
    Bladzijde   

 

mei 2019 

 Reader 

TEKENVAARDIGHEDEN 

VOOR HET VORMGEVEN 

VAN PRODUCTEN 



    Bladzijde 2 

 

 Inhoud  

Voorwoord  

Objecten kun je tekenen door deze terug 

te brengen tot hun basisvormen. Ook de 

verhoudingen lengte, breedte en diepte 

zijn belangrijk voor de herkenbaarheid.  

Onderstaand zie je het stilleven van de 

Hollandse kunstschilder Willem Cleasz 

Heda uit 1635. De voorwerpen op dit 

schilderij zijn prachtig weergegeven door 

een overtuigende materiaaluitdrukking en 

een uitgekiende vormgeving.  

In de lessen vormgeven besteden we 

aandacht aan een tekentechniek die be-

staat uit het analyseren van vormen, het 

bepalen van verhoudingen en de plaat-

sing van een voorwerp in de ruimte.  
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Inleiding 

Dit is de reader tekenvaardigheden voor het vormgeven van producten 

voor de opleiding Creatief Vakman. Deze reader kun je gebruiken om je 

vaardigheden bij het maken van schetsen, presentatietekeningen en tech-

nisch tekeningen te vergroten. Tekenen vereist natuurlijk talent, maar min-

stens zo belangrijk is je inzet door heel veel en vaak te oefenen.  

 

In de lessen Vormgeven komen de verschillende materialen waarmee je 

tekent, de soorten papier en gereedschappen aan de orde. We tekenen 

liefst in een tekenboek (dummy) op hagelwit papier. We schetsen uit de 

hand en onderzoeken diverse weergavemethoden.  

 

Er zijn vijf verschillende soorten tekeningen (zie rechts).  

 

Bij het technisch tekenen werk je nauwgezet en gebruik je een liniaal en 

een vulpotlood. Deze tekeningen worden tot op de millimeter nauwkeurig 

geconstrueerd en gemaatvoerd. Hoe je dit moet doen zullen wij in de les-

sen behandelen.   

 

Ontwerpcyclus 

Als je een nieuw product gaat bedenken en uitvoeren gebruik je de ont-

werpcyclus als hulpmiddel. Deze cyclus 

(rechts) bestaat uit 6 fasen:  

 

1. Probleem verkennen en definiëren 

2. Ideeën verzinnen (ideeschetsen) 

3. Concepten uitwerken (ontwerpschets) 

4. Product maken (vervaardigen) 

5. Product testen en optimaliseren 

6. Presenteren van product en proces 

 

De eerste fase is ‘problem finding’, het definiëren of vaststellen van het 

probleem. Stel jezelf de vraag wat ga ik maken en aan welke eisen moet 

het product voldoen?  De eisen worden samengevat in een programma.  

 

Het is belangrijk om je tekenvaardigheden optimaal te ontwikkelen voordat 

je in gesprek gaat met een (potentiële) klant. Je wilt snel, efficiënt en dui-

delijk met deze klant kunnen communiceren over de wensen van de klant 

en de consequenties voor de vormgeving van het product.  

 

In deze reader zijn verwijzingen opgenomen naar voorbeelden van het 

vormgeven van producten in de gebieden meubel en mode accessoires, 

zoals: hoeden, schoenen en tassen .  

Deze reader is gemaakt om je te ondersteunen in de eerste stappen van 

het leren vormgeven. In de lessen ga je de fasen ook doelbewust doorlo-

pen.  

Verschillende tekeningen:  

 

1) Ideeschetsen 

Dit zijn schetsen die snel gemaakt 

worden om een idee op papier te zet-

ten. Zo kan je snelle ingevingen even 

“parkeren”, zodat je plotselinge inge-

vingen niet verliest.  

 

2) Ontwerpschetsen  

Dit zijn schetsen die de ideeschetsen 

verder uitwerken en gedetailleerder 

zijn. Deze tekeningen zijn inzichtelijker 

dan de snelle ideeschets.  

 

3) Detail– en maattekeningen  

Detailtekeningen geven in detail oplos-

singen voor materiaalverbindingen en 

constructies weer.  

 

4) Technisch tekeningen  

Technisch tekeningen zijn tekeningen 

met aanzichten en doorsneden. In de-

ze tekeningen worden constructies 

uitgewerkt en gemaatvoerd. Denk aan 

een exploded view of een constructie-

tekening. Deze tekeningen zijn ge-

schikt voor de makers van producten.  

 

5) Presentatietekening  

De prsentatietekening (Artist Impressi-

on) is een uitgewerkte tekening die 

een helder beeld geeft de vorm , kleu-

ren, materiaal, grootte, functie etc. 

van een product Deze is met name 

relevant voor presentaties aan potenti-

ële opdrachtgevers of klanten.  

 Inleiding en introductie 
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1) Uitleg over de verschillende type tekeningen  

Ideeschetsen  

Met ideeschetsen legt 

je je ideeën vast op pa-

pier. Voor één product 

maak je meerdere 

schetsen. Je zoekt op 

basis van het program-

ma van eisen naar ver-

schillende oplossingen 

in de vormgeving van 

een product.  

