van perspectief is dat juist 
waar we ons mee bezig houden. We gaan tekeningen maken waar we 
zo in kunnen kruipen of van het papier af kunnen nemen.  Maar om dat 
te kunnen doen moeten we ook wat meer weten over wat licht doet. Ja 
licht, je weet wel die lamp die boven je hangt of die zon die elke dag de 
aarde verlicht. Licht is een speelbal waar je als kunstenaar veel mee 
kunt doen. Kijk maar hoe de oude meesters werkelijk hun hele kunnen 
tentoonstelden door met licht te spelen en zo mensen of afbeeldingen 
een aparte sfeer konden geven.

 Waarom ik licht koppel aan perspectief is eenvoudig want wat ik al 
aanhaalde, licht is nodig in combinatie met perspectief om een voorwerp 
realistisch te laten lijken. Maar het is ook meer. Door licht en donker aan 
te geven in je object kun je al perspectief creëren. Dat ga je nu zien.
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 In dit voorbeeld laat ik je een doodgewone cirkel zien. Daarnaast 
heb ik diezelfde cirkel getekend maar, ik heb ook een zonnetje geplaatst 
waar het licht vandaan komt.

 Je ziet waar de zon niet kan komen heb ik schaduw gelegd en 
wat gebeurt er met de cirkel? Het wordt een bol en lijkt ook nog dat hij 
van het papier stuitert.

 Ik ga even verder op het licht in. 
Om licht en schaduw te plaatsen zijn er enkele dingen waar je aan moet 
denken.

-  Van welke kant komt het licht?
-  Zijn er andere objecten waar ook nog licht van kan reflecteren?
 
 Als je de lichtbron gevonden hebt, kun je met dat gegeven schaduw 
plaatsen waar het licht minder op dat object zal vallen.

 Even enkele hoofdpunten op een rijtje zetten, waar je aan moet 
denken als je met licht gaat spelen.

-  Zoek het lichtste punt.
-  Zoek het donkerste punt.
-  Hoe valt de schaduw wat afhankelijk is van de vorm van het 
 object?
-  Als je in de natuur een object tekent, let wel dat het zonlicht 
 alsmaar verandert.
-  Let ook op of je object een gladde of een ruwe oppervlak heeft.
-  En als laatste maar wel belangrijkste. Voel het object aan.
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Oefening 6

-  Pak een appel, peer of ander fruit wat je in huis hebt.
-  Pak een lamp en plaats die aan de rechterkant van je fruit.
-  Kijk er goed naar en teken het na maar let wel op wat de
 lichtere en donkere vlakken zijn.
-  Blijf kijken naar je object en probeer het zo natuurgetrouw 
 mogelijk op papier te zetten.

 Het hoeft geen levenswerk te worden maar het is belangrijk hoe 
jij de schaduwpartijen gaat leggen en dat je gaat zien hoe ze lopen in je 
voorbeeld.

Oefening 7

 We gaan het nu wat moeilijker maken. 

-  Pak een willekeurig voorwerp en teken dat ook met een lamp 
 aan een zijde.
- Zorg dat je de juiste donkere en lichtere vlakken op papier zet. 
-  Nog een stapje moeilijker; Neem buiten een object en zet dat 
 zo op papier. Let op, hier gaat de zon zijn kunnen laten zien.  
 Hoe langer je over die tekening gaat doen, hoe meer jouw
 schaduwpartijen zullen veranderen. Het is dus noodzakelijk 
 om snel te tekenen en een middenweg te zoeken in de 
 schaduw die de zon laat zien.
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Een ‘gedetailleerde’ tekening en een ‘gehele’ 
tekening

 Wat bedoel ik daar nu weer mee?
Dat zal ik je eens even haarfijn uit gaan leggen. Je hebt van die ijverige 
kunstenaars die werkelijk alles wat ze zien op papier zetten. Ze menen 
werkelijk het gehele vel te moeten vullen want dat is wat zij immers zien. 
Toch, in de wereld van de kunst en het tekenen is een detail een even 
zo groots werk. Niet het hele vel hoeft vol getekend worden om een 
boodschap door te geven. Niet alles hoeft een toeschouwer te zien om 
een boodschap te ontvangen. 

 Soms is het  overbodig  dat je  letterlijk  alles  eromheen zet. 
Bijvoorbeeld, bij deze twee tekeningen die je hier ziet is de tekening met 
enkel het glas een verhaal apart. Bij de andere tekening zitten we ook 
nog eens te stoeien met een plant en wat boeken die ook hun aandacht 
vragen. Nu zul je weer denken, wat heeft dat nu met perspectief te maken. 
Als antwoord geef ik je dit mee. Perspectief tekenen wil niet zeggen dat 
je een hele stad op papier hoeft te zetten, wil je de sfeer van de stad 
weergeven. Nee, het kan een detail zijn van een straatje, wat winkels of 
een stukje van een pleintje. Dat alles kan ook het verhaal van de stad 
vertellen en het is niet nodig dat je, je uit gaat sloven om de 9.002 wagens 
en 978 gebouwen op papier te zetten! Het is niet nodig en het is zelfs 
verwarrend. Maar buiten verwarrend is het ook zo dat niemand meer weet 
waar hij naar moet kijken en zo totaal de kluts kwijtraakt.
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 Veel meer effect heeft hier het alleenstaand glas met wat dunne 
lijntjes daaromheen. Dat glas vertelt mij meer dan een gehele tekening 
met boeken en planten.

