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INLEIDING 

U heeft nu een boek in handen dat veel handige dingen aan u 

toevertrouwt. Ik ben er dan ook zeker van dat u verschillende 

wetenswaardigheden in praktijk kunt brengen. Het één en 

ander dat ik beschrijf  heb ik als ervaring opgedaan tijdens mijn 

grafische periode. Niet alleen ben ik kunstschilder maar ik ben 

ook bekend met grafische technieken toen ik me in de 

reclamewereld verdiepte. Het was niet zo als tegenwoordig dat 

je niet meer handmatig hoeft te werken om een grafisch 

ontwerp te maken. Je doet het nu gewoon op de computer 

(DTP). Ik beperk me in dit boek alleen tot bepaalde grafische 

constructies die van nut kunnen zijn zowel voor de 

kunstschilder als de tekenaar. Niet direct de grafische tekenaar 

maar wel de ontwerper. Ook al heeft de computer veel werk uit 

handen genomen, toch is nog steeds handwerk nodig. 

Bovendien geeft het ons meer inzicht.  

Het heeft mij een voordeel verschaft om het handmatig te leren 

want dat is toch de basis. Daarbij is het ook altijd bruikbaar 

zonder computer of zonder stroom! Dat maakt je minder 

afhankelijk. 
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Is het niet leuk om te weten hoe bijvoorbeeld het logo Shell tot 

stand is gekomen? Maar ook hoe u het zelf ook kan maken? 

Ook geven de oefeningen inspiratie tot het scheppen van een 

zelf bedacht ontwerp dat strak uitgebeeld moet worden.  

lk leerde tijdens mijn opleiding dat in de grafische sector in principe alles 

strak en het liefst vergroot moet worden afgebeeld omdat het bij 

verkleining scherper en strakker is in het reproductieproces. Eventuele 

kleine ongerechtigheden vallen dan minder op omdat het met de hand, 

met behulp van tekenhaak of tekendriehoek en dergelijke getekend is. Het 

is niet één tekening maar als het voor een boek, de krant of tijschrift 

bestemd is, kunt u wel nagaan dat de oorspronkelijke drukproef perfect 

moet zijn. Die ene tekening wordt vermenigvuldigd. Daaruit volgt dat 

netjes en schoon gewerkt moet worden. Verder wijd ik hier niet verder 

over uit omdat we dan afdwalen van ons doel. Toch wilde ik u er even op 

attent maken dat netjes werken hierbij wel vereist is ook al is het een 

eenmalige tekening. 

Ons doel is iets ontwerpen eventueel met behulp van constructielijnen om 

het object strak en verantwoord uit te beelden.  

Het eerste hoofdstuk gaat over vlakverdeling, mogelijkheden en 
creatieve tips. Vanaf het tweede hoofdstuk gaat het verder met 
creatief tekenen, oefeningen en verschillende tips. 
Ik wens u een plezierige tijd toe met dit boek dat u altijd weer 
kunt raadplegen als u een bepaalde werkwijze niet meer weet.  
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Hoofdstuk 1:  Vlakverdeling 

In dit hoofdstuk komen verschillende vormen aan bod. Hierbij kunt u meer 
creatief zijn om iets te ontwerpen en deze materie heeft een wat speelser 
karakter. Het zijn ook goede oefeningen om uw creativiteit te trainen. De 
meeste mensen denken dat ze niet creatief zijn. Iedereen is in wezen creatief. 
De één heeft het wat meer ontwikkeld dan de ander. Creativiteit is niets 
geheimzinnigs. Door iets te veranderen of een ander combinatie te maken bent 
u creatief!  
We beginnen met een muurtje. Een muurtje is gevormd door middel van 
bakstenen. Dit muurtje of grondvlak zoals bij een straat bestaat uit een bepaald 
patroon. Een baksteen of straatsteen komt uiterst eenvoudig over maar deze 
vorm is wel goed uitgekiend. Vergis je niet. De lengte, breedte en hoogte zijn 
zodanig gekozen dat er verschillende vormen mee mogelijk zijn.  
Ik kan u hieronder een aantal voorbeelden laten zien. Het is echter aan u om 
zelf uw vindingrijkheid  te ontwikkelen en te tonen. 
 
Voorbeelden verschillenden standen: 
 

  
 Dit is een onderdeel van naaste  
tekening welke n u schuin getekend is en 
doet denken aan een bepaald 
straatstramien hetgeen u wellicht eens 
gezien heeft. 
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Figuur 1 bakstenen straat of muur     fig.2 straat  

Met deze verschillende standen kunnen we een tekening maken door 
verschillende standen te combineren of te sorteren. Door de volgorde af te 
wisselen ontstaat een nieuw patroon. Er zijn diverse variaties mogelijk. 
 
Ook de volgende bestaande betonnen steen geeft mogelijkheden om te 
gebruiken of te bewerken.                                            

Toevallig groeide er een 
slingerplant langs. 
Hierdoor is een extra 
decoratief motief ontstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In hoofdstuk 1 is het meten en het maken van constructies behandeld. Voordat 
we naar het ontwerpen in een vierkant gaan wil ik u er even aan herinneren dat 
we nu weten hoe we een gelijkzijdige driehoek moeten maken. Graag laat ik u 
nu een paar voorbeelden zien van de mogelijkheden van een zeshoek. 
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Zo kunnen we ook een honingraat maken. Die is namelijk ook gebaseerd op 
een zeshoek. 

 
Dit in combinatie. 
 
 
 
 