Ontwerpschetsen  

In een ontwerpschets werk je de beste ideeschets uit. In deze fase wordt nagedacht over vorm, verhoudingen, 

maatvoering, materiaal, constructie en afwerking. Ook wordt er gekeken naar het programma van eisen, alle eisen 

die gesteld worden aan een product. Deze eisen komen van de klant/opdrachtgever of zijn wettelijke eisen. De ei-

sen bestaan uit afmetingen, (bijzondere) materialen of bewerkingen waar rekening mee gehouden moet worden, 

Ook toon je het gebruik van het product. Voor de ontwerpschets heb je de basiskennis van het realistisch tekenen 

nodig. Denk aan isometrie, perspectief, volume, schaduw en kleur. Daarnaast moet je goed kunnen schakelen tus-

sen 2- en 3-dimensionaal denken.  
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http://www.delftdesigndrawing.com/basics.html#
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Maattekeningen, aanzichten en Amerikaanse Projectie  

Maattekeningen worden gemaakt om een product vast te leggen om later te kunnen maken. Maattekeningen zijn 

bestemd voor de makers. Deze tekeningen geven inzicht in de maten, de verhoudingen en de constructie. Ook kun 

je op basis van deze tekening uitrekenen hoeveelheid materiaal je nodig hebt. Op maattekeningen gebruiken we 

projecties. Een projectie laat een product van één zijde onvertekend zien. Een veel gebruikte manier van projecte-

ren is de Amerikaanse projectie. Je tekent het vooraanzicht, het bovenaanzicht boven het vooraanzicht en het rech-

terzijaanzicht aan de rechterkant. Dit is een goede manier om de verhoudingen binnen het ontwerp niet vertekend 

en op schaal weer te geven.  

 

Belangrijk is dat de aanzichten juist geplaatst worden:  

 het VOORAANZICHT staat in het midden  

 het LINKERAANZICHT staat links  

 het RECHTERAANZICHT staat rechts 

 het BOVENAANZICHT staat boven het vooraanzicht  

 Het ACHTERAANZICHT staat rechts 

 

In de praktijk gebruiken we drie aanzichten voor– , zij- en bovenaan-

zicht. Bij een symmetrisch product enkel voor- en bovenaanzicht. 

In het mededelingenvak* wordt met een symbool aangegeven om 

welke projectie het op de maattekening gaat.  

*In bovenstaande tekening bevindt 

zich een mededelingenvak 

(rechtsonder).  

Dit vak wordt gebruikt om relevante 

informatie te vermelden, zoals:  

 maateenheid en schaal 

 naam van de maker  

 naam van het product  

 datum  

 formaat van de tekening 

 nummer van de tekening  

Amerikaanse projectie 

Detailtekeningen  

Detailtekeningen worden gebruikt om details 

van het product te verduidelijken. Dit kan 

bijvoorbeeld een hoek van een kistconstruc-

tie zijn of hoe een ritsinzet met voering van 

een tas zal worden gemaakt (rechts). Met 

de detailschets onderzoek mogelijke knel-

punten die je in de praktijk door proefbewer-

kingen gaat oplossen. Ook de vormgeving 

wordt vaak beïnvloed door details.  Jer 

maakt deze liefst in kleur. 
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Presentatietekening of Artist Impression  

Een presentatietekening of Artist Impression heeft als doel om een ontwerp optimaal te presenteren aan een geïn-

teresseerd publiek. Dit kunnen potentiële opdrachtgevers of klanten zijn. Deze tekeningen worden ook ingezet 

voor marketing en promotie doeleinden. Je toont met de tekening het gebruik, kleuren, materialen zo aantrekkelijk 

en optimaal mogelijk. Je kunt tekeningen met hand of met de computer maken.  

Technisch tekeningen  

Op het moment dat je ontwerp is vastgelegd in de ontwerpschets en je hebt een GO voor je ontwerp, en kun je 

beginnen aan een technische tekening. Voor deze tekening gebruik je een A-papierformaat (A4 tot A0) en teken je 

met een H potlood en liniaal. Een technische tekening is bedoeld voor makers. Realiseer je dat niet iedereen een 

technische tekening kan lezen, je moet dit leren. Tegenwoordig worden CAD programma’s gebruikt voor het ma-

ken van technische tekeningen.  

Rechts zie je een voorbeeld van een constructietekening van 

een tafeltje met achthoekig blad. Constructietekeningen 

hebben diverse lijntypen waarmee onderscheid kan worden 

gemaakt tussen de verschillende onderdelen. Ook worden 

voorwerpen ‘doorgesneden’ weergegeven waarmee je mate-

riaal aan de specifieke arcering kunt herkennen.  

 

Soms wordt deze fase in het productieproces overgeslagen 

en worden machines direct vanuit een 3D-computermodel 

aangestuurd.  

Exploded view 

Links: in een exploded view worden de onderdelen van een product, die normaal 

gesproken aan elkaar bevestigd zijn, los van elkaar getoond. Je kunt daardoor de 

constructie en de details van de verbindingen (bewerkingen) goed zien.  
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Boven: een bureau dat een geometrische basisvorm 

heeft kun je tekenen met behulp van kubussen die als 

blokken om de vorm heen geplaatst worden. Daarna 

kun je de meer specifieke details tekenen. Je tekent dus 

eerst de grote vormen en daarna de kleinere details.  

2) Enkele belangrijke wetenswaardigheden  

Algemeen  

Er zijn veel boeken over tekentechnieken, ook in het studiecentrum van het HMC. Deze zijn velen malen uitgebrei-

der dan deze reader ooit kan zijn en kunnen je ondersteunen als je je verder wilt ontwikkelen op het tekengebied. 

