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VOORWOORD 

De wereld is mooi. Schoonheid zit in alles. In grootse 
dingen en zeker ook in kleine dingen. 

“YOU NEED TO LET THE LITTLE THINGS THAT WOULD ORDINARILY  
BORE YOU, SUDDENLY THRILL YOU.”  

ANDY WARHOL 

Een lege fles op het aanrecht. Een etalage die al tien jaar 
hetzelfde is. Deurbellen. Het lentelicht dat op een 
bloesem valt. De afgedankte bank neergezet op de stoep. 
Een stickertje op een sinaasappel. De inhoud van je 
badkamerkastje.  Als je de schoonheid ervan ziet, kan dat 
je een blijer mens maken. Binnen in je eigen huis is ook 
schoonheid te vinden, zeker. Maar wil je je nog meer 
laten verrassen, ga dan de lanen op, de paden in en de 
pleinen over in een stad in de buurt. Naar een museum, 
een boekwinkel, park of koffietentje. Of ga naar een stad 
verder weg met andere enthousiaste tekenaars. 

En ga kijken. Kijk bewust. Met hongerige ogen en een 
nieuwsgierige geest…tot je wat ziet. Zien is niets meer 
dan kijken met aandacht.  

4



Meestal wil je niet alles wat je ziet, binnen laten komen. 
Alles binnen laten komen, is veel te vermoeiend. Dat 
veel beelden niet volledig naar binnen dringen is prima 
als je door je eigen supermarkt loopt, in een volle trein 
of tram zit of als je op weg bent naar de tandarts. Maar 
als tekenaar tijdens de City Teken Trip, willen we dat wel. 
Beelden binnen laten komen. Of in ieder geval méér. 

Meer echt zien in plaats van het terloopse kijken.  

“THE HARDEST THING TO SEE IS WHAT IS IN FRONT  
OF YOUR EYES.”  

FREDRICH SCHILLER 

Laat het onbewuste kijken deze dagen links liggen en ga 
de schoonheid van alles (nog) meer zien. Geef je brein 
en ogen deze dagen een flinke alerte zet. Ik ben 
nieuwsgierig wat jij ziet. Wat jou opvalt. Wat jij eruit pikt 
en vastlegt. 
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INLEIDING 

Tekenen, schetsen en/of schilderen op een trip zorgt 
ervoor dat je niet door jakkert, maar het tempo 
terugdraait. Je bent met je schetsboek in het moment. 
Hier. Nu. Je ziet meer en verbind je meer met de plek 
waar je bent. 

Een stad is fijne plek om nieuwe dingen te proberen, lol 
te hebben en zien wat er gebeurd als je je schetsboek 
mee neemt de stad in. Er is geen druk want we maken 
naast mooi vast ook hier en daar wat zooi, zoals dat nu 
eenmaal gaat als je tekent.  

Of je nu hobbytime, parttime of fulltime tekenaar, 
kunstenaar of illustrator bent: je bent hier op je plek.  Je 
gaat naar hartenlust tekenen, schetsen, schilderen en/of 
doodle-en. 

Hoe ziet deze City Teken Trip er uit?  
Je gaat veel tekenen. Vanzelfsprekend. Er zijn 
opdrachten voor de hele groep. Het is vooral belangrijk, 
dat je binnen die opdrachten gaat doen waar je zin in 
hebt en nieuwsgierig naar bent. Een opdracht overslaan 
omdat je er helemaal niks mee hebt mag. Ik benadruk 
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het graag: het is jóuw trip en je mag doen waar jij het 
meest zin in hebt. 

De City Teken Trip is niet schools. Ik bevorder een 
positieve mindset over wat je zelf maakt en denk niet in 
goede of slechte tekeningen. Liever bewonder ik je 
durf, plezier en ontwikkeling. Het is geen klas waarin er 
cijfers worden gegeven maar een groep creatieven op 
zoek naar groei (en een leuke tijd in een bruisende stad). 
Jij bent - voor zover je dat nog niet vindt van jezelf - 
tekenaar, kunstenaar, illustrator of wat voor maker dan 
ook. Je kunt plezier beleven aan wat je maakt. Tekenen is 
niet alleen voor de Picasso people van deze wereld, maar 
voor iedereen. 

| TAKE IT EASY TIP | 
ER WORDEN JAARLIJKS HONDERDDUIZENDEN SCHETSBOEKEN 
GEMAAKT IN FABRIEKEN. MAAK JE NIET TEVEEL ZORGEN EEN BUPS 
PAGINA’S ERVAN TE ‘VERPESTEN’. JE ZAL JE SCHETSBOEK ALS HET AF IS 
TOCH WAARDEREN…OF HET ZELFS SUPERBE VINDEN. MET FOUTJES EN 
AL. WANT HET LAAT ZIEN WAAR JIJ WAS, WAT JE OPVIEL EN WAT JE 
MAAKTE. ZE VERTELLEN JOUW VERHAAL VAN DEZE CITY TEKEN TRIP. 

Ik hoef je niet te overtuigen, je bent er al. Eindelijk alle 
tijd voor creativiteit. Tekenen, doodle-en en/of 
schilderen in dit geval. Tijd om een tekening na tekening 
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te maken. Tijd om nieuwe dingen te proberen en te 
leren. Heb je plezier in stedenbezoekjes en reizen, dan is 
tekenen iets dat het voor fervente reistekenaars 
compleet maakt. Wie weet geldt dat voortaan ook voor 
jou. 

