Portret tekenen en schilderen

© NvdH 2022

Het tekenen van een portrait
Inhoud:

Onderwerp

pagina

Vaste proporties en verhoudingen.

2

Hieronder zie je nog meer bijzonderheden en verhoudingen.

2

Terug naar het hoofd met behulp van de Loomis methode.

4

Karakter en expressie:

8

We gaan beginnen

9

Kleurgebruik in het gelaat

12

Nog even terugkomen op de verhoudingen van het lichaam

13

Blad 1 van 14

Portret tekenen en schilderen

© NvdH 2022

Vaste propor0es en verhoudingen.

Het hoofd hee> een aantal vaste verhoudingen die bij iedereen ongeveer hetzelfde zijn.
De verhouding van de haarlijn tot de wenkbrauw, van de wenkbrauw tot onderzijde neus en
van de neus tot onderzijde kin zijn drie even grote afstanden.
De ogen ziFen op de hel> van het totale hoofd, (tussen bovenzijde hoofd en kin).
Als je een zijaanzicht hebt, is de afstand van de voorzijde (punt van de neus) tot de
achterzijde van het hoofd even groot als de hoogte van kin tot bovenzijde van het hoofd,
een vierkant dus.

Hieronder zie je nog meer bijzonderheden en verhoudingen.
Wanneer je een lijn trekt van de wenkbrauw naar onderzijde van je oor en weer naar de kin,
terug naar de wenkbrauw, ontstaat er een gelijkzijdige driehoek.
De breedte van je hoofd is 5 maal de breedte van je oog. De afstand tussen de 2 ogen is
precies de breedte van een oog.
Ook de buitenzijden van je ogen naar onderzijde van de onderlip, vormt ook weer een
gelijkzijdige driehoek.
Je hoofd van boven gezien, is aan de achterzijde breder dan de voorzijde.

Blad 2 van 14

Portret tekenen en schilderen

© NvdH 2022

Het lichaam hee> ook weer een aantal vaste verhoudingen en afmeNngen, gebaseerd op de
Fibonacci getallenreeks, met een verhouding van 1 op 1,618. We komen hier nog op terug
als we naar de verhoudingen van het gehele lichaam kijken.
De rij van Fibonacci is genoemd naar Leonardo van Pisa, bijgenaamd Fibonacci ("zoon
van Bonaccio", namelijk van Guglielmo dei Bonaccio). Hij noemt de rij in zijn boek Liber
abaci (Boek over rekenen) uit 1202. De rij blijkt interessante eigenschappen te bezitten
en verbanden te hebben met onder andere de gulden snede.

De rij (ook wel reeks van Fibonacci genoemd) begint met 0 en 1 (men kiest ook wel 1 en
1) en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee
voorgaande elementen. De eerste elementen van de rij[1] zijn dan als volgt:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181,
6765, 10946, ...

Wanneer je de 2 opeenvolgende getallen op elkaar deelt, komt er steeds ongeveer de zelfde
uitkomst uit. Hoe hoger de getallen, hoe nauwkeuriger de uitkomst
1597 / 987= 1,6180344. (Phi).
In de natuur komt dit getal en de
spiraal-vorm overal voor. Kijk naar de
wijze hoe de piFen van een
zonnebloem zijn geschikt, of de
afstand van de blaadjes op een tak.
Het sterrenstelsel, je vingerafdruk , de
takken aan een boom.
In een schilderij, met name van de
oude meesters, wordt vaak het
aandachtspunt op het hart van de
spiraal geplaatst. Ons Oog en dus de
hersenen zoeken vaak automaNsch
naar dat punt in het schilderij. Ook bij
de mens is het lichaam opgebouwd
met dit verhoudingsgetal. De lengte
van je onderarm tot onderarm met hand, of de lengte van je handpalm tot je hele hand, of
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de de lengte van je eerste vinger-bodje tot het volgende, verhoudt zich allemaal van 1 tot
1,618. ( gezien vanuit het topje naar je handpalm)

Terug naar het hoofd met behulp van de Loomis methode.

Hr Andrew Loomis hee> in zijn boek, na veel onderzoeken, een methode ontwikkeld om met
de juiste proporNes en verhoudingen een hoofd te tekenen. Hij gaat uit van een bal , waar hij
de aslijnen op tekent. Onderstaand heb ik enkele plaatjes uit zijn boek “Drawing the Head
and Hands” ter illustraNe overgenomen.
Je snijdt links en rechts op 1/6 van de buitenkant een schijf af. Trek een lijn parallel aan de
middenlijn van snijpunt links tot snijpunt rechts. Doe dat aan de boven en onderzijde.
Meet nu de afstand tussen deze lijnen en de middellijn. Als het goed is zijn die even groot.
Zet een derde parallel lijn op de zelfde afstand aan de onderzijde. Dat wordt de kinlijn.
Op die manier ontstaan 3 gelijke delen, als je dit nu van de voorzijde bekijkt .

Het menselijke hoofd is op die manier makkelijk weer te geven. De 4 lijnen vormen
respecNevelijk de haarlijn, de wenkbrauwen , de onderzijde van de neus en de onderzijde
van de kin.

In principe zijn deze verhoudingen bij ieder mens gelijk. Bij kinderen ligt het iets anders,
omdat het hoofd nog een meer ronde vorm hee>. Later wanneer ze volwassen worden rekt
het hoofd steeds verder op. Bij kleine kinderen wordt het gedeelte van wenkbrauw tot kin in
4 gelijke delen verdeeld. De verhouding van wenkbrauw tot onderzijde neus , en kin blij>
echter ook als 3 gelijke delen.

Blad 4 van 14

Portret tekenen en schilderen
.