Hieronder volgen enkele basisregels die je kunt gebruiken bij het maken van een overtuigende tekeningen.  

De horizon  

Om de producten die je vormgeeft nog realistischer te kunnen tekenen kun je gebruik maken van de regels van de 

perspectief. Je maakt dan gebruik van de horizonlijn. De horizon hoef je niet in het eindresultaat te laten zien, 

maar het helpt bij het construeren van een goede ruimtelijke tekening. Voor de horizon gelden drie vuistregels:  

1) de horizon is altijd horizontaal 

2) de horizon is altijd een rechte lijn  

3) de horizon is altijd op ooghoogte  

Kubus en cilinder  

Moeilijker is het tekenen van een product in de ruim-

te. Hoe lang is het product ten opzichte van de breed-

te of de diepte en hoe hoog? Je kunt de vormen van 

een object in een kubusvorm of cilinder plaatsen. In 

totaal onderscheiden we zeven basisvormen.  

Nevenstaand zie je deze basisvormen benoemd. In-

dien je een product gaat tekenen dan kijk je als eer-

ste stap welke basisvorm(en) je kunt ontdekken.   

Deze analyse helpt bij het construeren van vormen. 
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Een andere mogelijkheid om een gebogen vorm te 

tekenen is om een kubus– of cilindervorm over het 

voorwerp te plaatsen, en daarna de uiteindelijke 

vorm te tekenen. Je kunt er zo voor zorgen dat je 

de juiste verhoudingen weergeeft. Verhoudingen 

zijn cruciaal voor de herkenbaarheid. 

Bovenstaand zie je een opzet van een tas binnen een 

balkvorm, één van de zeven basisvormen. Een midden-

lijn helpt om de tas er symmetrisch uit te laten zien.  

 

In onderstaande tekening is een ronde tafel ge-

construeerd met behulp van ellipsen. De verticale 

lijn geeft de hoogte van de tafel aan; de afstand 

tussen de tafelvoet en het bovenblad.  

Gebruik altijd een scherp potlood en 

leun niet op je potlood als een bejaarde 

op een rollator. Door dik en dun te teke-

nen kun je het verschil aangeven tussen 

hulplijnen en permanente lijnen.  

Schetsen doe je met een ‘zacht’ potlood 

met hardheid B, 2B of 4B en technisch 

tekenen met HB, H of 2H.  

 

Een vulpotlood heeft een dun grafiet- 

stiftje en blijft daardoor scherper dan de 

punt van een houten potlood. Het helpt 

als je het potlood draait tijdens het trek-

ken van een lijn. Probeer diverse tech-

nieken en kijk wat het beste resultaat 

oplevert. 

De ellips is een cirkel op een gekanteld vlak.  
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3) De kubus in relatie met een horizon  

Eénpuntsperspectief  

Rechts zie je een afbeelding van een 

kubus in éénpuntsperspectief. Je kijkt 

recht tegen de voorzijde van de kubus 

en je ziet nog net het bovenste vlak.  

Het verdwijnpunt ligt ACHTER de ku-

bus op de horizon (VP1). De vier hori-

zontale ribben van de zijvlakken heb-

ben één verdwijnpunt. De horizontale 

ribben van het voor- en achtervlak 

lopen evenwijdig aan de horizon.  

Tweepuntsperspectief.  

Rechts zie je een afbeelding van 

een kubus die 45 graden gedraaid 

staat ten opzichte van de horizon.  

Deze kubus heeft twee verdwijnpun-

ten, één links (VP1) en één rechts 

(VP2) van de kubus. Zoals je kunt 

zien gaan de lijnen van het linkerzij-

vlak naar een verdwijnpunt links en 

van het rechterzijvlak naar een ver-

dwijnpunt rechts.  

Meerpuntsperspectief.  

Rechts zie je diverse kubussen met 

verschillende gezichtshoeken ten 

opzichte van de horizon. Iedere ku-

bus heeft één of meerdere verdwijn-

punt(en).  

In deze tekening vallen de verdwijn-

punten van drie verschillende kubus-

sen samen (VP1).  

Plaats verdwijnpunten niet te dicht 

bij elkaar anders vervormt de vorm 

van de kubus te veel.  

Tip: Kijk eens wat er gebeurt als je 

de tekening 180 graden draait.  
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4) De cilinder in relatie met een horizon  

De kubus als uitgangspunt voor de cilinder  

Hoe teken je een cirkel in het juiste perspectief?  

Rechts zie je een afbeelding van een kubus. Op 

de zichtbare zijden (voor-, zij- en boven) is een 

ellips geconstrueerd. Dit doe je door de hoeken 

van een vlak van een kubus met diagonalen te 

verbinden (rode streepjeslijn). De ellips raakt 

het midden van iedere ribbe. 

Indien je de ellipsen op het boven en ondervlak 

met elkaar verbindt krijg je een cilinder. Dit 

geldt ook voor de cilinders op de zijvlakken in-

dien zij tegenover elkaar liggend zijn. 

Hoe teken je in stappen een cirkel in perspectief?  

 

Afbeelding 1 

Op deze afbeelding is een éénpuntsperspectief gebruikt 

om een vierkant te tekenen.  

Afbeelding 2 

Vervolgens zoek je het midden op door de hoeken van 

het vierkant kruiselings te verbinden. Dit is aangegeven 

met de groene lijnen.  

