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Inleiding  
 
 

Iedereen kan tekenen, maar niet iedereen kan goed tekeningen maken. Een potloodtekening 

moet een vaardigheid op een goede basis van theorieën zijn, omdat een potloodtekening een 

mix is van theorieën en een goede uitvoering van deze theorieën. 

 

 Oefening baart kunst, maar de basis op theorieën en technieken in de 

tekening maakt de weg vrij voor betere tekeningen. 

 

Dit Eboek richt zich voornamelijk op beginners in potloodtekenen en degenen die hun 

potloodtekening wensen te verbeteren. Vaardigheden door middel van andere technieken en 

inzichten die kan men hier vinden. 

 

Iedereen kan dit Ebook gebruiken om zijn of haar tekenvaardigheden aan te scherpen met het 

einddoel een steeds betere potlood-tekening kunstenaar te worden door dit kleine eerbetoon. 

 

Dit boek, geschreven in niet-technische taal, streeft naar het  bevorderen van een beter begrip  

Het heeft betrekking op de basisprincipes van de potloodtekening, die voorzien is van een 

goede basis voor potloodtekening en een aantal praktische tips. 

 

Dit boek bevat artikelen over de potloodtekening, en het laat zien hoe stap-voor-stap 

voorkomende objecten te tekenen zijn zoals mensen, auto's en dieren. 

 

Aangezien tekenen visueel is, zijn de hoofdstukken kort en voorzien van meer illustraties en 

toepassing van tekentheorieën. 

De maker van dit ebook hoopt individuen te  inspireren om de kunst van het potloodtekenen 

na te streven en hun artistieke geest te ontwikkelen. 
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Wat is nodig om een goede kunstenaar te zijn… 

 

 Kunstenaars zijn gemaakt, niet geboren. In tegenstelling tot 

medicijnen of de wet dat men uitgerust moet zijn met goed 

onderwijs, een mate van kennis, is het merendeel van de 

kunstenaars vandaag de dag gewoon autodidact kunstenaars. Naar 

een formele kunstacademie gaan is geen noodzakelijke voorwaarde 

om een kunstenaar te worden. Behalve als men een commerciële 

kunstenaar wenst te worden of één die werkt voor bedrijven of 

kranten. 

 

  

De reis van de kunstenaar begint met de wens om zich te uiten door middel van tekenen en 

kunst. In feite kunnen ze zich beter uiten dan met woorden. Tekenen komt natuurlijk over 

voor hen. 

 

 

  

Sommigen zouden zich kunnen uiten door middel van cartoons of 

komische strips terwijl anderen door abstracte schilderijen. Daarom 

tekenen is hun natuur, maar dat betekent niet dat ze het behandelde 

van de basisbegrippen van tekenen afslaan. Ze leerden nog steeds de 

basisbegrippen van tekenen, maar ze namen een eigen stijl aan in 

tekenen. 

 

Technische vaardigheden in tekenen is goed, maar tekenen moet 

meer zelfexpressie zijn. Met tekenen, is er geen juiste of 

verkeerde stijl omdat tekenen zelfexpressie is. Het is de keuze van 

de kijker om die bepaalde zelfexpressie te waarderen of niet. 

 

Deze kunstenaars waren nieuwsgierig en veeleisend over de wereld 

om hen heen. Ze hadden oog voor details en hoe objecten 

en landschap werden samengesteld door de natuur. De aansporing 

en het doorzettingsvermogen hebbend om de natuur te imiteren en 

leven te geven aan hun visie.  

 

Kunstenaars oefenen voortdurend om hun ambacht te 

perfectioneren. Beslissen om uit te groeien tot een kunstenaar is een 

gemakkelijke beslissing, maar één worden niet altijd gemakkelijk.. 
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Voor- en nadelen van het Potlood 

 

Het voordeel van het gebruik van een potlood in tegenstelling tot het gebruik van een pen is 

dat je gemakkelijk fouten kan wissen wanneer je een potlood gebruikt voor het tekenen. 

Kunstenaars kunnen fouten maken en hoeven niet helemaal opnieuw beginnen. Wissen is niet 

alleen voor fouten. 

 

 Een potloodtekening is een proces. Kunstenaars beginnen met het tekenen door lichte 

contouren die hen helpen een tekening te maken. 