Oefening 8

- Pak een object uit je kamer of plaats waar je bent en zet dat  
 op papier.
-  Geef het diepte door met schaduw te spelen.

-  Pak een object uit je kamer of plaats waar je bent en zet dat  
 op papier.
-  Geef het diepte door met schaduw te spelen.
-  Zet er wat simpele lijntjes omheen en laat het zo.

-  Pak weer dat object.
-  Teken nu het gehele hebben en houden eromheen.

Voel en zie je nu het verschil?

Perspectief, schaduw en kleuren

 Ja, je dacht van me af te zijn maar dat gaat niet zo gemakkelijk! 
Je weet dat ik je zoveel mogelijk wil leren en laten zien wat mogelijk is. 
We hebben op de aarde een atmosfeer. Niets nieuws, zul je zeggen, 
anders zouden we hier niet zitten! Dat klopt, maar ook deze atmosfeer 
heeft weer een vinger in de pap bij meneertje perspectief.

 Buiten dus de smaller en kleiner wordende voorwerpen en het 
verschillende licht wat daar op kan vallen, hebben we ook nog eens onze 
atmosfeer. Deze atmosfeer heeft een mooie manier om ons te laten zien 
of een object dicht bij ons staat of verder weg. Hoe dichter een object 
voor ons staat (in dit voorbeeld een boom), hoe scherper hij is. Staat de 
boom ver weg, aan een einde van een lange weg, dan is hij niet alleen 
kleiner maar ook nog eens wazig! Ja beste mensen, nu moet je hersenen 
even in actie komen want er zijn vele vormen van perspectief die ook 
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nog eens met elkaar te maken hebben. De atmosfeer in bijvoorbeeld 
een regenachtig land zal zeer duidelijk laten zien dat er verderop een 
soort mist hangt. In een warm land zoals Spanje of op mijn eiland in de 
Antillen is dat in veel mindere mate te zien en zul je ook opmerken dat 
kunstenaars van een warm land veel minder ‘spelen’ met de atmosfeer 
dan mensen die in een natter land wonen.

Oefening 9

-  Kijk uit je raam en ga eens kijken of je kunt zien dat vlak voor  
 je alles scherper is dan verder weg. 
-  Maak met je kleurpotloden een schets en je zult ook zien dat  
 de kleuren ver weg zullen verdwijnen. 
-  Door dat in je tekening te doen, maak je ook al ongemerkt   
 een perspectief in je tekening. 

Opdracht 10

 Probeer dat op een andere plaats in de natuur uit of in een park 
in je omgeving. 
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-  Zet je tekening gewoon grof op. Werk met felle kleuren of zoals  
 jij de objecten ziet vlakbij je en de objecten veraf maak je   
 minder hard en fel.

Niet vergeten

 Zoals ik je heb verteld, een object vlak voor je, is helderder dan 
een die ver weg staat. Overal ter wereld is dat gegeven aanwezig. Wat 
voor ogen je ook hebt.

Oefening 11

 Even een gekheid tussendoor.
Niet om je af te leiden of je voor de gek te houden maar het is gewoon 
eens de moeite waard om het te doen.

-  Pak een van de laatste tekeningen die je gemaakt hebt in kleur.
-  Nu maak je bijvoorbeeld de weg rood en de lucht paars en   
 de bomen blauw. 
-  Ook laat je de kleuren niet wegvegen maar plaats ze   
 gewoon keihard op papier. 

 Heerlijk toch om gewoon gek 
te doen en lak te hebben aan de 
gevestigde orde van een tekencursus!
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Les 5 ‘Lijnen in het perspectief’

 Okay, daar gaan we dan verder in de wereld van de lijnen. Ik heb 
je allerlei verschillende manieren laten zien van perspectief brengen in 
een tekening en nu is het tijd om de harde ‘basis’ te leren. O, ga je even 
weg? Geen probleem, je zult eens ook dit stuk gaan lezen. Zeker nu, zul 
je even door die zure appel moeten bijten en het is grotendeels leeswerk 
en in gaan zien wat er je verteld wordt. 

Wat is perspectief? 

 Daar heb ik je, zonder erg, al aardig in verstrengeld en je hebt 
nu door dat dingen verdwijnen en dat ook objecten veranderen bij licht. 
Verder heb je gezien dat een atmosfeer ook nog even een toontje in 
meezingt en zo is perspectief een doffe ellende waar vele mensen zich 
ver van houden. 