Afbeelding 3 

Je kunt nu met behulp van het middelpunt het vierkant in 

vier vlakken verdelen, aangegeven met de groene lijnen. 

Iedere rib heeft nu een middelpunt. Je kunt zien dat door 

de vertekening de eerste helft van de kubus veel langer 

lijkt dan de tweede .  

Afbeelding 4 

Als vierde stap verbind je de vier middelpunten op de 
ribben waardoor een ruit ontstaat. Dit is aangegeven 
door de groene lijnen.  

 

(vervolg op bladzijde 11) 
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Afbeelding 5  

Het vlak is in vier vierkanten verdeeld door een kruis over 

het midden te tekenen. Het midden is bepaald door twee 

diagonalen. De diagonaal van het middelpunt van één 

vierkant naar het hoekpunt aan de buitenzijde verdeel je 

in drie gelijke delen. Je krijgt dan twee punten op deze 

lijn waarvan je het eerste punt vanaf het midden ge-

bruikt. 

Afbeelding 6  

Je kunt nu een cirkel construeren d.m.v. acht punten. Op 

afbeelding 7. kun je zien hoe je dit doet. Het vereist oefe-

ning om de punten met een mooie egale lijn te verbin-

den.   

Als je deze stappen meerdere malen oefent dan zal 

je steeds betere resultaten bereiken en een mooie 

overtuigende cirkelvorm in perspectief kunnen teke-

nen.  

Indien je twee geconstrueerde ellipsen door een 

middellijn met elkaar verbindt dan krijg je een ruim-

telijke vorm (cilinder).  

Bron: http://wiki.bk.tudelft.nl/bk-wiki/File:Cilinders_constructies.jpg 
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5) Schaduw aanbrengen  

Licht en lichtval 

Zonder licht kun je geen vormen zien. Door het licht 

wordt de specifieke vorm van een object getoond en 

ontstaat schaduw. Door het tekenen van schaduw zorg 

je ervoor dat een object op de grond staat en niet er-

gens in de lucht zweeft. We gaan een kubus tekenen 

met een lichtbron aan de linker bovenzijde. We gaan 

niet de werkelijkheid nabootsen, maar tekenen volgens 

vaststaande regels 

Het aanbrengen van schaduw op de kubus  

Door verschillende lichttinten te geven aan de verschil-

lende vlakken van de kubus krijgt de kubus volume.  

In de regel komt het licht van linksboven (aangegeven 

met een pijl). Dit betekent dat de schaduwkant zich aan 

de rechterzijde bevindt. De bovenkant van de kubus 

vangt het meeste licht en is daarom ook het lichtst van 

kleur. Het linker voorvlak krijgt een kleur tussen heel 

licht en heel donker en het rechterzijvlak is het don-

kerst. Drie vlakken krijgen dus drie verschillende kleu-

ren.  

De kubus staat ergens op  

De kubus zweeft niet door de ruimte maar staat op een 

(wit) grondvlak. Dat kan een tafelblad zijn. Het tafelblad 

is op de afbeelding verder niet te zien. Teken een extra 

donker randje tussen de kubus en het tafelblad. In de 

tekening zijn dat de onderste ribben links en rechts.  

De kubus veroorzaakt een slagschaduw  

De kubus veroorzaakt door het volume een slagscha-
duw op het tafelblad. De contouren van de kubus en de 
stand van de lichtbron bepalen de vorm van de slag-
schaduw.  

 

 

 

 

(vervolg op bladzijde 13) 
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Het resultaat  

Als de slagschaduw ingekleurd is ontstaat er 

een overtuigend resultaat. De slagschaduw ver-

loopt van donker naar licht naarmate de afstand 

tussen het object en het oppervlak waar de 

slagschaduw op valt groter wordt. Dit heet een 

tonale overgang. Ook wordt de contour van de 

slagschaduw steeds vager als deze verder van 

het voorwerp valt.  

 

 

Ronde vormen 

Onderstaand een methode om ronde vormen te 

tekenen m.b.v. een middenas en ellipsen. De 

schaduw op deze vormen kun je verdelen in 

links (kant van de lichtbron) en rechts (kant van 

de schaduw). Daar waar het meeste licht valt is 

geen arcering.  

Je kunt veelvlakken volume geven door het toepas-

sen van lichte en donkere vlakken. Het afwisselend 

gebruik van licht en donker versterkt elkaar: licht 

wordt lichter en donker wordt donkerder. Ook de 

achtergrond werkt aan dit principe mee.  
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Het kan voorkomen dat je in een perspectivische tekening een regelmatige verdeling wilt maken op een schuin 

vlak. Je kunt dan niet meten in je tekening. Er is een methode vanuit de meetkunde die gebruik maakt van verhou-

dingen.  

In nevenstaande schets zie je dat het zijvlak van een kubus is opgedeeld in kleinere vlakken. Dit doe je door diago-

nalen te tekenen vanuit hoekpunten, en door verhoudingen op het oog in te schatten. We maken onderscheid tus-

sen een even verdeling (linker figuur) en een oneven verdeling (rechter figuur) van een zijvlak. Op de volgende 

pagina wordt dit stap voor stap toegelicht.  

6) Regelmatige verdeling van een vlak in perspectief 

Een witte rol toiletpapier (links) op een 
witte achtergrond kun je weergeven met 
behulp van licht en donkere vlakken en 
door tonale overgangen. 