 

 Je kunt ook later de contouren wissen en de mensen zullen nauwelijks merken dat de 

tekening voortkwam uit eenvoudige lijnen. Tekenen met behulp van potloden in een tekening 

is goedkoop omdat je alleen een potlood en papier nodig hebt om een eenvoudige tekening te 

maken. 

 

 Potloden en papier zijn gemakkelijk mee te nemen die jezelf niet beperken tot het  

maken van één in je studio. 

 

 Potloden zijn betaalbaar en worden verkocht in de meeste winkels. Je hoeft je niet druk te 

maken over het opdrogen of het bereiken van de vervaldatum van het potlood. Het kan overal 

worden opgeborgen en het onderhoud ervan is probleemloos. 

 

 In tegenstelling tot het gebruik van verf en andere media die vervelende dampen afgeven, 

zijn potloden reukloos. 

Fabrikanten maken potloden veelzijdig afhankelijk van de behoeften van de kunstenaar, van 

donkerzwart tot lichtgrijs. Potloden kunnen ook zeer zacht zijn, wat gemakkelijk is voor 

schaduw en hard is perfect voor fijne details. 

  Potloodtekeningen hebben een 

neiging om af te geven als je ze  

aanraakt of erover wrijft. Die  

fijne details zullen eruitzien als een 

vlek. Het is belangrijk om handen 

van het papier af te houden 

tijdens het tekenen of bedek je 

tekening met een ander stuk 

papier, bij het proberen om het werk 

te voltooien. 

 

 Zodra de tekening is voltooid, 

berg  dan de tekening op om vlekken 

te voorkomen. 

Het afdichten is ook belangrijk voor 

het tijdelijke karakter van de potloodtekeningen. Je kunt voor dit gebruik maken van een 

afdichting of fixeermiddel spray. Anderen gebruiken haarspray die parfumvrij is. Artiesten 

spuiten deze lichtjes op hun werk. 
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Korte geschiedenis van het Potloodtekenen 

 Beroemde Potlood kunstenaars en hun werken 
  
Het potlood heeft veel voordelen, één daarvan  is dat het zeer gemakkelijk iemands 

fouten te wissen is. Er zijn beroemde mensen in de wereld die liever potloden gebruiken. 

 

 Vincent van Gogh, een opmerkelijke kunstenaar gebruikte Faber-Castell potloden. Volgens 

hem waren deze potloden superieur. Hij hield van de zwartheid en vond het gemakkelijk ze te 

gebruiken 

. 

 Pablo Picasso gebruikte een potlood voor zijn kunstwerken. Jean Auguste- Ingres maakte het 

portret van Mme Guillaume Guillon Lethière. John Constable gebruikte een potlood en 

gewassen sepia in zijn bomen en een waterplas op Stour. 

 

 Deze werken hangen in verschillende beroemde galeries en musea over de hele wereld. 
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De geschiedenis van het Potlood 

 Lang geleden, gebruikte Griekse kunstenaars om te tekenen, papyrus met behulp van een 

metalen stift. In Cumbria Engeland waren er grote opslagplaatsen van grafiet. Plaatselijk 

gebruikte men het grafiet voor het markeren van schapen. Daar grafiet solide was, het was 

ook zacht dat nodig was om voor gemakkelijk gebruik.  

 

De  vroegere beschaving gebruikte schapenvacht om het grafiet in te wikkelen. Engeland 

bleef potloden produceren gedurend 1662; Neurenberg in Duitsland probeerde potloden te 

vervaardigen met behulp van een mengsel van grafiet, antimoon en zwavel. Italië was de 

eerste die houten houders gebruiken. 

 

Ze sneden twee houten helften waarin de grafiet stift ingebracht werd. 

De houten helften werden 

vervolgens samengelijmd. 

Vele jaren later, 

EbenezerWood in Amerika 

automatiseerde het proces 

potlood maken. Joseph Dixon 

had een manier uitgevonden 

om massa potloden te 

produceren. Maagdenvlies 

Lipman bevestigde het 

gummetje aan het potlood. 

Vandaag de dag, is de 

jaarlijkse productie van een 

potlood ongeveer 14 miljard 

potloden. 

 

  

 

 
  Deze potloden kunnen rond-vormig, 

driehoekig of zeshoekig zijn. Er zijn 

zelfs buigbare potloden. Potlood 

variaties houden ook mechanische 

potloden in,die een mechanisme hebben 

dat de stift doordrukt tot het einde. Een 

Quadra chroomzuur potlood heeft vier 

kleuren bij de punt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