 Ik ga je deze doffe ellende laten ervaren als een openbaring. 
Een openbaring om te leren en te zien. Ik weet zeker dat je al een beetje 
benieuwd bent wat er nu gaat komen.  Maar om op de vraag terug te 
komen wat perspectief is, is een simpel antwoord; Perspectief is het 
spelen met de ronding van de aarde waar alle objecten op een  
gegeven moment in het niets verdwijnen! Ja, alles verdwijnt bij de 
horizon want wij mensen kunnen namelijk niet achter een horizon zien! 
Simpel en gewoon aannemelijk, toch? Nee! Okay, gaan we verder. Alles 
wat we zien heeft een einde en dat einde noemen we de horizon. Het 
is een denkbeeldige horizontale lijn die je voor je ziet waar je ook naar 
toekijkt. Het mooiste kun je de horizon zien als je aan het strand bent. 
De zee komt samen met de lucht, die lijn is de horizon. Dat is voor ons 
mensen dus het einde waar wij kunnen zien, puur omdat onze aarde 
rond is. Die horizon komt werkelijk overal voor. Een lange weg zie je ook 
smaller worden en bomen zie je kleiner worden als ze verder weg staan. 
Je hebt zelf kunnen zien dat je potlood groter was dan het huis van de 
buurman. Zo is perspectief een speeltje van onze ronde aarde. Op de 
horizon zijn de verdwijnpunten die voor elk object staan, verschillend. We 
praten dan bij een simpele tekening over twee verdwijnpunten maar een 
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object kan ook opgebouwd zijn uit maximaal 4 verdwijnpunten.  Alles van 
dat gebouw of object verdwijnt naar die 4 punten! Zeker, het valt buiten 
je papier maar daar moet je dan wel alles op berekenen. Kijk maar eens 
rond in je kamer. Je ziet dat de lijnen scheef ergens naartoe lopen en als 
je die lijnen zou volgen komen ze allemaal terecht, in dit geval, bij twee 
punten. 

Oefening 12

-  Ik laat je hier een foto zien van enkele huizen en een strand.  
- Ga eens kijken of je de verdwijnpunten van deze foto kunt   
 vinden. 

Het antwoord zul je vinden op de laatste pagina van deze cursus.

 Het is gewoon om je gevoel en je inzicht te testen. Maak er geen 
punt van als je er geen moer van snapt want ik ga je dat nu allemaal 
haarfijn uitleggen.
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Verklaring van de lijnen en punten

- ‘Punt’ is het verdwijnpunt.
- ‘Doorgetrokken lijn’ is de horizon.
- ‘Streepjes’ en ‘Stippel’ lijnen zijn hulplijnen die je laten  
 zien hoe een gebouw of object loopt.

Een belangrijk gegeven

-  Als je in een wagen zit, zit je laag over een weg te kijken. Je  
 horizon zal dus laag op het papier verschijnen.

-  Ga je staan dan zie je de horizon meestal op de helft van je  
 tekening. 

-  Ben je een gelukkige bezitter van een vliegtuig dan zie je   
 de horizon boven aan het papier.
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Oefening 13

-  Teken een horizon ¼ van de bovenkant van je papier 
 (doorgetrokken lijn voorbeeld).

-  Zet een vierkant midden op de tekening (streep-punt).

-  Plaats een verdwijnpunt in het midden van de horizon   
 (punt).

-  Trek lijnen van de vier hoeken van het vierkant naar   
 het verdwijnpunt (punt) en trek die door op je papier.

-  Zet nu onderaan je papier een tweede vierkant (streep-punt). 

-  Als je nu goed kijkt zie je dat je een doos getekend hebt.
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Oefening 14

-  Ga achter in je kamer zitten en teken je kamer.

-  Even gaan we er vanuit dat we maar een verdwijnpunt hebben.  
 Het gaat meer om de muren, ramen en deuren. Alle andere  
 losse objecten staan natuurlijk niet mooi op een rijtje en zo  
 hebben die elk andere verdwijnpunten. 

-  Je ziet aan het voorbeeld dat deze kamer sterk uit elkaar is  
 getrokken maar als je nu naar je eigen kamer kijkt, zie je dat  
 de hoofdlijnen allemaal op een punt uitkomen.
 
-  Kijk waar alle hoofdlijnen op uit komen. Dat is dan de
 verdwijnpunt van jouw kamer.

Zo de kop is eraf en je zult zeker wat hulp kunnen gebruiken.
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Oefening 15

 Om de hoofdlijnen te kunnen vinden van je kamer is er een manier 
om ze makkelijk te zien en te tekenen.

1. 
-  Maak een foto van je kamer.
-  Maak daar een kopie van met je printer.
-  Pak je liniaal en ga de lijnen trekken. Die van het plafond en 
 van de muren, maar ook die van onder van de vloer. Ook kun 
 je de kasten tegen de muur bij deze lijnen betrekken.

2. 
-  Nu pak je de foto en ga je de lijnen zelf zetten op een vel  
 tekenpapier, dus zonder de kopie.

3.
-  We gaan nu de kamer tekenen zonder foto, zonder kopie,   
 maar zittend op dezelfde plaats waar je de foto hebt genomen.

 Als je deze stappen enkele malen herhaalt, zul je merken dat 
je steeds makkelijker de hoofdlijnen ziet die je naar het verdwijnpunt 
leiden.

 Deze oefening kun je ook doen met een straat, weg of andere 
objecten in je omgeving.

Wees niet bang om fouten te maken, daarvan leer je alleen maar.

