
Tekenboek voor iedereen 
In dit praktische tekenboek vertelt barrington barber 
over zijn methode Mindful tekenen. een manier van 
tekenen die niet zozeer om technieken draait. Het 
gaat meer om het kijken, de vormen vervolgens op 
papier zetten, en om op die manier een rustmoment 
te pakken én iets moois te illustreren. Leer te kijken 
naar elementen in de natuur en symbolen uit (kunst)
tradities: welke vormen zie je en hoe kun je ze ver-
werken in een realistische tekening? bovendien 
daagt barber je uit die realistische weergave los te 
laten en vormen terug te laten komen in mandala’s 
en zentangles. een nieuwe manier van tekenen, 
geschikt voor iedereen! 
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inleiding
Tekenen is meer dan technieken leren en realistische vormen 
maken. Het is een manier om te ontspannen. Ik noem de methode 
Mindful tekenen. En die is geschikt voor iedereen. Je leert hoe je je 
aandacht richt op een eenvoudige en stressvrije activiteit, en hoe je 
vorm en ontwerp evalueert en bepaalt. Door alle andere gedachten 
opzij te schuiven wordt het rustig in je hoofd en kun je ontspannen 
in een vorm van meditatie.

We beginnen met enkele eenvoudige oefeningen om te leren 
observeren zonder je druk te maken over herkenbare resultaten. 
Deze verstilde concentratie is een manier om je overactieve geest 
te kalmeren, die je bewustzijn voortdurend attendeert op alle 
mogelijke dingen die je aandacht vragen. Door je aandacht op 
gedisciplineerde wijze rust te geven via tamelijk eenvoudige maar 
gerichte oefeningen, kun je deze gejaagde afleiding uitschakelen 
en je meer ontspannen concentreren op datgene waar je mee bezig 
bent. Dit kan leiden tot een kalmere, objectievere kijk op wat je doet 
zonder dat het daardoor minder interessant wordt. Je kunt er zelfs 
je tekenvaardigheden mee verbeteren. De passie die een kunstenaar 
voelt tijdens het creatieproces wordt in evenwicht gehouden door 
een zekere onpartijdigheid, zodat hij of zij het effect van het werk 
kan beoordelen.
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De decoratieve vormen van mandala’s en andere vergelijkbare 
motieven zijn zinvol doordat ze zowel een intense belangstelling 
vereisen voor de manier waarop het ontwerp eruit zal gaan zien als 
een objectief vermogen om de vormen te tekenen zonder mentale 
kritiek. Hoe vaker je tekent in een rustige gemoedstoestand, hoe 
gemakkelijker het wordt om vernieuwend en origineel te zijn. Het 
uitschakelen van de kritische stem in je hoofd betekent echter niet 
dat je vormen en potloodstrepen niet meer hoeft te verbeteren 
voor een artistieker resultaat. De meeste goede kunst komt voort uit 
zorgvuldig en geconcentreerd werken.

Geef je artistieke, emotionele brein dus wat rust en vreugde 
door deze nieuwe methoden uit te proberen voor het tekenen 
van decoratieve beelden gebaseerd op vormen uit de natuur en 
geometrie. Niets in dit boek is ingewikkeld: het enige wat je nodig 
hebt zijn wat tekenmaterialen, papier en tijd.

Barrington Barber
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Dit hoofdstuk bevat een aantal vrij eenvoudige oefenin- 
gen voor het tekenen van elementaire vormen en lijnen. 
Het gaat er hierbij om dat je je bewust concentreert op 
de punt van het potlood terwijl het de vormen creëert 
op het papier. Deze eerste oefeningen zijn bedoeld om 
je aandacht volledig te richten op het maken van deze 
vormen en lijnen. Daar gaat het bij tekenen tenslotte om, 
hoeveel andere betekenissen we er ook aan willen geven. 
Het gaat om het proces en niet om het uiteindelijke 
resultaat.

mindful 
tekenen
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10

Hier gaat het er gewoon om dat je een zo recht mogelijke lijn tekent zonder je er druk om te maken of het 
uiteindelijke resultaat wel perfect is. Doordat je je aandacht richt op de ervaring zelf, ga je je zelfverzekerd 
voelen over de lijnen die je maakt. In het begin zijn ze misschien niet zo mooi, maar als je je aandacht richt 
op de bewegende potloodpunt zul je rustig worden, met betere tekeningen als gevolg.

Gedachtelijnen

1. Teken eerst een reeks rechte 
verticale lijnen, dicht bij elkaar, 
van dezelfde lengte en met 
dezelfde tussenruimte. Focus 
hierop en zie hoe de lijnen 
verschijnen zonder dat je je al te 
druk maakt over hun perfectie; 
probeer alleen die rechte lijnen 
en eenvoud te verkrijgen.

2. Ga nu op dezelfde manier 
verder met een reeks horizontale 
lijnen. Je hebt dan twee vier-
kanten van rechte lijnen in 
tegengestelde richtingen. 
Herhaal deze oefening tot je 
helemaal gefocust bent op de 
lijnen en jij ze goed genoeg 
vindt.

4. Teken dan diagonale lijnen 
in de andere richting. Je zult 
merken dat het soms best lastig 
is om de lijnen recht te houden. 
Maar maak je geen zorgen: ook 
doorgewinterde kunstenaars 
hebben er vaak moeite mee. 
Focus ook nu op het punt waar 
het potlood het papier raakt als 
de lijnen verschijnen.

5. Probeer nu een wat uitgebreidere oefening om je aandacht op het potlood te houden. Maak eerst een reeks 
verticale zigzaglijnen die ongeveer dezelfde lengte en hoek hebben. Dit moet na een paar potloodstreken als vanzelf 
gaan, maar laat je aandacht niet verslappen. Maak er zoveel als je wilt, tot je tevreden bent over zowel de beweging als 
het resultaat.

