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Van jou!

Schrijf je naam met de hand die je meestal niet gebruikt.

Schrijf je naam alsof je een 
koning of een koningin bent.

Schrijf je naam zo priegelig als je kan.
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Wij helpen je alleen maar een beetje met wat technieken en 
aanmoediging. Het belangrijkst in dit boek is de lege 

ruimte en die is voor jou.
Om te beginnen, en omdat het jouw boek is, 

willen we je vragen om je naam 
erin te schrijven. 

Een heleboel keer.

Van wie is dit boek?

Schrijf hier je naam.

Schrijf hier je naam alsof je in een auto met een lekke band over een hobbelige weg rijdt.

Wat een meesterschap!

www.defonteinkinderboeken.nl
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch door fotokopieën, 
opnamen of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Voor je aan de slag gaat
Koop in een winkel voor teken-
benodigdheden goede materialen. 
Gebruik niet een gewoon potlood 
als je tekent, maar neem een 
aquarelpotlood. Als je met pen werkt, 
gebruik dan een mooie kwaliteitspen 
die speciaal bedoeld is om mee 
te tekenen.

Wat een 
flair!

Veel tekenplezier!
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tekenen
Dit boek gaat over

  leren

Het boek is geschreven en geïllustreerd 

voor iedereen, vooral voor mensen die 

niet altijd even makkelijk de punt van 

hun potlood weten te vinden.

De artistieke school waar dit boek zijn intrek heeft 

genomen is informeel: het is een vriendelijke plek 

waar je gewoon mag blijven zitten.

Het doel van dit boek is heel persoonlijk: jou 

de middelen geven om je jouw-heid tot 

uitdrukking te brengen.

De technieken die we in dit boek beschrijven zijn be-

doeld om je blijer te maken met je tekeningen. Het zijn 

geen schoolse lessen in perspectief, licht en schaduw, en 

levensecht tekenen. In dit boek volgen   we een totaal andere aanpak.

Punt van het potlood

54

De basisgedachte De benadering van

kunst die we in dit boek hanteren heet Gung-Ho. Wan-

neer je wordt verleid door een wit vel papier, wapen jezelf 

dan met tekengereedschap, bedenk wat je wilt tekenen 

– en wat de ‘essentie’ ervan is – gooi vervolgens (artistiek

gesproken) een balletje op en geef het een flinke mep over 

het net.

Is het raak, dan heb je een tekening die zowel kunstzinnig en spontaan 

is als recht in de roos.

En is het mis, dan gooi je gewoon nog een balletje op, net zolang 

totdat je tevreden bent met het resultaat.

Eén ding is zeker: aarzelend en bibberend zul je 

nooit een knallende serve slaan.

Hoe 
kan ik 

het best 
kritisch 

naar mijn 
eigen werk 

kijken?

Dat is makkelijk! Op elke 

bladzij hebben we ruimte 

gereserveerd speciaal voor 

je negatieve 

commentaar. 

Zo belangrijk 

denken wij 

dat dat 

is. Op deze 

bladzijde is 

dit de ruimte 

voor je negatieve 

commentaar.

Vouten Wij geloven daar niet in. Wij zijn zelfs voorstanders van pot-

loden zonder gummetjes. Je kunt geen fouten 

maken in je tekening. Dat neemt niet weg 

dat de ene tekening beter geslaagd is dan de 

andere. Dat is ons volgende punt.Zwart
aquarelpotlood

   BONUS
Geen gum!
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De woeste vijfpotige 
Prutser

Succes
Een tekening kan natuurlijk op verschillende manieren, en op ver-

schillende niveaus, geslaagd zijn. In ons boek beschouwen we een teke-

ning geslaagd als die (met feilloze precisie) iets interessants of wezenlijks 

van het onderwerp tot uitdrukking 

weet te brengen. Dat kan per ongeluk 

gebeuren (wat vaak het geval is), maar ook dan 

mag je met de eer strijken. Zo kan een rommelige 

tekening van een monster naar onze maatstaven toch 

heel geslaagd zijn als die de woestheid van het 

schepsel weet te vangen. Bijvoorbeeld:

           Maar leer ik 
ook echt tekenen?

Natuurlijk.