Hint

 Zoals ik je al eerder vertelde, als een object niet parallel staat met 
je muren dan zal van dat object de verdwijnpunten ergens anders liggen. 
Het gaat hierom dat je ziet dat huizen in een rij of je kamer waar een kast 
of tafel tegen de muur staat, allemaal dezelfde verdwijnpunt hebben. Als 
je dat door hebt kun je makkelijker een perspectieftekening maken.
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Les 6 ‘Verdwijnpunten en hoofdlijnen’

 Je hebt nu wat krabbels gemaakt en zal zeker enkele malen op 
me  gemopperd  hebben,  want  hoe  kun  jij  nu  al  die  moeilijke  dingen 
volbrengen? Dus is het nodig jou wat voorbeelden te laten zien die goed 
en fout zijn. Ik doe dat om je het gevoel te laten krijgen waar je op moet 
letten en waar het om gaat. Er is veel wat speelt in perspectief en het is 
noodzakelijk dat je zoveel mogelijk krabbeltjes maakt en uitprobeert wat ik 
je hier allemaal uitleg. Maar we gaan nu even je gevoel wat aanscherpen 
en kijken of je daar wat meer inzicht gaat krijgen in de wereld van het 
perspectief.

Voorbeeld 5

 Zoals ik je al eerder schreef, alle  hoofdlijnen van  een  object 
komen doorgaans uit bij twee verdwijnpunten. Het zijn die twee punten 
op de horizon die jouw object goed laten staan in het perspectief.

-  Bij het linker voorbeeld zie je dat de lijnen naar rechts   
 achter allemaal de verkeerde kant op gaan. Dit maakt het  
 huis net een kreupelgebouw wat op instorten staat.

- In het rechter voorbeeld zie je dat het huis netjes afloopt naar  
 twee verdwijnpunten en zo een volwaardig huis is.
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Voorbeeld 6

 We gaan je tafel even tekenen.

-  Oeps, iets ging er mis met de linkse tafel. Dat ding lijkt wel   
 een misbaksel en zou in werkelijkheid weinig stabiel zijn. 

-  Aan de rechterkant zie je de tafel met de twee verdwijnpunten  
 en met een mooie diepte.

Voorbeeld 7

 Ellipsen zijn weer een stapje moeilijker maar ook daarin zie je 
perspectief. 

-  In de linker tekening zie je een ton die in elkaar gedeukt is 
 omdat de linker en rechterkant scherpe hoeken hebben. Dat  
 kan nooit het geval zijn bij een rond voorwerp en zo zien we  
 aan de rechterkant waar je op moet letten. 

-  Probeer dat eens na te tekenen en te kijken wat ik daar   
 gedaan heb. Ik ga je later wat meer hier over uitleggen.
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Voorbeeld 8 

 Een boog in een huis. Lekker modern en je komt het aardig 
veel tegen. 

-  Ook daar moet je niet te werk gaan zoals je dat in de linker  
 tekening ziet want dan is het net of je er met een    
 stoomwals overheen bent gegaan. 

-  Kijk wat ik gedaan heb in de rechter tekening waar ik deze   
 boog ook geplaatst heb met verdwijnpunten en de plaatsen  
 waar de boog moet beginnen en eindigen. Ook hier zal ik op  
 terugkomen maar ga dit maar eens goed doornemen.

Voorbeeld 9

 Een verdwijnpunt wat je wel duidelijk kunt zien aan een spoorlijn 
of rechte lange weg.

-  Ik heb hier ook wat palen rechts geplaatst om je te laten zien  
 dat ook die verdwijnen als ze langs diezelfde spoorlijn staan.
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Voorbeeld 10

 Enkele voorbeelden van twee verdwijnpunten. 

-  Zo zie je links een doos zwevend van de grond en rechts 
 een doos op de horizonlijn gezet.

Voorbeeld 11

 Om het even nog ingewikkeldere te maken een voorbeeld op de 
volgende pagina van drie verdwijnpunten. 

-  Dat is meestal van toepassing als je hoge flats tekent want  
 dan is er ook nog buiten de twee punten op de horizon een  
 punt hoog boven in de lucht. 

-  Als je goed kijkt zie je het vierde verdwijnpunt wat naar   
 onderen gaat, de grond in en dat is als je bijvoorbeeld een  
 flat tekent op de 6de etage waar je zowel links als rechts   
 (horizon) ook boven en onder een verdwijnpunt hebt. Ook zal  
 dan een vierde punt opduiken als je met technische   
 tekeningen bezig bent, zoals bij motoren of elektronische   
 apparatuur enz.
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 Goed, je duizelt nu en dat is geen probleem. Ik raad je aan deze 
voorbeelden één voor één na te tekenen om zo te zien en te voelen, waar 
de lijnen naar toe gaan en wat ze werkelijk doen in de tekeningen. Ook 
is het belangrijk dat ronde voorwerpen altijd ronde vormen houden, een 
bol zal een ellips worden maar kan NOOIT hoeken hebben!

 Op dat onderwerp gaan we nu verder in de volgende les.
Nogmaals, oefen eerst de voorbeelden hier getoond want dat zijn je 
hoofdpunten die je door moet hebben.
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Les 7 ‘Het tekenen van een ellips, cirkel 
en het vinden van het perspectief’

 Wel een lange zin maar het is wel van belang dat je dit rustig en 
punt voor punt door gaat nemen.

Voorbeeld 12

 Om een ellips te tekenen of een halve boog ga ik deze stap voor 
stap met je doornemen.

-  Als eerste zie je dat ik in dit voorbeeld een rechthoek heb   
 getekend met een verdwijnpunt naar rechts. 

-  De linker vertikale lijn is hoger dan de rechter en dat is   
 normaal want die staat verder van je vandaan.
 
-  Nu plaats je een kruis door dat rechthoek (stippel lijnen) en  
 krijg je een middelpunt (punt).