Zelf heb ik heb drie dingen nodig in mijn leven. Liefde 
(voor mezelf en anderen), creativiteit en geld (voor huis, 
voedsel en versiering). Dat is het. En ik heb zo maar het 
idee, dat het voor miljarden anderen ook zo is. Ik teken 
en illustreer graag en ik inspireer en motiveer anderen 
net zo graag veel moois te maken. Ik ben ervan overtuigd 
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dat elk creatief wezen af en toe tijd moet nemen waarin 
hij of zij niet opgeslokt wordt door het leven, maar volop 
ruimte ervaart voor zichzelf en wat hij of zij het liefste 
maakt en doet. Deze CityTekenTrip is zo’n moment van 
ruimte. 

Hoe het voor mij is, dat tekenen op reis? Zelf teken ik 
vooral de wereld om me heen tijdens reizen. Thuis heb 
ik nooit echt de behoefte om mijn woonkamer te 
tekenen, mijn ontbijt of de inhoud van de badkamerkast. 
Maar op reis heb ik er ontzettend veel lol in. Staan mijn 
zintuigen open. 
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De 6 City-Teken-Stappen: 

1. Loop niet te snel 
2. Scan de omgeving 
3. Zoom in en kies je onderwerp. 
4. Zet de eerste streep op papier 
5. Laat de speelse creatief zijn gang 

gaan (weg perfectionist) 
6. Wijs áltijd 1 ding aan dat je goed 

gelukt vindt in je tekening 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Tekenen op reis is meer dan locaties tekenen. In musea in Berlijn maakte ik met mijn 
telefoon foto’s van foto’s  die me wat deden en ik tekende ze later die dag op een 

zonnig terras na. 
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VRAGEN (AAN UZELVE) VOOR VERTREK 

Begin je City Teken Trip met de juiste intentie of het 
juiste doel. Wat voor soort ervaring wil je hebben? Vul 
deze drie vragen eens in. 

Tijdens deze trip wil ik het liefst ervaren: 

Ik wil hier tijd voor hebben of maken:

Wat ik graag met mijn perfectionist wil doen deze dagen is:
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STAD TEKENEN 

Stop, kijk en zie deze stad door jouw ogen. Op jouw 
wijze. Dat is waar het om gaat en waar steden met alle 
gebeurtenissen (op klein of groot niveau…er gebeurt 
altijd iets als je stil staat en om je heen kijkt), straten en 
bonte bewoners ons toe uitnodigen. De meeste mensen 
bezoeken een stad met een camera. Maar tekenaars en 
schilders zijn geen camera's. Welnee! We kunnen véél 
beter kijken dan een camera. We kunnen voelen, 
interpreteren, verbanden leggen. We kunnen verder 
kijken, dieper kijken. De camera laat de buitenkant van 
alles zien. Zeker in portretten. Het lukt alleen de 
tekenaar of schilder om het unieke van iets, vast te 
leggen die verder gaat dan de buitenkant. De essentie 
van iets of iemand naar boven te halen, bijvoorbeeld.  
Het ware karakter van iets. Het lukt de tekenaar of 
schilder dus iets anders te pakken dan wat je ziet op de 
foto-ansichtkaarten die je met honderden in de 
plaatselijke toeristenwinkels vindt. 

PHOTOGRAPHY ONLY SEES THE SURFACE. THE PAINTER SEES 
UNDERNEATH. - MAIRA LASSNIG 
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Wij  gaan de stad vastleggen met pen en schetsboek. 
Tekenen vergt meer tijd dan fotograferen en om die 
reden zal je een plek, de mensen en de taferelen die je 
tekent beter onthouden.  

We gaan de stad in de breedste zin documenteren door 
middel van tekenopdrachten die je zo krap of ruim mag 
nemen als je wil. Allebei goed. 

• Neem je het krap? Je schetsboek staat vol tekeningen 
die deze unieke stad uitademen.  

• Neem je het ruim? Je schetsboek staat vol met 
tekeningen die soms wel en soms niet met deze stad te 
maken hebben. 

Hoe dan ook is het doel je liefde voor tekenen, schetsen 
en illustreren aan te wakkeren of te onderstrepen. 
Tekenen trekt je deze dagen de stad in, pleinen over, 
hoeken in. 

“WHEN I AM DRAWING, I DRINK DEEPLY  
FROM THE PLACES I VISIT”  

DANNY GREGORY 
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Je kan in deze stad en tijdens volgende reizen en reisjes 
bekende dingen tekenen en onbekende dingen. 
Bekende dingen zijn de hoogtepunten zoals je die in 
reisgidsen ziet. Teken je iets dat heel bekend is, dan kan 
je jezelf uitdagen door het op een andere manier te 
tekenen. Een andere invalshoek, een ander standpunt of 
alleen bepaalde details. 

Onbekende dingen zijn dingen die minder mensen 
opvallen. Denk aan de vorm van straatprullenbakken. 
Vreemde schoenen. Majestueuze kapsels. Fietsen. 
Verkeersborden. Uithangborden. Posters. Cafés. 
Standbeelden. Dingen die je vond op de grond in het 
park. Aparte kleding. Aparte deuren. Zendmasten. Het 
patroon van het gordijn op je hotelkamer of van een 
stenen mozaïekvloer.  

Tekenen tijdens een tripje (en ook tijdens een lange reis) 
vraagt om een stapje achteruit zetten. Weg van de 
menigte, zodat je kan observeren en vastleggen wat je 
ziet.  

Elke stad die niet jouw eigen stad is, heeft een ander 
straatbeeld dan thuis. Andere kleuren, ander licht, 
andere kleding, andere flora. Dat alleen nodigt al uit tot 
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tekenen. Dat er daarnaast andere geuren en geluiden 
zijn dan thuis, helpt een handje.  