6. De volgende oefening bestaat uit een reeks aan elkaar verbonden lussen. Probeer de lussen zo gelijkmatig mogelijk 
te maken en voel hoe je vingers en pols de vormen vrij eenvoudig laten verschijnen. Blijf ook nu oefenen tot de 
beweging gemakkelijk en vloeiend gaat. Als er spanning in je hand of pols komt, ontspan dan even voor je verdergaat. 
Er moet zo min mogelijk spanning in je lichaam en je hoofd zitten.

3. Teken nu een vierkant met 
parallelle diagonale lijnen. Dat 
is iets lastiger omdat je voor elke 
lijn moet beslissen hoe lang hij 
wordt. Daarvoor kun je niet naar 
de lijnen ernaast kijken. Teken 
ze op de manier die jou het 
eenvoudigst lijkt.
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Dit hoofdstuk laat zien dat de natuur volop patronen 
en vormen bevat die we kunnen gebruiken voor onze 
decoratieve tekeningen, meditatieve patronen en voorstel- 
lingen. De variatie en complexiteit van natuurlijke vormen 
zijn verbazingwekkend en bieden kunstenaars een leven 
lang inspiratie. Ik bestudeer de natuur telkens weer, voor 
zowel figuratieve als abstracte beelden, en teken en stileer 
objecten voor het creëren van aantrekkelijke patronen.

Water is zo’n natuurlijke vorm die je uitstekend kunt 
manipuleren om interessante patronen te creëren. 
Bloemen zijn altijd decoratief, van eenvoudige open 
kelken met vijf bloemblaadjes tot een complexe chrysant. 
Ze zijn natuurlijk ook altijd beschikbaar, want als je geen 
eigen tuin hebt, neem je je schetsboek gewoon mee naar 
het park of de bloemist.

Ook vogels en vissen vormen een goede basis voor gedetail- 
leerde patronen, aangezien ze heel aantrekkelijk zijn en er 
maar weinig veranderd hoeft te worden voor het creëren 
van fraaie vlakke vormen.

inspiratie uit 
de natuur
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Hier volgt een serie ontwerpen – grotendeels gebaseerd op een cirkelvorm – die je kunt veranderen in 
effectieve bloemachtige vormen. Alle bloemen hebben een relatief eenvoudige basisvorm, met kleine 
verschillen die de specifieke bloemsoort identificeren. Begin voor deze voorbeelden met een schematische 
tekening en breng dan details en een meer bloemachtige textuur aan.

Bloemvormen vereenvoudigen

1. Maak een cirkel. Teken vanuit het middelpunt vijf 
grote lussen die de rand van de cirkel raken en weer 
uitkomen in het midden; de lussen moeten elkaar 
licht overlappen. Teken een kleine cirkel rond het 
middelpunt.

1. Teken nu eenzelfde vorm maar met zes over- 
lappende hartvormige bloemblaadjes.

2. Suggereer nu textuur door eenvoudige markeringen 
in de contouren van de overlappende bloemblaadjes te 
tekenen. Teken meeldraden die vanuit het midden naar 
buiten uitstralen en de puntjes van de schutbladeren die 
onder de overlappende bloemblaadjes uitsteken.

2. Teken de contouren over, laat de blaadjes 
aan een kant overlappen en teken wat kleine 
cirkelvormen in het midden van de bloem.
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STAP 1
Om deze mandala te maken teken je de sjabloon van blz. 54. Vervolgens teken je in het 
centrum een zon met de stralen precies op de verdeellijnen. Teken daarna de gebogen 
lijnen van de bloembladeren in de buitenste en de vierde cirkel.

Eenvoudige bloemmandala
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Eenvoudige bloemmandala

STAP 2
Teken onder de bovenste rondingen van de bloembladeren gebogen lijnen die naar 
het midden buigen, zodat ze op naar binnen krullende bloemblaadjes lijken. Breng 
kleinere details aan in het patroon, zoals cirkels, halve cirkels en zigzaglijnen.
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Dit iconische gebouw bij de kathedraal van Florence, Italië, heb ik altijd bewonderd vanwege 
zijn prachtige marmeren oppervlak met donkere lijnen en lichte stenen vlakken. Het leek mij 
een goed voorbeeld om te laten zien hoe je een vergelijkbare decoratie kunt creëren.

Ik heb het gebouw ook wel ter plekke getekend, maar deze tekening heb ik gemaakt naar 
een foto die ik nam toen ik mensen langs de prachtige bouwwerken van Florence rondleidde.

Middeleeuws gebouw: sacristie van Florence

STAP 1
De eerste stap is een directe 
kopie van de foto en laat 
het ontwerp zo duidelijk 
mogelijk zien.
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Middeleeuws gebouw: sacristie van Florence

STAP 2
In de volgende stap teken je 
het gebouw schematischer 
om het effect van de 
patronen te vereenvoudigen.
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Tekenboek voor iedereen 
In dit praktische tekenboek vertelt barrington barber 
over zijn methode Mindful tekenen. een manier van 
tekenen die niet zozeer om technieken draait. Het 
gaat meer om het kijken, de vormen vervolgens op 
papier zetten, en om op die manier een rustmoment 
te pakken én iets moois te illustreren. Leer te kijken 
naar elementen in de natuur en symbolen uit (kunst)
tradities: welke vormen zie je en hoe kun je ze ver-
werken in een realistische tekening? bovendien 
daagt barber je uit die realistische weergave los te 
laten en vormen terug te laten komen in mandala’s 
en zentangles. een nieuwe manier van tekenen, 
geschikt voor iedereen! 
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