-  Op de hoogte van dat punt trek je een derde lijn naar rechts  
 wat exact de middellijn is van die box (doorgetrokken lijn).

-  Als laatste plaats je nog een vertikale lijn (streepjes lijn).
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 Heb je dat allemaal gedaan? Goed zo, dan gaan we nu naar het 
volgende voorbeeld.

Voorbeeld 13

 We gaan nu even een andere tekening maken en dat zie je hier 
onder. Het is een vierkant met een cirkel daarin geplaatst.

-  Teken een vierkant. 

-  Plaats daar een cirkel in. 

-  Deel dat vierkant in stukken door een kruis daarin te   
 plaatsen (stippel lijnen) en een horizontale lijn door het   
 midden (doorgetrokken lijn).

-  Ook zetten we een vertikale lijn die je hier ziet als een   
 streepjeslijn.

 Mooi, wat een gewirwar en je begrijpt niet waarom je dat moet 
doen. Ik ga je uitleggen.
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 Je ziet dat ik verschillende punten heb gezet op de cirkel en in het 
midden. Deze punten zijn de snijpunten waar de horizontale lijn (horizon) 
en de vertikale lijn de cirkel doorkruisen. Deze punten zijn belangrijk, 
onthoud die goed.

 Nu gaan we naar de tweede tekening en daar zie je dat ik het 
bovenste gedeelte van de rechthoek heb genomen die we in voorbeeld 
13 hebben getekend. 

-  In dat bovenste gedeelte van de cirkel  is een halve cirkel   
 getekend.
-  Nu zal het je wel opvallen dat de cirkel niet mooi rond is maar  
 dat kan ook niet omdat deze in een hoek staat oftewel in   
 perspectief.

 Het linker gedeelte heeft een plattere ronding en het rechter 
gedeelte een veel scherpere ronding.

 Bestudeer deze boog heel goed want dit is het principe van een 
halve boog leggen in perspectief.
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 Okay, om het even tot het uiterste op te voeren laat ik je hier zien 
wat je moet doen als er meerdere bogen langs elkaar liggen. Maar het is 
ook een ezelsbruggetje als je objecten exact op dezelfde afstand in het 
perspectief moet tekenen.

Voorbeeld 15

-  We trekken de horizon (doorgetrokken lijn) en plaatsen daar
 rechts een verdwijnpunt.

-  We zetten een vertikale lijn links haaks op die horizon, boven  
 net zoveel als onder de lijn.

-  Op het uiteinde van die vertikale lijn (no1) trek je zowel boven  
 als onder een lijn, ook naar het verdwijnpunt (stip). 

-  Nu zetten we een tweede vertikale lijn op de plaats waar   
 het tweede object, paal of wat dan ook, moet staan. 

-  Trek een diagonaal van punt 1 naar punt 2 en die diagonaal  
 snijdt dan de onderste lijn wat je ziet als punt 3. 

-  Op punt 3 zet je weer een vertikale lijn en dat is je derde lijn  
 en heb je weer een snijpunt om zo meerder plaatsen te   
  bepalen waar je een object exact ten opzichte van een  
   ander nodig hebt. 

1

2

3
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 Een voorbeeld in de praktijk zie je op deze foto en de pilaren van 
dit huis.

Oefening 16

 Nu je die foto toch voor je hebt, ga eens de lijnen die ik je heb 
laten zien en geleerd heb uitwerken op dit huis.

Tussendoortje

 Laten we dit geen oefeningnummer geven maar ik verwacht wel 
dat je alle voorbeelden hebt uitgewerkt en in de praktijk hebt gebracht. 
De enige manier dat je dingen leert is het om te doen en als je dat niet 
doet, vergeet het maar.
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Oefening 17

 We komen weer even terug op die ellips. 
-  Zoals je ziet kom je in de schaal een plat vierkant tegen met  
 de cirkel en de punten waar de diagonalen zich kruisen.

-  Op die manier kun je in de juiste proporties een schaal  
 tekenen of alles wat een ellips is. 

 Je blijft uitgaan van een vierkant en zijn cirkel en het ligt er maar 
net aan in hoeverre je dat vierkant neerlegt en welke hoek je die cirkel / 
ovaal ziet.



-239-

Oefening 18

 Als klap op de vuurpijl heb ik alle oefeningen eens bij  elkaar 
geplaatst in deze gang met boogjes en zijn pilaren. 

-  Ga deze tekening maar eens goed ontleden en laat je gevoel 
 en kennis nu maar eens goed werken. 

-  Maar het beste is om deze tekening enkele malen na te   
 tekenen en de dingen die ik je uitgelegd heb, daarin uit te 
 werken. Oefening baart kunst, nietwaar?

 Lukt het niet de eerste keer en ga daar maar van uit, dan probeer 
je  het  nogmaals  en  snap  je er nog niets van, dan zul je de vorige 
voorbeelden weer door moeten nemen. Want dan mis je nog informatie 
die niet tot je doorgedrongen is.
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Les 8 ‘Afsluiting’

 Ik mag nu aannemen dat  je  een  beetje  door hebt  hoe  en wat  
perspectief  is  en  waar  je op  moet  letten.  Ik  heb  je  vele  dingen 
voorgeschoteld en je zult zeer zeker deze cursus meerdere malen moeten 
herhalen. Ik zeg je wel, dit is maar een tipje van de wereld in perspectief. 
Ik geef je nog wat extra informatie mee zodat jezelf verder kunt gaan 
experimenteren. 