Toch is hier een kleine kanttekening op zijn 

plaats. In dit boek besteden we weinig aandacht 

aan technieken van het fotorealisme (waarbij je het 

werk op een foto wilt laten lijken). In dit boek leer je 

niet om de buitenkant van iets (of iemand) precies na te tekenen. Wat wij wil-

len is een beetje lastiger, en heeft een ander doel.

Maak 
kennis 
met je 
zwarte
potlood
Gebruik hiervoor 

geen gewoon 

potlood. Neem 

een professioneel 

aquarelpotlood, dat 

uitvloeit als het nat 

wordt (en daarna 

weer opdroogt). 

Probeer maar:

Teken – met de 

punt of met de zij-

kant van je potlood 

– een dikke, een 

dunne, een rechte 

en een kronkelige 

lijn. Spuug dan op 

je vinger en smeer 

de lijnen uit tot een 

lekker lange slunge-

lige vlek.

Jazz tekenen

Als dit een piano was en geen 
boek, dan zouden deze tekenin-
gen stukjes geïmproviseerde jazz 
zijn en geen klassieke toonlad-
ders of bewegingen. Net als bij 
geïmproviseerde jazz is de vorm 
niet helemaal vrij (je kunt niet 
lukraak op de toetsen rammen), 
maar ook verre van een keurslijf. 
Als het om regels en structuur 
gaat, volgen onze tekeningen 
een middenweg. Om die weg te 
vinden moet je je tot op zekere 
hoogte aan de ‘regels’ houden 
(licht, schaduw, perspectief, 
anatomie) maar niet zodanig dat 
alle energie en pret verdwijnen, 
of dat je geen persoonlijke inter-
pretatie zou mogen geven als de 
werkelijkheid je beperkt. Hoe je 
dat evenwicht vindt? Rommel 
gewoon wat aan. Ga op zoek 
naar klanken die jij prettig vindt 
klinken en ontdek de manier van 
spelen die jou past.

Teken een lijn 
van hier…

…en uiteindelijk, 
ten slotte, 

tot besluit naar hier.

…naar hier…

…naar hier…

…naar hier…

…naar hier…

…naar hier…

Probeer het wezen van iets te vangen

Maankonijn

Ons doel
Ervoor zorgen dat jij in het 

wezen van je onderwerp 

kunt kruipen door er recht 

op af te gaan. We zijn niet 

zozeer geïnteresseerd in de buitenkant van iets, als wel in het ‘iets’ zelf.

Wat bedoelen we daarmee?
Zie het zo: een goed gedicht verspilt geen woorden op zijn weg naar de kern van 

zijn onderwerp. Op dezelfde manier verspilt 

een geslaagde tekening geen lijnen. Je kunt 

wekenlang aan een prachtig schilderij van een 

konijn werken, nauwkeurig tot in de kleinste 

details, en nog steeds de echte konijn-heid niet 

te pakken hebben. Vervolgens maak je tussen de 

bedrijven door een grappig schetsje – en plotse-

ling staat de ziel van langoor op het papier.
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Derde

9

Eerste prijs

Tweede

Op deze bladzij maak je kennis met je 
zwarte pen. Hij kent minder nuances en stem-
mingen dan je potlood, maar voor lijnenwerk, 
krabbels, details, omtrekken en gepriegel is hij de 
juiste keus. Gebruik een mooie kwaliteitspen die 
speciaal bedoeld is om mee te tekenen.
Je bent nu een kunstenaar.
Je verdient niet minder.

Zoals je ziet is deze bladzijde maar half af. 
Jij mag hem afmaken.

En nu allemaal!

Een louter penpagina

Prijswinnaars van de Eerste Internationale 
Harigste Man-verkiezing

St. Petersberg, 1926

Soms zit 
er heel 
weinig 

verschil 
tussen 
krassen 

en HAAR...

Hoe              moet ik tekenen?
Werk op een schaal die comfortabel is – niet te groot, niet te klein. Teken vanuit je fantasie vier of 
vijf dingen uit de ideeënhoek en probeer ze allemaal op deze bladzij te laten passen. Gebruik alleen 
je zwarte pen.

groot

Ideeënhoek: palmboom, luchtballon, 
brievenbus, hoefijzer, eenwieler, tennis-
racket, halter, strijdbijl, schaar,
vlaggenstok met een vlag.

Het wordt
een giraf.

Wat is
het? 
Een 

microbe?