‘DRAWING IS A WAY TO ABSORB INTENSELY ALL FEELINGS WHILE AWAY 
FROM HOME. IT’S ALSO A WAY TO BETTER UNDERSTAND LIFE IN A 

DIFFERENT CITY OR COUNTRY.’ 
JEAN-CHRISTOPHE DEFLINE 
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| SCHETSBOEKIDEE | 
MARRAKECH, PARIJS, OSLO, BRUSSEL, SAN FRANSISCO OF SIENA. ELKE 
STAD HEEFT EEN EIGEN KLEURENPALET. WELK KLEURENPALET HEEFT DE 

STAD WAAR JE NU BENT VOLGENS JOU? 

Je ogen worden gekieteld door een vorm, kleur of 
textuur.  Het springt eruit tussen de rest van alles wat je 
ziet op dat moment. Of je bent geboeid door een verhaal 
dat je ergens in ziet: een oud vrouwtje met een 
bovenmaatse boodschappentas of  twee mensen op een 
bankje. Alles kan en mag. Nogmaals: laat je inspireren en 
uitdagen door deze stad. 

Voor de mensen die tekenen voor hun beroep: geen 
klant verwacht iets van jullie, je groepsgenoten ook niet. 
Dit is een persoonlijk schetsboek. Een document van 
jouw verblijf in deze stad.  

| TAKE IT EASY TIP | 
ER ZIJN GEEN REGELS IN JE SCHETSBOEK. HET IS ECHT EEN PLEK VAN 

VRIJHEID EN BLIJHEID. LAAT JE LEIDEN DOOR JE INTUÏTIE EN JE HAND. 

Je schetsboek: opgeruimd of niet? 

Je kunt de stad tekenen zoals je het ziet op dat moment. 
Met rotzooit op de grond, verveelde kinderen en de gids 
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met een horde toeristen in zijn kielzog. Of ruim je de 
boel liever netjes op en laat je de mensen en de rotzooi 
weg.  

Je schetsboek: tekst of niet? 

Voorzie je je tekening van tekst, zodat je schetsboek 
wordt als een geïllustreerd boek? Of kies je ervoor om 
alleen beeld te laten zien? Of wissel die twee af. Ga je 
het van tekst voorzien, dan zal je bij het werken op de 
pagina in je schetsboek nadenken waar je de tekst 
neerzet en waar je het beeld neerzet. Zoek naar een 
interessante compositie.  

Wil je er tekst bij, dan kan je kiezen uit: 

• Gedachten 

• Observaties 

• Noteren van locatie 

• De datum 

• Informatie 

• Indrukken  

• Flarden van conversaties 

| TAKE IT EASY TIP | 
HOUD HET WEL SPONTAAN DIE PAGINA’S, HET IS GEEN BOUWTEKENING. 

LEG JEZELF NIET TEVEEL OP.  
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Je onderwerp verandert tijdens het tekenen 

Je begint met iets te tekenen op locatie en dat wordt er 
iets verplaatst of gaat weg. Er komt een groepje staan die 
je zicht op de jongen op de fiets (die je net aan het 
tekenen was) blokkeert. De aparte auto die je juist wilde 
tekenen rijdt weg. Of het koppel dat in het koffietentje 
zit, rekent af en vertrekt. Maak je geen zorgen, de 
tekening past zich vaak wel aan. Je vindt er oplossingen 
voor. Ik vind: imperfecties voegen vaak een bepaalde 
charme toe aan de tekening in zijn geheel. Stoort de 
onaffe tekening je enorm, dan kan je eroverheen gaan 
met dekwit of witte gouache en teken je daar op. Dat 
geeft ook weer een leuk effect.  

Een travel journal of reistekenboek (of gewoon: 
schetsboek) is niet alleen voor tekenen op locatie. 
Misschien teken je namelijk 
tijdens je trip liever dingen dan 
plaatsen. Suikerzakjes, 
metrotickets, een opgevouwen 
krant, een ansichtkaart, een 
souvenir aan een sleutelhanger, 
een plattegrond of een overzicht 
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van alle metrolijnen.  

Alles kan. Er is maar een iemand de baas over wat je 
waar dan ook tekent en dan ben jij.  
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TEKENMATERIAAL 

Ik ga op reis en ik neem mee: een paar goede 
tekenpennen, kleur,  papier, eventueel lijm en zeker een 
paar gretige ogen. 

1 Tekenpen suggesties 
Neem liefst pennen met watervaste en kleurechte inkt 
zoals: 

• Micron 

• Faber Castell Pitt 

• Rotring Tikky Graphic (mijn favoriet) 
Maar met een fineliner van de Hema kan je ook tekenen 
en ik ken een illustrator die met niets anders dan Bic 
balpennen werkt. 

2 Kleur suggesties 
• Waterverf setje (Winsor & Newton, Van Gogh) 

• Stiften   
- Brush stiften van Faber Castell, Pentel color brush, of  
  Molotow brushpen  
- Stiften van Pentel, Brynzeel of Copic Markers 

•  Kleurpotloden (ColorSoft van Derwent, Polycolor, 
Caran d’Ache) 
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| TAKE IT EASY TIP | 
WEL ZIN OM EEN TEKENING IN TE KLEUREN MAAR GEEN TIJD MEER OP 

DE LOCATIE? NEEM EEN FOTO EN GEBRUIK DIE ALS 
REFERENTIEMATERIAAL VOOR DE KLEUREN. DAT KLEUREN KAN EEN PAAR 

UUR LATER MAAR OOK - EASY INDERDAAD -  OVER EEN WEEK. 

3 Papier 
Neem fijn papier mee, een schetsboek is het handigst. 
Zorg ervoor dat het niet te dun is voor als je aquarel of 
gouache wilt gebruiken, dan bobbelt het papier niet. 

• Moleskine 

• Leichtrum 

• Seawhite of Brighton (mijn favoriet) 
Hema will do.  