Bij organische vormen, zoals de peer op de afbeelding 
rechts, kun je de organische ronde vormen weergeven  
door licht en donkere vlakken. Een arcerende tekenstijl 
benadrukt de vorm en maakt de tekening levendig.  
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Begin met de ver-
deling van de 
staande ribbe 
in het aantal de-
len dat je nodig 
hebt. De ribbe 
wordt niet verte-
kent door het 
perspectief.  

Breng vervolgens 
een diagonaal aan 
op het vlak dat je 
wilt verdelen.  

In dit voorbeeld 
wordt het vlak in 
drieën verdeeld. De 
punten geven de 
verdeling aan. 

Teken horizon-
tale lijnen vanaf 
de punten op 
de ribbe naar 
het verdwijn-
punt (ligt buiten 
de tekening 
rechts).  

De snijpunten op 
de diagonaal mar-
keren de plaats 
waar verticale lij-
nen kunnen worden 
getrokken.  

7) Regelmatige verdeling van een ellips in perspectief 

Je kunt veelvlakken construeren in een cirkel en in een ellips. In bovenstaande afbeeldingen zie je van links naar 

rechts een driehoek, een zeshoek en een vijfhoek in een cirkel. Bij de driehoek en de zeshoek verdeel je de diame-

terlijn in vier gelijke delen. Bij de vijfhoek verdeel je de diameterlijn vanuit het middelpunt naar boven toe in drie 

gelijke delen en van het middelpunt naar benden in vier gelijke delen. Door deze punten uit te zetten kun je de 

vorm tekenen.  

1 2 

3 4 
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De achthoek in perspectief  

Een achthoek kan worden geconstrueerd door een vierkant te combineren met 

een ruit en alle uitstekende hoeken weg te laten.  

8) Veelvlakken 

Johannes Kepler (1571 – 1630) was een Duitse astroloog 

en wis- en natuurkundige, die vooral bekend werd door 

zijn studie van de hemelmechanica en in het bijzonder de 

berekening van planeetbewegingen. Kepler was een pionier van de optica en de kristallografie (studie naar de 

kristalopbouw in vaste stoffen). Als wiskundige was hij voorloper op het gebied van het integraal rekenen door 

volumebepalingen; zie ook bovenstaande figuren. Onderstaand rechts zie je één van de meest beroemde veel-

vlakken die wij nu kennen, de voetbal.  
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Veelvlakken geconstrueerd 

Om veelvlakken correct te kunnen afbeelden is natekenen geen goede strategie. Beter is het door een vormanalyse 

te bepalen hoe een model is opgebouwd, waarna je het kunt construeren. Een oneven aantal hoeken construeer je 

in een ellips. Een even aantal hoeken construeer je binnen een kubus. 

Bovenstaand zie je een viervlak bestaande uit vier gelijkbenige driehoeken. Onder zie je enkele voorbeelden van 

geconstrueerde tekeningen van diverse modellen. De contourlijnen van het model teken je in een opvallende kleur 

en de hulplijnen laat je staan. Door toepassing van deze techniek kun je een zelfbedachte vorm construeren in je 

schetsboek en vervolgens uitwerken tot een artist impression. 
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https://goo.gl/images/SM6Tgz 

 Intarsia en trompe l'oeil 

Bedrieglijk echt (trompe l'oeil) is de 

afbeelding op het kastje links. Een 

afbeelding van veelvlakken ge-

maakt met verschillende kleuren 

fineer. We noemen dit Intarsia of 

inlegwerk. In de tijd van de Renais-

sance ontstaat een verlangen de 

wereld vorm te geven zoals wij de-

ze waarnemen. De uitvinding van 

de perspectief was daarbij cruciaal.  

Nevenstaand zie je een afbeelding 

van de Studiolo van Federico III da 

Montefeltro te Urbino, van circa 

1480 (thans in New York). Op hou-

ten panelen is met fineer inlegwerk 

gemaakt dat de suggestie van 

ruimte in het platte vlak overtui-

gend weergeeft.  

https://goo.gl/images/AUGUJW 

Afbeelding links: dit kabinet is toegeschreven aan Jan van    

Mekeren 1695 - 1710. Het is gemaakt van eikenhout, belijmd 

met konings-, ebben-, palissander-, olijf-, hulst-, buxus, ber-

beris-, esdoornhout en andere houtsoorten. Jan van Mekeren 

was waarschijnlijk de belangrijkste Amsterdamse kastenmaker 

(ebenist) van de late 17de eeuw. Zijn voornaamste specialiteit 

was bloemmarqueterie. Dit kabinet is daar een prachtig voor-

beeld van. De deuren lijken op grote schilderijen gemaakt met 

houtfineer. De bloemen werden apart vervaardigd en daarna 

tot grote boeketten samengevoegd. Het sober vormgegeven 

vlakke kabinet leidt de aandacht niet af van de decoratie.  