Voorbeeld 16

 Hier zie je een simpele stoel die geplaatst is onder de horizon.
 
-  Mijn ogen zijn op de hoogte van de doorgetrokken streep wat  
 in dit voorbeeld oogpunt heet. 

-  Verwar het niet met de verdwijnpunten die links en rechts van  
 de stoel op de horizon zitten.

Je oogpunt is altijd in het midden van je tekening en precies voor je.
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Voorbeeld 17

 In dit voorbeeld zie je de verschillende verdwijnpunten van een 
complexer gebouw. Je ziet dat alle hoofdlijnen blijven bij het eindpunt 
uitkomen. 

 Even  nog  wat  extra  voorbeelden  als  je  gaat  werken met 
perspectief. Het zijn foto’s waar ik de hulplijnen op aangebracht heb om 
je zo visueel ook nog wat extra informatie te geven.

Eén punts perspectief

 Je ziet alle lijnen van deze straat lopen naar rechts en verdwijnen 
daar. Al deze gebouwen staan namelijk mooi op een rijtje.
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Twee punts perspectief

 Hier zie je de kleine slavenhutjes van Bonaire mooi op een rij 
staan en weggaan in een punt rechts van de foto. 

 Je ziet ook dat de daken de andere kant uitgaan en zo naar een 
tweede punt gaan.
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Drie punts perspectief

 Drie punts perspectief heb je veelal bij hoge gebouwen en is 
dan pas belangrijk. Ook zul je dat zien bij technische tekeningen die ook 
nog wel  eens een vierde punt hebben en dan zit je werkelijk helemaal 
gebakken in de wereld van het perspectief. 

 Maar maak je niet druk, je zult dat niet nodig hebben wil je een 
mooie goede tekening maken. 
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Conclusie

 Zo, ik denk wel dat ik je nu een beetje in  de  wereld  van het 
perspectief heb gebracht en ik verzeker je dat dit maar een pril begin is. 
Het zijn enkele simpele stappen die je als hoofdlijnen kunt beschouwen. 
Je weet nu dat er overal een horizon is in je tekeningen en dat alle lijnen 
van gebouwen en wegen maar ook in de natuur bij bomen, gaan naar 
verdwijnpunten op die horizon. Toch is er een ding wat ik je niet kan 
leren en dat is dat je gaat merken dat perspectief grotendeels vanuit je 
gevoel komt. Je ogen registreren en je gevoel doet de rest. Maar voor 
vele dingen zijn ‘ezelsbruggetjes’ zoals ze dat mooi noemen. Waarom 
moet het toch een ezel zijn? Maar goed, even terugkomen op perspectief. 
Perspectief zijn lijnen die verdwijnen, perspectief zijn objecten die voor 
je immens groot kunnen zijn en van veraf een speldenknop. Ik hoop dat 
je met de cursus ‘perspectief’ nog iets anders hebt geleerd, namelijk;  
Wat  het probleem ook mag zijn, neem er afstand van en bekijk het van 
een andere kant. Je zult zien dat dan zelfs grote problemen, zoals leren 
tekenen in perspectief, niet echte grote problemen zijn!

Succes!
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EINDE CURSUS 7

Antwoord pagina 219
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Het einde van een start

 We zijn nu beland op de laatste pagina’s van dit boek. Dit boek 
heb ik geschreven omdat ik meen dat iedereen kan tekenen en ik heb 
geprobeerd jou te laten zien dat je werkelijk meer kunt dan dat wat jij in 
je gedachten had.
 
-  Tekenen is, niet luisteren naar anderen.

-  Tekenen is, doen en je nergens aan storen.

-  Tekenen is, je gevoel open stellen en deze informatie   
 gaan gebruiken.

-  Tekenen is, weer mens worden en al je zintuigen gaan   
 gebruiken.

-  Tekenen is, om jouw hart en ziel te plaatsen op een   
 stuk papier. Wat dat ook mag zijn.

 Het maken van fouten is alleen een leerproces. Als ik niet zoveel 
fouten had gemaakt was ik nu niet zover in het leven als waar ik nu sta. 
In de huidige maatschappij worden fouten gezien als doodzondes en je 
krijgt gelijk een stempel dat je een dom figuur bent. Ik kan je vertellen 
dat juist die mensen, die dat beweren, de meest domme wezens zijn hier 
op aarde. Deze mensen hebben kennelijk een groot ego probleem en 
menen werkelijk dat hun wijze van zien en handelen de ware is. Vergeet 
dat maar en dan denk ik altijd aan mijn oude leermeester die, toen ik 
klein was, eindeloos geduld had en mij keer op keer vertelde: ‘John kijk 
nog eens even goed naar dit gedeelte van je werk’. Met deze zin ben 
ik gekomen waar ik nu ben, want ik ben blijven kijken en ik heb leren 
voelen als geen ander mens. Mijn gevoel is zo ontwikkeld dat het voor mij 
moeilijk is om op bepaalde plaatsen te komen omdat ik kan vertellen wat 
voor een negatieve ellende daar heeft plaatsgevonden. Voelen is bij mij 
misschien te veel ontwikkeld, maar ik kan het nog aan en ik kan zo met 
dingen bezig zijn die ik vroeger als kind nog niet had durven dromen. 
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 Over dromen gesproken, wist je dat je van alle dromen een 
werkelijkheid kunt maken? Ik heb zelf geen echte dromen meer omdat 
ze keer op keer uitkomen. Waarom? Omdat ik er voor opensta en ik weet 
wat het leven mij brengt. Ik ben niet bang voor een verleden en helemaal 
niet bang voor wat er moet gaan komen. Zo sta je elke dag in dit leven 
als een nieuw leven en komen dingen op je pad wat je niet voor mogelijk 
hebt gehouden. 