4 Lijm (eventueel) 
Voor het inplakken van metro- en/ of museumkaartjes, 
plattegronden, visitekaartjes van restaurants en 
dergelijke. 

• Prittstift 

• Tubetje velpon 

5 Gretige ogen 
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“WE DO NOT TAKE A TRIP, A TRIP TAKES US.” 
JOHN STEINBECK  

27



| TAKE IT EASY TIP | 

VERGELIJK JEZELF NIET MET JE COLLEGA TEKENAARS. WAT TEKENEN 
BETREFT IS ANDERS ZIJN* EEN GEWELDIG IETS. DAT ALS EERSTE. EN ALS 

TWEEDE: JEZELF VERGELIJKEN MET ANDEREN IS ZELDEN IETS 
WAARDOOR JIJ DAARNA JE EIGEN WERK MEER WAARDEERT. EERDER HET 
TEGENOVERGESTELDE. HET IS EEN GEWOONTE WAAR JE VANDAAG NOG 

AFSCHEID VAN MAG NEMEN. 
*JE HEBT ALLE VRIJHEID JE EIGEN LIJNVOERING, STIJL EN STEM (VERDER) TE 

ONTWIKKELEN. HOERA! 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TEKENMIND 

Voor meedoen aan de City Teken Trip heb je een zekere 
mate van lef nodig. Want al geeft deze juf geen cijfers en 
zegt ze niet wat je fout doet (dat doe jij zelf tussen je 
oren al genoeg, liever zegt ze wat je goed doet), tekenen 
in het bijzijn van anderen is best spannend. Het is zover. 
Adem diep in, spring en begin. 

Maak je geen zorgen over de kwaliteit van je tekeningen. 
Het is wat het is. Deed je je best? Ja? Dan is dat geweldig 
want het is alles wat je kan doen. En hoe meer je tekent, 
hoe beter je wordt. Zulks houd je niet tegen.  

| TAKE IT EASY TIP | 
MAAK GEWOON. MAAK MOOI EN MAAK ZOOI. WANT PROGRESSIE IS 

BELANGRIJKER DAN PERFECTIE. 

Je kan baat hebben bij een Lef Lijstje. Op welke 
manieren denk jij dat lef welkom is tijdens het maken of 
denk je lef zelfs heel hard nodig te hebben? Heb je lef 

29



nodig om je perfectionisme onder de duim te houden? 
Om je niets aan te trekken van wat je omgeving vindt 
van wat je maakt? Om de angst uitgelachen te worden 
een schop te geven? Om de gedachte ‘ga eens wat nuttigs 
doen joh’ te weerstaan? 

Hup, meteen in inkt 
Ik ben een groot voorstander van je lijn nemen zoals het 
komt. In niet (eindeloos) gummen totdat het perfect is 
en daarna pas in inkt durven.  

“I LOVE MY MISTAKES, BECAUSE THEY ARE ALL MINE.” 
PABLO PICASSO 

Ik riep jaren tegen mezelf  ‘Gummen is voor watjes!’ en 
aangezien ik niet als watje gezien wilde worden door 
mezelf, pakte ik de tekenpen in plaats van het potlood. 
Dat gaf uiteindelijk meer zelfvertrouwen en ook gaf het 
me steeds meer rust want, ach, fouten zou ik toch wel 
maken. En fouten maken mag. Knoop dat goed in uw 
oren. Je bent geen fotocamera. Dus foutjes in je 
tekening horen erbij. Geef niks. Het maakt het nog 
unieker. Er bestaan trouwens geen foute tekeningen. Er 
zijn alleen tekeningen. 
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Doe in dat kader deze quiz eens: 

De uitslag (A, B, B, B) geeft aan waar ik graag in geloof 
en wat me vrijheid geeft bij het maken: er bestaan geen 
tekeningen die ‘fout’ zijn. Probeersels, die bestaan wel. 
Maar probeersels zijn ook gewoon tekeningen. 

“THERE ARE NO WRONG NOTES. SOME ARE JUST MORE RIGHT THAN 
OTHERS.” 

THELONIUS MONK (JAZZPIANIST) 

Wat voor noten geldt, geldt ook voor lijnen. Sommige 
getekende lijnen zijn gewoon wat raker dan andere. Over 
gummen nog dit: 

“TEKENEN IS EERLIJK EN RECHTSTREEKS. STEL DAT JE ELKE STAP DIE JE 
VOORUIT ZET OVER DOET. JE EEN STAP TERUG ZET OMDAT DE STAP NIET 
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DE PERFECTE STAP WAS. DAN KOM JE NIET VER. JE BENT STEEDS MAAR 
AAN HET ACHTERUIT STAPPEN.” 

VERONICA LAWLER 

Wat  mensen raakt, is een tekening of illustratie waarin 
het geheime ingrediënt (jij) naar voren komt. 
Meesterlijke technische vaardigheden zijn dus geen 
vereiste. De kijker wil verrast worden door jouw 
tekening. Zelfs ontroerd worden misschien. Hij of zij wil 
in ieder geval iets voelen bij het beeld. Of er iets 
interessants van denken. Dáár gaat het om.  Wacht, ik 
maak er even een tekeningetje van… 
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Ontwikkel daarom niet alleen je techniek, maar geef 
jezelf creatieve vrijheid. Het mag speels en los. Het mag 
niet perfect. Laat je stem maar horen. Experimenteer. 
Maak fouten. Maak vooral met plezier. 