In de zeventiende eeuw werd in Holland door de wereldhandel 

van goederen en specerijen - vanaf 1650 ook door de slaven-

handel voor het werk op plantages - serieus geld verdient. Om 

dit geld te bewaren werd door particulieren belegd in grach-

tenpanden, zilver en goud, schilderijen, kunstvoorwerpen en 

peperdure meubelen. Het stilleven is een populair onderwerp 

door de verwijzing naar de eindigheid van het leven. Bloem-

stillevens werden veelvuldig in opdracht gemaakt. Deze stille-

vens vind je ook als versiering terug op meubelen.   
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9) Verhoudingen 

Ieder product heeft eigen verhoudingen. Wij herkennen producten aan hun specifieke vorm. Veel van de producten 

die je koopt zijn bewust vormgegeven. Door de verhoudingen bij het tekenen juist in te schatten is de gelijkenis 

vaak erg goed. Onderstaand links zie je een afbeelding van een klassiek koffiekopje met schotel, het zogenaamde 

‘haagse bakkie’, dat veel wordt gebruikt in de horeca omdat je het kopje en de schotel perfect kunt stapelen.  

De kop zonder het oortje is precies vierkant (zie de blauwe lijn), en het oortje steekt iets minder dan de helft uit. 

Op een kwart van de hoogte versmald het kopje naar onderen taps toe. De hoogte van de schotel is één derde van 

de hoogte van het kopje, en de breedte van de schotel ongeveer 2,5 keer de breedte van het kopje.  

Het kopje bestaat uit een bepaalde hoogte en een bepaalde breedte, en teken je d.m.v. ellipsen op de juiste hoog-
te. Mooie ellipsen tekenen is een kwestie van veel oefenen. Onderstaand links zie je een koffiekop met schotel. Kun 
je bedenken waarom deze anders van vorm is dan het bovenstaande kopje? 

Rechtsonder zie je een glas uit het stilleven van Heda. Dit glas kun je met een paar simpele lijnen overtuigend te-
kenen. Je hebt dus niet veel lijnen nodig, echter moeten de lijnen die er staan wel kloppen met de verhoudingen 
van het glas in het stilleven.  
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10) Het maken van een gebogen buisvorm 

De Nederlandse ontwerper Mart Stam heeft de stoel 

S33/34 (links) ontworpen in 1926. Het is een typisch 

voorbeeld van de stroming die wij het Modernisme noe-

men. Het frame van de stoel wordt gemaakt door ver-

chroomde buizen met machines in verschillende hoeken 

te buigen, waardoor de stoel sterk, vormvast en relatief 

licht is. Dit type stoel kan met behulp van machinale pro-

cessen in grote aantallen relatief goedkoop en snel wor-

den geproduceerd.   

 

Een product zoals deze stoel heeft onderdelen met ronde 

hoeken. Naar de waarneming tekenen van een ronding 

geeft meestal niet zo’n goed resultaat. Je kunt rondingen 

ook construeren. Dit doe je met behulp van geometri-

sche vormen. Nevenstaand een voorbeeld van een gebo-

gen buis en links onder een combinatie van dunne en 

dikke buisdelen.  

Bron schets: http://wiki.bk.tudelft.nl/bk-wiki/File:Cilinders_constructies.jpg 

https://images.app.goo.gl/1nFF7FKikqkygDo66 
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11) Het vermenigvuldigen van een kubus 

vooraanzicht  van rechts af gezien bovenaanzicht   

12) Schetsen van constructies 

Producten bestaan vaak uit verschillende onderdelen die worden 

verbonden. Op de afbeelding links zie je een tafeltje met achthoe-

kig blad. Dit tafeltje bestaat uit een bovenblad, twee regels die 

elkaar in het midden halfhout kruizen en vier verjongde tafelpoten 

die door een pen- en gatverbinding verbonden zijn met de regels. 

We kunnen de verbindingen van dit tafeltje schetsen. De tech-

nisch tekening met maten staat op bladzijde 6.  

Je begint (zie nevenstaand 3 principetekeningen) met het tekenen 

van een cirkel, die je in drie gelijke stukken verdeeld. Vervolgens 

teken je in een isometrie projectie de rechthoekige vorm van de 

tafelpoot en construeer je aan de bovenzijde een afgetopte pira-

mide vorm (rechts).  
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Bovenstaand zie je de tafelpoot die met een pen- en gatver-

binding aan de regel is verbonden in twee vervolgstappen 

getekend. De tafelpoot is naar beneden toe verjongd. Om niet 

de gehele tafelpoot te hoeven tekenen is een deel weggela-

ten. De verbinding wordt bij voorkeur ‘exploded’ getekend. De 

regel wordt van de tafelpoot weggeschoven. Dit wegschuiven 

doe je in twee stappen. Eerst teken je de verbinding in elkaar 

met dunne tekenlijnen en vervolgens schuif je de regel van de 

poot af. Je construeert de pen en de specifieke vorm van de 

regel waarbij niet zichtbare lijnen worden gestreept. Links zie 

je de verbinding uit de hand getekend. De lijnen lopen nu niet 

meer zo strak met kleine vertekeningen. Dit noemen we de 

charme van een handschets. De kopse kanten zijn gearceerd, 

waardoor je deze beter kunt herkennen.  

Het onderstel van het tafeltje met regels 

en pennen kun je los als een mono-deel 

schetsen of in elkaar geschoven, waarbij 

je de halfhoutverbinding weergeeft. Het is 

voor de herkenbaarheid van de specifieke 

vorm van de regel belangrijk de verhou-

dingen goed weer te geven. Deze verhou-

dingen kun je ontlenen aan de maten in 

de constructietekening of door deze zelf in 

te schatten.  
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Het tafelblad van het tafeltje met 

achthoekig blad wordt met deu-

vels aan de regels verbonden. 

