
 
 

Schaduw door arceren 

In voorgaande lessen hebben we geleerd hoe je een gezicht in goede verhoudingen opzet. 

Staat alles éénmaal op de goede plaats en is er niets wat te groot of te klein is getekend, 

dan is de volgende stap het aanbrengen van schaduwen. 

Wie was het ook alweer die zei: “Schilderen (en 

tekenen) is het spelen met licht”. Dat moet haast wel 

Rembrandt geweest zijn. Zijn tekeningen zijn vaak in 

een paar lijnen al ‘af’. Hij maakt dan ook veel gebruik 

van grote schaduwpartijen.  

Het licht beschrijft.. 

Het is door de inval van het licht dat wij dingen 

kunnen zien en herkennen. Dat klinkt logisch, maar 

je kunt het als tekenaar ook omdraaien: elk 

oppervlak weerkaatst het licht anders.  

Dat zie je als je bijvoorbeeld plastic en hout, metaal 

en steen vergelijkt. Als de kunstenaar dat goed weet 

weer te geven dan spreken we van een goede 

‘stofuitdrukking’. 

Ook vormen ontstaan doordat het licht een 

lijnenspel laat ontstaan van schaduwkant en lichtzijde. Dit staat los van de aparte delen.  

Bijvoorbeeld: Wij tekenen een hoofd met een aantal elementen: ogen, neus, 

wenkbrauwen, oren etc. 

Maar als we nu eens onze ogen zover dichtknijpen dat we bijna niets meer kunnen zien, 

dan zien we alleen nog de grote donker/licht verdeling. Ga je die bewust gebruiken als 

nieuw element, dan worden je tekeningen en schilderijen meer samenhangend en 

overzichtelijker. Kijk maar eens of je dat herkent in de bovenstaande schets van Rembrandt.  

Hoe teken je schaduwen? 

Dat kan op een ontelbaar aantal manieren natuurlijk. Je kunt donkere gedeelten met de 

kwast behandelen, maar we gaan even uit van een tekenmethode. Dan werken we met 

lijnen.  



 
 

Arceren 

We hebben het dan over ‘arceren’, en dat kun je op verschillende manieren doen. 

 

Door korte lijntjes in verschillende richtingen over elkaar te zetten wordt het vlak dat we 

aangeven (of denkbeeldig: inkleuren) steeds donkerder. 

De richtingen kunnen heel verschillend zijn, maar ook een meer geordende wijze is 

mogelijk. Vaak is dat een kwestie van 

smaak, maar ook het materiaal kan 

bepalend zijn. 

Dit is een gravure. Het materiaal is nogal 

stug dus dan is het handiger om niet teveel 

hoekige lijnen te maken. 

Het heeft wel een hele mooie 

stofuitdrukking; de plooien in de stof zijn 

heel goed weergegeven. 

 

Ook etsen worden vaak gearceerd: 

En daar is Rembrandt weer, met een zelfportret. 

Zie je waar hij schaduwen heeft aangegeven? 

Knijp je je ogen half dicht dat zie je ze nog beter. 



 
 

Schaduwen door het gebruik van je materiaal 

Door hard of zacht op je potlood of krijt te drukken krijg je natuurlijk ook verschillende 

gradaties te zien. Gradaties  zijn dan grijswaarden, van lichtgrijs tot diep zwart.  

Ook kun je kiezen voor zachte of harde persingen van je materiaal. Bijvoorbeeld: gewoon 

houtskool of geperst houtskool, of een houtskool potlood.  

Bij gewone potloden heb je te maken met grafiet. Hier is een setje potloden met hardheden 

van 2H t/m 6B. H=hardmuth (hardheid) en B=zachtheid. Hoe hoger het getal dat ervoor 

staat hoe harder (=lichter) of zachter (donkerder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderste rij is allemaal met het 6B potlood 

getekend. Door harder te drukken krijg je 

meer zwarting. 

Dat geldt voor alle hardheden; je ziet het 

verloop van linksboven naar rechtsonder. 

 

Je kunt deze twee technieken zelf ook eens uitproberen. Hieronder staat een eenvoudig 

voorbeeld van arceringen waarmee de lichtval goed is uitgebeeld. 

Het kan in principe met elk tekenmateriaal.  Als je liever met een grof materiaal werkt zoals 

houtskool, neem dan een groter formaat tekenpapier, dan kun je toch nog detailleren. 



 
 

 

Zie je dat de vaas aan twee kanten licht krijgt? Op driekwart is de donkerste tint, tussen de 

twee lichtbronnen in. 

TIP:  Laat je lijnen niet automatisch de vorm 

van je voorwerp volgen! Vaak gaat men in de 

handbeweging vanzelf rondom de vorm mee. 

Soms kan het wel, maar alleen waar het 

onopvallend de vorm kan benadrukken. Dat 

is echt een beginnersfout waar jullie nu 

natuurlijk niet meer  intrappen! 

Kun je plaatsen aanwijzen waar dat in deze 

vaastekening wel gedaan is maar op die 

onopvallende en constructieve manier? 

Spelen met arceringen 

In het volgende voorbeeld vind je een hele andere manier van tekenen. De grijswaarden 

zijn op een geheel eigen wijze vormgegeven. 

 

door Jacob Everett 

 

  



 
 

Zoals je ziet, de mogelijkheden zijn onbegrensd.  

Maar voor nu, gaan we ons werk eens wat diepte geven. Ik heb het portretje uit de vorige 

les ook van meer arceringen voorzien. Hieronder zie je de werkwijze: 

Je kunt voor jezelf een indeling maken in verschillende donkerheidsvlakken, de gradaties. 

Dit heb ik even digitaal gedaan, maar je kunt het ook heel zachtjes aangeven of door je krijt 

of potlood vlak te houden                                                               en de vlakken over je tekening                                                                          

heen aan te geven. 

 

Het is dus een  

hele globale  

opzet zonder  

details.  
  



 
 

 

Ik arceerde hier in een schuine en een rechte richting.

 



 
 

 

Daarna kun je de donkerste accenten toevoegen. 

Met je gum of kneedgum kun je ook delen lichter maken of weghalen. 

 



 
 

De tekening van vorige week zag er zo uit. Het was een eerste verkenning, alleen met harde 

grafietpotloden getekend, 2H of HB. 

Er zaten nog aardig wat dingen in waar ik niet tevreden over was. Maar die kon ik met een 

zachter potlood nog gemakkelijk corrigeren. 

Even terugdenkend aan het begin; we beschrijven het licht dat over het gezichtje strijkt. 

Zorg dus dat je de rondingen door zachte overgangen ‘hol’en ‘bol’maakt. 

 

 



 
 

TIP: Als je merkt dat je arceerlijnen te dun of te hard zijn, neem dan een stukje 

schuurpapier en maak de punt wat stomper.  Ook handig om je gum schoon te maken. 

 

Het resultaat. Er blijft altijd ruimte voor verbetering..  

 Maar morgen is er weer een dag.  

Succes met de diepte in je tekeningen!  