En wist je dat je eerder was tekenaar dan iemand die 
kon schrijven? Je tekende zes strepen en riep: ‘Kijk, 
boom!’ en na een hoop krullerigs riep je: ‘Wolk!’ Je hoeft 
dus niet meer te leren creatief te zijn of tekenaar te zijn, 
je was het al als kleuter. 

| TAKE IT EASY TIP | 
GO WITH THE FLOW OF YOUR TRIP AND LET THE TRIP FILL YOUR 

SKETCHBOOK HOWEVER IT WILL. 

4 tips voor een happy maker  
❶ Vind je je tekenlijn niet strak of speels genoeg? Laat 
het los! Er zijn ergere dingen, heus (en je lijn zal naar 
mate je meer oefent, veranderen). 
❷ Verlang geen klaar-om-ingelijst-te-worden 
galeriemateriaal. Dat zet je nogal op slot. Sta jezelf toe 
gewoon maar wat te doen en niet zeker te zijn van je 
tekenzaak.  
❷ Vergelijk jezelf niet meer met anderen en wat/hoe ze 
tekenen. Gewoon mee stoppen. 
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❹ Neem afscheid van de belemmerende ‘Ik kan het 
niet goed genoeg’ gedachte. 

Naast lef, het lager leggen van de lat en perfectie een 
flinke duw geven (weg ermee, het hoofd uit) is tekenen 
fijn voor je mind. Want wat je tekent, onthoud je. Door 
tekenen ontdek je de schoonheid van alles om je heen. 
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Sla maar open dat schetsboek na de City Teken Trip. Je 
bent er weer, precies op die plek. Je herinnert je het 
tijdstip van de dag nog. Wie er naast je zat. Wat je 
stemming was. 

“KEEPING A VISUAL JOURNAL WHILE TRAVELING IS THE ONLY WAY I 
KNOW TO REALLY EXPERIENCE A PLACE.”  

HANNAH HINCHMAN 

Tot slot. Voor tekenen in het algemeen en zeker voor het 
tekenen in een stad geldt (vanwege de aanwezigheid van 
de nieuwsgierigen en overal aanwezige medemens). 
Liever meer bravoure dan meer voorzichtigheid. 
Bravoure en lef zorgen ervoor dat je gewoon begint met 
tekenen, voorzichtigheid zorg voor teveel blanco pagina’s 
in je schetsboek.  
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STIJL 

Stijl is als een je handschrift of stem. Je 
boodschappenlijstje, denk daar eens aan. Schrijf je daar 
de letters los of aan elkaar? Ronde of meer langwerpige 
letters? Klein of groot? En je stem: de een praat hoog, de 
ander laag, weer een ander monotoon of juist met 
pieken. Iedereen heeft een andere stem. Je hebt dus al 
een stijl, of je wil of niet. Tekenen honderd mensen 
dezelfde boom, dan krijgen we honderd verschillende 
impressies van die ene boom te zien. Wat ik zeggen wil 
hiermee: je hebt al een eigen stijl. Is dat meteen de 
wereld uit. Je kan de stijl verder ontwikkelen, natuurlijk, 
want misschien ben je er niet helemaal tevreden over. 
Dat kan. 

‘Maar ik heb geen eigen stijl!’ roep je misschien terwijl 
je kijkt naar anderen die een uitgesproken en 
herkenbare stijl hebben. Dat geeft niks. Geef jezelf 
toestemming dat je niet precies weet wat jouw (ultieme) 
eigen stijl op dit moment is. Laat dat niet weten je er 
niet van weerhouden te maken. 
Jij weet niet wat jouw ultieme Eigen Stijl is. Ik weet het 
niet (‘Ik een eigen stijl? Nee, niet echt. Maar die-en-die, die 
hebben het wel. En dat wil ik ook!’). Hij weet het niet. Zij 
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weet het niet. We zijn met velen. En geen van ons heeft 
een glazen bol. Niemand kan zichzelf en zijn stijl-over-
drie-jaar definiëren. Wat we wel kunnen? Die kwasten, 
potloden, stiften en pennen gebruiken. Wat we wel 
kunnen, is werk blijven maken. 

Een Eigen Stijl is niet iets dat vast staat en geen 
eindpunt waar je naartoe werkt. Want elk punt in je 
creatieve carrière is een beginpunt. Creatieven blijven 
ontdekken, blijven ontwikkelen en blijven zichzelf 
uitvinden. Je bent er wat dat betreft nooit. En dat is een 
fijn en niet fijn tegelijk. 

Hoe verschillend je een stad kan tekenen? Deze drie 
artists bewonder ik om hun stijl en hoewel ze alledrie 
tekst en beeld combineren is hun werk uniek: Maira 
Kalman, Wendy McNaughton en Jan Rothuizen. 
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IDEE 1 - SPOORZOEKER 
Je neus achterna 

Elke stad en elke straathoek kan inspirerend zijn, als je 
jezelf ervoor open stelt. Dat heeft vaak - het is geen 
rocket science - te maken met het verlagen van je tempo 
en nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierigheid is de kern van je 
creativiteit. Kijk om je heen en verras je zoals je je als 
kind verraste over de wereld. Haal je neus tijdens de 
CityTekenTrip uit de plattegrond of je telefoon. Stop 
even met praten als je met anderen bent.   

Ga je eigen neus achterna tijdens Spoorzoeker. Het gaat 
om jouw neus, maar als je neus even niets ruikt en ziet, 
hier wat ideeën van wat andere neuzen zoal opleverden: 

- Iemand in het openbaar vervoer tekenen.  
- Kijk uit een hoger gelegen raam en bekijk en teken 

(een gedeelte van) de straat of stad van bovenaf.  
- Ga ergens aan het water zitten en maak daar een 

tekening.  
- Koop iets dat je lekker vindt en teken het.  
- Ga een exotische supermarkt in en teken een 

verpakking die je mooi vindt.  
39



- Ga een kerk in, ga er zitten, laat de ruimte tot je 
doordringen en teken.  