Bijzonder is de achthoekige vorm  

van het blad. Het blad is samen-

gesteld uit gefineerd spaan- of 

vezelplaat (kruisarcering) met een 

massief houten herlijst. De beves-

tiging van de herlijst aan het blad 

is in een detail uitvergroot, waar-

door je de samenstelling van de 

materialen goed kunt zien.  

Bovenstaand een schets van de romp van het meubel ‘kastje met lade en dienblad’ door Dirk Oosterink (oud hmc-

student). De onderdelen van het kastje zijn in exploded view (van elkaar af, zie blz. 6) geschetst en laat daarmee 

alle bewerkingen zien. De onderdelen zijn in de tekening gemaatvoerd door maatlijnen en maatgetallen. Ook staat 

tekst in de tekening. Door de toepassing van licht en donker ontstaat diepte in de schets.  
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13) Kleur en kleurcombinatie 

Alles waar licht op valt is zichtbaar. Door het licht zien we volume. Ook kunnen wij door dit licht kleuren waarne-

men. We zien de weerkaatsing, want de kleur zit in het licht. Kleuren kunnen heel bepalend zijn voor de vorm en 

de uitstraling van een product. Een product kan bestaan uit één kleur of uit een combinatie van kleuren.  

Kleurenleer van Johannes Itten: I tten was Bauhausdocent en zijn k leurenleer is gebaseerd op de be-

leving van de werking van kleur, hij bestudeerde de esthetische waarde. De basis van de kleurenleer van Itten is 

de kleurentendenscirkel (zie onder). De kleurentendenscirkel is gebaseerd op drie primaire kleuren: rood, geel en 

blauw en deze staan in het centrum van het model. Direct daaraan gekoppeld zijn de secundaire (meng-)kleuren 

groen, oranje en paars. Tertiaire kleuren zijn de kleuren die zich tussen de primaire en secundaire kleuren bevin-

den. Door kleuren te mengen, eventueel met zwart en wit, zijn in principe alle kleuren samen te stellen. 

kleurentendenscirkel zwart/wit waarde van gekleurde vlakken 

Kleuren bevinden zich in zogenaamde kleurfamilies. We maken daarbij onderscheid tussen kleuren die elkaar aan-

trekken en kleuren die elkaar afstoten. Bovenstaand drie vlakken met kleurcombinaties die dicht bijeen liggen. On-

derstaand drie vlakken met combinaties die elkaar afstoten.  
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Samenstelling van kleuren 

Het succesvol mengen van kleuren vereist inzicht 

in de werking van kleur. Newton heeft met be-

hulp van een prisma de opbouw van het licht 

aangetoond. Het witte licht dat wij zien is opge-

bouwd uit verschillende kleuren, de regenboog-

kleuren. Je kunt dit ook zien als het zonlicht door 

waterneveling schijnt. Kleuren additief mengen 

(als een optelsom) geeft ‘wit’ licht. Bij kleurwaar-

neming speelt reflectie de hoofdrol.  

 

 

 

 

 

 

Op een rode kubus worden alle kleuren geabsor-

beerd behalve rood én een kleine hoeveelheid 

andere kleuren, bijvoorbeeld oranje en paars. In 

de nevenstaande afbeelding zie je dit principe  

schematisch weergegeven. 

Rode kubus 

Bovenstaande kleurencirkel laat zien dat één kleur is opge-

bouwd uit verschillende andere kleuren, die hun invloed uitoe-

fenen. Rood (rechts) kan bijvoorbeeld 

bestaan uit rood en een kleine hoeveel-

heid oranje en Chinacridon (links op de kleurenbalk), dit is een 

pigment waarvan één van de varianten de primaire kleur ma-

genta dicht benadert.  

Bij het mengen van kleuren is het van belang te weten hoe 

een kleur is opgebouwd door deze vooraf te analyseren, en je 

af te vragen: heb ik te maken met een oranje-geel of een 

groene-geel (=citroengeel)? Bij het mengen van blauw met 

geel speelt dit een rol. Een geel met iets oranje gecombineerd 

met blauw geeft een modderige kleur, want blauw en oranje 

zijn tegengesteld en zullen elkaar daardoor absorberen.  

Kleuropbouw rood bestaande uit 

rood, oranje en magenta 

Subtractief mengen 

Subtractief mengen is het zodanig naast elkaar plaatsen van 

kleuren dat zij elkaar beïnvloeden. Onderaan bladzijde 24 zie je 

tegengestelde kleuren die elkaar naast elkaar geplaatst verster-

ken. Rood wordt naast groen roder, en groen groener. Als je 

deze kleuren over elkaar heen plaatst krijg je een donker resul-

taat, de kleuren voorkomen elkaars reflectie. Van dit effect kun 

je gebruik maken als je contrast wilt krijgen in een tekening.  

Kleuropbouw in daglicht 

Daglicht op een rood voorwerp 

Voorbeeld  

Stel dat wij een kubus teke-

nen in een isometrische 

projectie (links), dat op een 

tafel staat met rechtsonder  

een schaduw. Het licht komt 

van links boven. 

De tekening van de kubus 

inclusief schaduw kunnen 

we verdelen in boven-, zij- 

en schaduwvlak. 

Zie: vervolg op bladzijde 26. 

bovenvlak 

zijvlak links zijvlak rechts 

schaduwvlak 

vlak waar de kubus op staat 
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We gaan een rode kubus 
tekenen (links) met 
schaduw en contrast. We 
beginnen met rode con-
tourlijnen. De lichtbron 
staat linksboven de ku-
bus.  