 Maar even terug naar het tekenen. Tenslotte is dit een tekencursus 
maar helaas, misschien voor jou, is alles verweven in een. Ik heb mijn 
tekenen ontwikkeld door het geduld van mijn grootvader, een man die me 
leerde zien, voelen en ontdekken. Eenmaal toen ik de grondbeginselen 
door had genomen met hem, stierf hij en ik dacht even dat ook mijn wereld 
zou eindigen. Maar niets was minder waar want op dat moment ging ik 
zijn woorden zelf hanteren en met de lessen die ik had gehad was het 
genoeg om de basis te leggen om door te gaan in het tekenen. Ik kan je 
vertellen dat in dit boek meer informatie staat als wat ik toentertijd heb 
gekregen van mijn grootvader. Maar zijn weinige zinnen waren genoeg 
om mij zover te krijgen dat ik op onderzoek uitging en mij ging begeven in 
de wereld van de kunst. Door alsmaar te tekenen, schetsen, schilderen, 
beeldhouwen, houtsnijden, kleien, schrijven en ga zo maar door, vond 
ik een weg die me leidde naar een wereld waar ik nu in leef. Een wereld 
vol mooie dingen en een wereld met een geweldig gevoel. 

 Je merkt dat ik veel schrijf over gevoel maar ik kan je garanderen 
dat  als  je  niet  gaat werken vanuit  je  hart  en  ziel,  je NOOIT een 
kunstenaar zult worden. Want je hebt dan geen wil en als je die niet hebt, 
kun je alles in je leven wel vergeten. Gevoel, hart en ziel zijn de motoren 
in de wereld. Helaas in de huidige maatschappij, stressen mensen op IQ 
en over je hersenen die moeten werken. Vergeet het maar en dat is juist 
de reden dat de wereld een rotte appel is. Mensen zonder gevoel zijn 
geen mensen en mensen die alsmaar aan prestatie denken zijn mensen 
die al dood en begraven zijn zonder dat ze het weten!

 Wij  kunstenaars  worden  graag  in  een  hokje  geplaatst  van 
onmogelijke  zweverige  mensen.  Maar  dat  is  het  hem  nu  juist,  wij 
kunstenaars staan boven een gehele maatschappij die totaal niets meer 
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in het leven betekent.  Wij  ‘zien’  teveel.  Wij  voelen  teveel  en  dat  maakt  
ons staatsgevaarlijk. We hebben in de kunstenaars wereld helaas een 
grote groep die menen dat ze een show moeten opvoeren. Je ziet ze veelal 
in galeries en op de meest intellectuele plaatsen, vreemd gekleed en 
liefst zo opvallend mogelijk. PAS OP! Deze mensen hebben die aandacht 
nodig voor hun ego. Een ware kunstenaar heeft niets nodig en die zul je 
niet gauw in een galerie zien. Een ware kunstenaar zal de openbaarheid 
mijden omdat hij ziet dat er vele leeghoofden daar rondlopen. Daarom 
grijns ik veelal wanneer een kunstenaar met een hoop bla, bla weer in 
een galerie staat. Zeker als hij, als een goede geste, een workshop geeft 
voor een luttel bedrag van enkele euro’s! Geldtrekkers en in mijn ogen, 
complete showmensen die op jouw geld uit zijn. 

-  Een ware kunstenaar heeft het door dat hij, door het   
 openstaan met zijn gevoel, niets nodig heeft. De aarde geeft  
 hem alles en hij zal kunnen doen waarvoor hij hier is gekomen.
 
- Een ware kunstenaar zal geen massa mensen opzoeken   
 omdat hij daar niet thuis hoort. Hij is geen egotripper en zal  
 zich ook niet over lijken naar boven werpen als zijnde een   
 nieuwe stroming. 

 Vele  malen  is  mij  gevraagd  om  cursussen  te  geven. Ik heb 
ze allemaal geweigerd om de reden dat ik mensen niet kan verplichten 
naar mij te luisteren. Als iemand tekenen wil leren moet hij zelf starten, 
zelf beginnen te krabbelen en zorgen dat er een wil is om zich geheel 
aan te passen aan de wereld van het tekenen. Nogmaals, mocht je het 
alweer vergeten zijn, die wereld is een wereld van gevoel en zien. De 
cursussen die ik geef zijn altijd voor niets geweest en heb ze ook op mijn 
website staan. 