- Teken mensen die op straat zitten.  

- Zoek straatkunst op (beeldhouwwerk, graffiti) en leg 
het vast.  

- Teken metrokaartjes of toegangskaartjes.  
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- Teken bankjes, lantarenpalen, prullenbakken.   
- Teken de architectuur. Vernieuwende of eeuwenoude.  
- Teken mensen in opvallende kleding.  
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IDEE 2 - GROEPSPORTRET 
Een collectie tekenen   

Kunst, 
bedgenoten of 
lege jampotjes. 
Verzamelen zit in 
ons allemaal. Er 
is genoeg te 
verzamelen. Als 
je goed kijkt. 
Duik in 
de gevarieerdheid 
van alles om je 
heen; in voor de 
hand liggende en 
minder voor de 
hand liggende 
groepen en 
collecties. 
Verzamel, 

inventariseer, categoriseer en/of groepeer…en teken het. 
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IDEE 3 - LET’S GET LOST 
Reportagetekenen 

Op pad gaan en een getekend verslag maken, ik vind het 
een van de leukste dingen om te doen.  Je gaat naar een 
locatie en kijkt. Wat je ziet leg je in beeld vast. Ik leg 
daarnaast bijna altijd in woorden vast wat ik denk en 
voel.  

Een getekend beeldverslag of reportage-illustratie is 
subjectief. Het is jouw interpretatie op die locatie 
(evenement, openbaar gebouw, museum, bijeenkomst) 
en wat er op dat moment gebeurt. 

De uitdaging: bewegende beelden tekenen. Maar ook: de 
locatie goed in je vingers krijgen. 

Stap 1: Ontdek een locatie/omgeving  

Ga de stad in! Let’s get lost. Je gaat naar een voor jou 
nog onbekende plek waar veel mensen zijn en waar veel 
gebeurt. Pak  je schetsboek en tekenpen en doe daar 
opdracht 1 t/m 5 om zo de locatie/omgeving goed te 
ontdekken. Onderzoek de plek met je camera 
(fototoestel of telefoon, maakt niet uit). 
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Dit is voorbereidend werk en neem hier 30 - 60 minuten 
voor. Volg je de workshop op individueel temp, dan kan 
je er meer tijd voor nemen. 

1. Wat zwerft er/ligt er op de grond. Neem drie 
voorwerpen mee. 

2. Kies een kleur. Fotografeer alles wat je in deze 
kleur ziet. 

3. Teken gezichten van mensen op de locatie 
(minstens vijf gezichten). 

4. Teken (een deel van) de locatie zonder mensen. 
5. Zoek drie patronen of symbolen op de locatie en 

teken ze. 

Stap 2: Interviewvragen op de locatie/omgeving 

Door te luisteren en het stellen van vragen, krijg je een 
nog beter beeld van de locatie. Wat je kan doen: 
1. Vraag iemand wat er bijzonder is aan deze plek. Maak 
aantekeningen of neem het op (voice recorder op je 
mobiel). 
2. Leg drie gesprekjes vast (schrijf ze op of neem ze op) 
die je opvangt terwijl je op de locatie bent. 
3. Neem een opname van het geluid op de locatie (1 
minuut is voldoende). 
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3: Maak een tekening  

Zoek een plek en maak een 
tekening op de locatie. Een 
café of een plein bijvoorbeeld. 
Daar gebeurt lekker veel.  
Neem hier ongeveer een uur 
voor. Focus op de ruimte en 
de mensen in die ruimte. 
Teken mensen die er om de 
een of andere reden 
uitspringen. Door hun 
houding, kledingkeuze of 
door de momentopname (zijn 
ze op dat moment verveeld, 
ongeduldig, opgewonden 
of…). 

Stap 4: Maak er een mooi geheel 
van (optioneel) 

Doe dat meteen op locatie of 
op een later moment. Het 
hoeft overigens niet. Alleen de 
schetsen lukraak in je 
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schetsboek is al voldoende. Maar wil je het samenvoegen 
tot een A4 pagina met een wat strakkere lay-out: ga je 
gang. 

Suggesties voor locaties: 
Een park  
De Eiffeltoren 
De bibliotheek 
Een markt 
Een metro- of treinstation 
Een straat  
…overal is een reportage over te maken! Op de volgende 
bladzijde een voorbeeld van een reportage die ik voor 
een magazine maakte. Onderwerp: de basisschool. 
Invalshoek: het begin van de dag. 
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IDEE 4 - HUISJE, BOOMPJE, KERKJE 
Urban Sketching 
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Urban sketching is wat we deze hele trip doen 
natuurlijk. Want de stad is onze inspiratiebron, ons 
decor en onze grabbelton ineen.  

Dus ‘huisje, boompje, kerkje’ had net zo goed ‘huisje, 
boompje, beestje’ kunnen blijven. Maar voor deze 
opdracht gaan we echt specifiek kijken aar wat een groot 
verschil is tussen urban en rural: de gebouwen. En mooi 
dat ze zijn in deze stad! 

Een handig methode hiervoor is de contour methode, 
waarbij je eerste de omtrek tekent, dan de andere 
belangrijke lijnen en tot slot de details invult. 
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IDEE 5 - FOLLOW THE LEADER 
Eenlijnstekening 
Bij een eenlijntekening haal je de penpunt niet van je 
papier zolang je de tekening maakt. Even stil staan om te 
kijken mag vanzelfsprekend.  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NA DE CITY TEKEN TRIP 

Schetsboeken nodigen je uit meer te tekenen. Neem van 
deze City Teken Trip je nieuwsgierige manier van kijken 
naar je omgeving mee. Voeg daarbij het ingrediënt 
schetsboek (op tafel, in je tas) en je hebt eenmaal thuis 
gegarandeerd meer/weer tekenplezier.  