We selecteren uit een set kleurpotloden 
een aantal kleuren. We nemen rood 
(kleur van de kubus), helder groen 
(tegengestelde kleur van rood en zorgt 
daardoor voor de donkere schaduw-
kant), licht blauw (als een tussenkleur) 
en paars (voor het vlak waar de kubus 
op staat) .  

We gebruiken groen als te-
gengestelde kleur van rood 
voor het donkerste vlak op de 
kubus, in dit geval de rechter-
zijde. Ook het schaduwvlak op 
de tafel wordt groen gekleurd.  

Licht blauw gebruiken 
voor het linker zijvlak en 
wordt ook over het rech-
terzijvlak (over de groe-
ne kleur) geplaatst. We 
kleuren ook het scha-
duwvlak. 

De zijvlakken links en 
rechts en het bovenvlak 
worden vervolgens met 
de rode kleur zodanig 
afgedekt dat we geen 
andere kleuren meer 
kunnen waarnemen. Ook 
het schaduwvlak wordt 
afgedekt met rood. 

Om de kubus niet te laten 
‘zweven’, kleuren we het 
oppervlak waar de kubus 
op staat. In dit geval met 
paars. Deze paarse kleur 
gaat ook over het scha-
duwvlak. Het resultaat is 
een rood blokje met scha-
duw op een paarse onder-
grond. 

Tekenen van een ronde vorm 

Bij een ronde vorm, bijvoorbeeld een 
balletje, is de techniek van het kleuren 
dezelfde als bij de kubus. We nemen nu 
andere kleuren. Een paarse cirkel met 
schaduwvlak is het vertrekpunt. Vervol-
gens wordt citroengeel (tegenover-
gesteld aan paars) en oranje over elkaar 
heen gekleurd. De ronding is tonaal en 
heeft overgangen die arcerend zijn weer-
geven. Aan de schaduwkant gebruik je 
veel, en aan de lichte kant weinig kleur-
potlood.  
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14) Het tekenen van complexe vormen  

Op de pagina zie je een overzicht van verschillende vormen, opgebouwd met behulp van een balk en een cilinder. 

Overeenkomstig is dat ze allemaal symmetrisch van vorm zijn. Daarom zie je in iedere tekening dat de rechthoeki-

ge vorm (de balk) in het perspectivische midden een hulplijn heeft. Bij complexe vormen is het extra belangrijk om 

het verschil aan te geven tussen een hulplijn en een permanente lijn. Een permanente lijn wordt uiteindelijk dikker 

opgetekend.  

Bron: http://wiki.bk.tudelft.nl/bk-wiki/File:Dubbel_gekormt.jpg 
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Het Triadisch Ballet vindt haar oorsprong in de Duitse Bauhaus-academie. Het ballet is ontworpen door Oscar 

Schlemmer. Schlemmer ontwierp eerst de kostuums en daarna de choreografie. De Bauhaus kunstacademie be-

stond van 1919 tot 1933. De opleiding idealiseerde het idee van een totaalkunstwerk (gesamstkunst), waarin alle 

kunstdisciplines samenkomen.  

15a) Vorm - theater 

De dansers in het ballet konden niet an-

ders dan hun bewegingen aanpassen aan 

het kostuum, dat bestond uit bolvormig 

papier-maché, spiralende tutu’s of kubus-

achtige vormen.  

De naam ‘triadisch’ verwijst naar de vele 

driedelingen waaruit het ballet bestaat; de 

drie aktes in een gele, roze en zwarte ach-

tergrond. De drie primaire vormen - bol, 

kubus en piramide - en de kleuren - rood, 

groen en blauw. De twaalf verschillende 

dansen en achttien verschillende kos-

tuums zijn ook getallen die allemaal terug 

te voeren zijn op het getal drie, evenals 

het aantal dansers: één vrouw en twee 

mannen. 

Schlemmer's kostuumontwerpen - 1926 

Triadisches Ballett von Oskar Schlemmer - Bauhaus (Best Quality);   

https://youtu.be/mHQmnumnNgo (30:23 min) 
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15b) Vorm - mode accessoires 
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Producten zoals tassen en hoeden hebben ieder hun 

eigen vorm; de een meer uitgesproken dan de ander. 

Vanuit deze specifieke vorm kan een productlijn ont-

staan, zoals tassen met bijpassende schoenen. Ook 

worden materialen, soms in combinatie, verwerkt.    

Nevenstaand zie je een aantal voorbeelden. 
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15c) Vorm - tracen 

Tassen en schoenen hebben vaak veel vorm en zijn met de hand niet altijd even gemakkelijk te tekenen. Je kunt 

van een bestaande tas of schoen een tekening maken met behulp van een productfoto. Een productfoto is een 

foto waarbij het product op een bijzondere wijze is uitgelicht tegen een egale (witte) achtergrond. Tracen is het 

overtrekken van lijnen in een foto. Je doet dit in stappen. Nevenstaand zie je drie voorbeelden. Links zie je een 

exclusieve rode tas van Louis Vuitton (1). Van de foto is in de computer een grijswaarde afbeelding gemaakt (2) 

en geprint. De foto is uit de hand overgetrokken met pen (3), en vervolgens licht gekopieerd waardoor enkel de 

overgetrokken lijnen (4) nog te zien zijn. De tekening kun je als vertrekpunt nemen voor je artist impression. 
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