 Op dit boek, waar je aardig wat voor moet betalen, verdien ik 
werkelijk nog geen euro. De prijs is wat mijn uitgever stelt en mij oplegt 
aan drukkerskosten.
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 Ik heb je hier in dit boek aardig wat technische informatie voor 
geschoteld en dat is alleen maar om je een beter inzicht te geven in het 
geheel. Of het nu vrij tekenen is of werken van foto’s of het werken met of 
zonder perspectief, alles is maar een bijzaak. Ja, alles kun je vergeten als 
je een ding niet gaat vergeten en dat is; Je hart en ziel open zetten en 
beginnen. Dat is de belangrijkste regel uit dit boek. Gooi het boek maar 
weg maar scheur dan even deze regel eruit! Niemand kan jou tekenen 
leren. Niemand kan jou laten zien en voelen als je daar niet voor open 
staat en er is altijd een knop nodig die jou omschakelt en je aan het werk 
zet. Want niemand kan een tekening voor jou maken al zouden dat vele 
leraren willen. Het is noodzakelijk dat je vanaf nu een zee aan fouten 
gaat maken in het tekenen en van die fouten ga je leren zien en voelen. 
Door die fouten ga je een nieuwe tekening maken en maak je dan minder 
fouten en zo ga je door totdat…. Nee, de tekening zal NOOIT foutloos 
zijn. Teken zoals jij het wilt en laat iedereen voor wat het is. Leg jouw 
hart en ziel op papier en wees niet bang wat anderen ervan vinden 
of zeggen. Ze kunnen jou dat niet zeggen want dat is jouw wereld.

 Toch heb ik even een kleine aantekening en dat is; Als ik aan het 
tekenen ben, heb ik altijd mensen om me heen die me kunnen zeggen 
of de tekening goed voelt of niet. Mijn moeder meende werkelijk niet te 
kunnen tekenen net zoals mijn vrouw! Toch weten ze me te vertellen van 
‘John, iets is er niet goed links boven’ en dan ga ik opnieuw kijken en 
warempel iets was daar aan het wringen. Mensen die beweren niet te 
kunnen tekenen maar wel voelen en weten te vertellen wat er mis is in 
een tekening. Deze mensen kunnen je vriend, vriendin, vader, moeder, 
of iedereen zijn. Dan is het aan jou of je het ook ziet en zo voelt en op 
die manier zou je aan een goed eindproduct kunnen komen. 

 Toch is er ook een andere manier die ik ook het meeste hanteer 
en dat is; Als je aan het tekenen bent, stop na een tijd en laat de tekening 
die dag voor wat het is. Als je meent dat een tekening klaar is, hang hem 
in de kamer op waar je dagelijks bent en kijk er regelmatig naar. Als het 
prettig aanvoelt is het af, merk je dat er nog iets mis is blijf kijken en je 
zult de fout vinden. Zo hangen nieuwe tekeningen minimaal 2 weken bij 
ons in de woonkamer. Afstand nemen en op zijn tijd weglopen van een 
tekening is de beste leerschool. Dat samen in combinatie met het leren 
zien en voelen van fouten, is de meest ideale situatie.
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 Ik ga je nog even voor de laatste keer toespreken. Er is totaal geen 
reden waarom jij niet zou kunnen tekenen. Jij kunt ook tekenen, al kan 
dat op een andere manier zijn als je buurman of je leraar. Het tekenen 
is een uiting van jouw hart en ziel en die is anders dan die van wie dan 
ook. En zo maak jij dus ook andere tekeningen als wie dan ook. Ik heb je 
hier wat vertrouwder gemaakt met wat tekenen inhoudt. Wat er allemaal 
omheen hangt, staat en vliegt. Maar het belangrijkste is maar een ding 
en dat is DOEN! DOEN! Dat is de sleutel tot elk succes. Er is geen reden 
om je vanaf te laten brengen door zogenaamde experts die menen het 
beter te weten. Dat is waar jij boven moet gaan staan en gaan inzien dat 
jij een mens bent van vlees en bloed en waar een energie bestaat die 
alleen jij mee kunt werken. WERK DAAR DAN OOK MEE! Dat is wat ik 
je als laatste mee wil geven.
 
 Ik wens je in de wereld van de kunst een goede reis en je zult me 
zeker tegenkomen.

John
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Website informatie

 Voor eventuele 
verdere uitleg en voorbeelden
kan ik je aanraden om eens
op mijn website te gaan.
Op deze site zijn zeer vele 
werken van mij te zien van 
tekenen tot beeldhouwen toe.

 Het is  een  site  waar 
ook  zeer  veel tekeningen 
stap  voor  stap te bewon-
deren zijn en dat je zo een
idee krijgt hoe ik te werk ga.

 Ik vraag geen geld 
voor de lessen die daar  
geplaatst staan. Voor mij 
is het een eer dat je komt 
kijken en dat ook jij aan het 
tekenen gaat.

 Het gaat er niet om 
dat je hetzelfde gaat tekenen.
Maar de ‘de stap voor 
stap’ voorbeelden kunnen net 
die motivatie geven die je
nodig hebt.

Welkom op de website;

http://www.johnbaselmans.com
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Cursus boeken geschreven door John

      
      Drawing course John Baselmans 
ISBN 978-0-557-01154-4 - Engels-  (Soft cover)

      The secret behind my drawings 
ISBN 978-0-557-01156-8 -Engels- (Soft cover) 

       The world of drawing humans 
ISBN 978-0-557-02754-5 -Engels- (Soft cover) 

Deze boeken zijn te bestellen via de website;
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
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