Als je blik eenmaal thuis frisser is en je thuis ook meer 
ziet, dan is dat natuurlijk ge-wel-dig! 

Ga op volgende trips en reizen ervaren wat wel en niet 
werkt voor je. De ene tekenaar hopt van plek naar plek 
in een stad, de ander is liever lang op dezelfde plek in de 
stad. Je ervaart zelf wel wat voor jou energie en plezier 
oplevert en waar je juist minder energie van krijgt en 
minder plezier in hebt. 

En ga vooral samen tekenen 

Vind je het leuk met een groep mensen samen tekenen 

en schetsen? Door heel Nederland en België zijn er 

initiatieven waar iedereen welkom is. Zo is er het 

internationale The Open Draw (www.opendraw.com). In 
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Amsterdam bijvoorbeeld komen tekenaars elke 

maandagavond samen. Je kan lid worden van hun 

facebookgroep, dan krijg je automatisch een bericht 

(www.facebook.com/theopendraw). Wereldwijd komen 

Urban Sketchers samen om op locatie in de buitenlucht 

te tekenen. Kijk op urbansketchers.com voor de 

internationale website of op urbansketchers-

netherlands.blogspot.nl voor de Nederlandse afdeling. 

Tot slot: kijk ook eens op www.1000thingstodraw.com, 

misschien is het wat voor jou? Google ook eens op 

sketchcrawl. 
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OVER SABINE  

Sabine Wisman verliet de kunstacademie om op een 
reclamebureau te gaan werken. Daarnaast volgde ze een 
schrijfopleiding bij ScriptPlus (onderdeel van de 
Hogeschool van Amsterdam), waar ze na het afronden 
werd gevraagd les te geven. Ze schreef, publiceerde en 
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gaf les. Na tien jaar schrijven en les geven, droogden 
haar verftubes uit. En zij ook. Dus begon ze tekeningen 
bij haar teksten te maken, en werd schrijver/illustrator 
met de nadruk op illustrator. 
Als kind maakte Sabine boekjes en tijdschriften. Nu 
schrijft en tekent ze voor boeken en bladen. Er 
verschenen 23 boeken en honderden artikelen en 
columns in magazines. Ze werkt(e) met veel plezier voor 
onder andere: 

Naast het maken van illustraties en vrij werk, inspireert 
en motiveert ze mensen om vooral een creatief bestaan 
te leiden en/of een eigen creatieve solo-onderneming te 
starten of laten groeien. Onder andere door de Maandag 
Motivaties op haar blog en het geven van creatieve 
workshops. 
Omdat ze gelooft dat iedereen creatiever is dan hij/zij 
zelf denkt (en het heerlijk is een week lang weg van huis 
te zijn om volop te kunnen tekenen) ontwikkelde ze de 
Artist Wake Up Call. Een programma van acht weken 
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om de creatief in jezelf (verder) wakker te schudden en 
creatieve vaardigheden te vergroten. Daarnaast is er 
Grow Your Creative Biz. Het jaarlijkse 90 dagen 
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programma voor ondernemers die willen groeien en een 
eigen bedrijf willen hebben, dat perfect bij hun past.  

De programma’s werden ondergebracht in The Creatives 
Club. En wat illustreren betreft…dat doet ze 
tegenwoordig nog een paar keer per jaar. Voor niet te 
versmaden opdrachten. Daarnaast maakt ze, elke dag, 
maar nu vooral vrij werk.  
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Vakantie? Neem een potlood mee 
NRC Handelsblad - door Judith Eiselin 

Iedereen maakt dezelfde foto’s van dezelfde plekken op 
vakantie. Weg die (telefoon)camera, en pak eens een 
potlood. Maak voor de lol op vakantie een tekening, in 
plaats van een foto. „Wie tekent, ziet meer.”Dat licht en 
wat een luchten! De marktkramen, dat standbeeld daar, 
die leuke oude kereltjes en het bijzondere eten op ons 
bord… Maak gauw een foto, en nog een, en nog een: 
opdat wij niet vergeten, eenmaal na de vakantie weer 
thuis. 

Alles moet op de gevoelige plaat worden vastgelegd. 
Attracties, musea, kathedralen. Gevelstenen, watervallen, 
het meer met de waterfietsen en de beroemde toren 
uiteraard – waarnaast we guitig poseren als klemden wij 
haar tussen duim en wijsvinger. Iedereen kan foto’s 
maken en iedereen doet het, voortdurend, zeker in het 
buitenland. 

„Maar ik vind foto’s niet interessant”, zegt Jean-Marc van 
Tol, tekenaar van Fokke en Sukke, die camera noch 
mobiele telefoon bezit. „Ik teken. Ja, ook in de vakantie. 
In Slovenië onlangs nog, daar is de kust zo prachtig. 
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Iedereen die er komt maakt een foto. Maar dat geeft 
steeds hetzelfde, weinig tot niets zeggende plaatje. Een 
tekening is uniek en van mezelf, dat is een groot verschil. 
Tekenen geeft een band met de vreemde omgeving.Jean-
Marc van Tol staat niet alleen in deze overtuiging. Wie 
iets natekent, neemt anders en bewuster waar, stelde al 
John Ruskin (1819-1900), voorman van The-Arts-and-
Crafts-beweging. Tijdens zijn grand tour in 1840, hij was 
negentien, schilderde hij de ene na de andere aquarel. 
Een reiziger, een toerist, raakt pas vervuld als hij goed 
om zich heen kijkt, vindt ook schrijver/filosoof Alain de 
Botton. In zijn boek The Art of Travel houdt hij een 
pleidooi voor het al tekenend reizen. Het gaat daarbij 
volgens hem niet zozeer om wat je ziet – al is hetgeen je 
bezoekt nog zo beroemd – maar meer om hoe je ernaar 
kijkt. Door te tekenen in plaats van fluks kiekjes te 
schieten, wordt de mens wakker; hij staat niet langer suf 
te gapen en ziet opeens meer dan alleen wat de reisgids 
hem al voorkauwde. 

Ook Jonathan Jones, die over kunst schrijft voor The 
Guardian, benadrukte onlangs in zijn blog dat tekenen 
„makes you see more”, waar „a camera makes you see less”. 
Het gaat niet om goed of gelijkend te tekenen, maar om 
‘possessing it’. Tekenen is toe-eigenen. 
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Siegfried Woldhek, illustrator en portrettist (onder meer 
voor NRC), bepleit vakantietekenen en -schilderen vooral 
op plekken waar het rustig is. „Als er tijdens een 
vakantie heel veel te zien en te doen is, teken ik niet. Wel 
in de hoek van een kalm terras, niet midden op een 
kruispunt. Op rustige momenten verschaft het groot 
plezier. Ik was eens met vijf vogelaars in Schotland, het 
miezerde, maar al die mannen zaten aandachtig onder 
een in hun kraag gestoken paraplu een groep noordse 
stormvogels te tekenen. Als ik nu bekijk wat ik toen 
maakte, herinner ik me alles. Wat ik zag, rook, hoorde en 
voelde. Bij een foto denk ik al gauw: waar was dat ook 
weer, was ik daarbij?” 

Leg de criticus in jezelf het zwijgen op 
Het wemelt op het internet van de online 
tekencursussen, met allerlei tips op het gebied van 
materialen en vormgeving. Een getekend (reis)dagboek 
wordt zo een waar ‘art journal’. De talloze, wondermooie 
voorbeelden kunnen de wens tot het maken van iets 
dergelijks echter ook doodslaan: zó mooi wordt het toch 
niet. 
Het is de missie van illustratrice en schrijfster Sabine 
Wisman om de creativiteit te bevorderen die naar haar 
idee in eenieder leeft. Wisman geeft tekenworkshops aan 
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amateurs en leert haar cursisten dat ze twee zielen in 
zich verenigen: de creatieveling en de criticus. Als de 
laatste niet zwijgt, kan de eerste niet spreken. Net als 
Siegfried Woldhek benadrukt ze het plezier dat tekenen 
schenkt. 

„Iedereen heeft een eigen stijl”, zegt ze. „Die ís er 
gewoon, zij het misschien nog ongeoefend… Als 
honderd mensen dezelfde persoon natekenen vanaf 
hetzelfde standpunt, krijg je honderd verschillende 
tekeningen. Prestatiedrang en schaamte zitten vaak in de 
weg. Mensen moeten worden losgeweekt. Ik geef 
vertrouwen door losjes en snel iets te laten tekenen. 
Bijvoorbeeld: schets de persoon tegenover je, in één 
minuut. In de vakantie kun je jezelf op gang helpen. Doe 
een graai in je toilettas en hop, teken die spullen na. Of 
kies zes stenen op het strand... Alles kan. Inzoomen of 
juist uitzoomen. Het uitzicht, of juist wat insecten. De 
inhoud van een keukenkastje, of die reusachtige berg. ”  

Wisman tekent zelf graag kunstwerken uit musea na. 
Er zijn, behalve puur plezier, meer redenen waarom 
tekenen in de vakantie een goed idee kan zijn. Jean- 
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Marc van Tol: „Als je met vakantie bent op een 
onbekende plek, is dat op een bepaalde manier onveilig, 
je kent niets, je weet niets. Voor mij is tekenen een 
manier om me goed te voelen, ik vul al sinds mijn 
dertiende kleine Moleskine-boekjes als ik op reis ben. 
Een leuk bijeffect is dat het een manier is om in contact 
te komen met mensen. Er komt altijd wel iemand over 
mijn schouder staan kijken, zo raak je in gesprek.” 

63



64



65



66


	VOORWOORD
	INHOUDSOPGAVE
	INLEIDING
	Hoe ziet deze City Teken Trip er uit?
	Tekenen op reis is meer dan locaties tekenen. In musea in Berlijn maakte ik met mijn telefoon foto’s van foto’s  die me wat deden en ik tekende ze later die dag op een zonnig terras na.
	VRAGEN (AAN UZELVE) VOOR VERTREK
	STAD TEKENEN
	Je schetsboek: opgeruimd of niet?
	Je schetsboek: tekst of niet?
	Je onderwerp verandert tijdens het tekenen
	TEKENMATERIAAL
	1 Tekenpen suggesties
	2 Kleur suggesties
	3 Papier
	4 Lijm (eventueel)
	5 Gretige ogen
	TEKENMIND
	Hup, meteen in inkt
	4 tips voor een happy maker
	STIJL
	IDEE 1 - SPOORZOEKER Je neus achterna
	IDEE 2 - GROEPSPORTRET
	Een collectie tekenen
	IDEE 3 - LET’S GET LOST
	Reportagetekenen
	Stap 1: Ontdek een locatie/omgeving
	Stap 2: Interviewvragen op de locatie/omgeving
	3: Maak een tekening
	Stap 4: Maak er een mooi geheel van (optioneel)
	IDEE 4 - HUISJE, BOOMPJE, KERKJE Urban Sketching
	IDEE 5 - FOLLOW THE LEADER Eenlijnstekening
	NA DE CITY TEKEN TRIP
	OVER SABINE
	Vakantie? Neem een potlood mee