Blad 5 van 14

© NvdH 2022

Portret tekenen en schilderen

© NvdH 2022

Niet ieder mens ziet er hetzelfde uit, ook al zijn de
verhoudingen ongeveer hetzelfde. Dat komt omdat er in
het aangezicht diverse vlakken zijn die het aanzicht
bepalen. De één hee> aan langere kin, de ander hee>
bolle wangen en een langere neus, weer een ander hee>
zware wenkbrauwen en een relaNef lang hoofd op een
lange nek.
Kortom we zijn allemaal verschillend, maar hebben toch
vaak dezelfde verhoudingen.
Dat bepaalt ook het karakter van een persoon.
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Onderstaand nog eens de verhoudingen van het hoofd van een mannelijk persoon.

Ook hier is weer uitgegaan van de balvorm, waar op 1/6 van boven de haarlijn is getekend, in
het midden de wenkbrauwen en op 1/6 van onder, de onderzijde van de neus. De afstand
van onderzijde kin tot onderzijde neus is dan weer gelijk aan de afstand van onderzijde neus
tot de lijn van de wenkbrauwen. De breedte van de neus is vaak gelijk aan de breedte van
één oog. De breedte van de mond is ongeveer gelijk aan de afstand tussen de irissen van de
ogen wanneer een persoon recht vooruit kijkt. De breedte van het hoofd is 5 x de breedte
van het oog. De bovenzijde van het oor is op gelijke hoogte met de wenkbrauw, de
onderzijde loopt gelijk met de onderzijde van de neus. In het zijaanzicht begint het oor op de
hel> van de oorspronkelijke cirkel.
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De basis is nu duidelijk, echter hoe teken je een bepaald karakter. Ook de stemming van een
bepaald persoon. Is hij vrolijk, of boos. Hee> iemand een nors uiterlijk of hee> hij een
vriendelijk uiterlijk. Schatert iemand of hee> de persoon verdriet. Allemaal dingen die je in
een portret kunt vastleggen en die de sfeer van het portret bepalen.
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We gaan beginnen
Het is dus belangrijk dat je bij het tekenen van een portret kijkt naar de verschillende lijnen
(trekken) in het gezicht. Welke spieren worden geacNveerd en welke schaduwen en rimpels
zijn er. Hee> iemand een bepaalde afwijking t.o.v. de standaard verhoudingen en waar zit
dat dan. Hoe is de kaaklijn , smal of breed, liggen de ogen diep in de kassen, hee> de
persoon een strakke gave huid of zijn er veel plooien en rimpels.
Hoe valt het licht en wat doet dit met de schaduwvlakken in het gezicht. Allemaal belangrijke
onderdelen die bepalen hoe iemand er uit ziet en wat hem of haar uniek maakt en dus
herkenning gee>.
Wanneer je een oude klassenfoto van vroeger de lagere school bekijkt , herken je nog precies
de kinderen uit je klas, en weet je nog vaak hoe ze heten. Hoe komt het dat je op een foto
met zoveel kleine hoofdjes nog steeds weet wie wie is.
Dat wordt bepaald door de vlakken (lichten en donkere) en trekken in het gezicht. Ook is
vaak de stand van de neus en mond bepalend voor de gelijkenis. Een paar millimeter te veel
naar links of rechts of iets te groot of te klein en dan is er geen gelijkenis. Het komt dus heel
nauw. De toonwaarde van de verschillende vlakken is dus vaak bepalend, niet de kleur.
Het is daarom ook van groot belang voordat je begint, goed te kijken en heel nauwkeurig te
meten t.o.v. de centrale lijn en een vaste maat die je ergens bepaald.
Werk eerst met het vastleggen van de 3 hoofdlijnen van haarlijn, wenkbrauw, neus en kin en
bepaal de aslijn van het hoofd en de richNng van deze aslijn.
Kijk je recht van voren, of naar een iets gedraaid hoofd. Kijkt de persoon rechtuit of iets
achter- of voorover. Allemaal belangrijke oriëntaNepunten waardoor een bepaalde verkorNng
en dus vertekening kan ontstaan.
Werk je vanuit een foto, zorg dan dat je zelf de foto maakt en bepaalt hoe de stand van het
hoofd is. Bepaal de juiste belichNng en zorg dat de foto scherp is.
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Maak een afdruk op zodanig formaat dat de afeelding van de persoon op je foto en de
afeelding op het schilderij wat je gaat maken de gelijke grooFe hee>. Zorg dat je nooit
groter schildert dan de ware grooFe van het hoofd. Kleiner is iets minder problemaNsch.
Hang de foto direct links van je
doek, op gelijke hoogte, zodat je
goed kunt meten. Om de juiste
proporNes op het doek te krijgen
wordt vaak gebruik gemaakt van
een rastermethode, of door met
behulp van calceerpapier een
lijnafdruk te maken op je doek.
Via het videoﬁlmpje van Ben
Lustenhouwer legt hij precies uit
hoe je dit doet.
hFps://youtu.be/NfTSHecqjOk
Als je er voor kiest om het rechtstreeks op je doek te tekenen, Kijk dan het volgende ﬁlmpje
voor de verschillende stappen in de opzet van het schilderij.
hFps://youtu.be/UrNXS86xXNI
Geef het doek eerst een lichte ondertoon van acryl met bijvoorbeeld gebrande sienna. Zorg
dat het doek helemaal droog is voordat je gaat tekenen.
Start dus eerst met het meten en opzeFen van de markeringspunten zoals ik hierboven al
aangaf. Meten is weten. En ook hier erg belangrijk.
Gebruik dus een foto op ware grooFe en een passer om te meten. Gebruik een houtskooltje
of zacht potlood om te tekenen. (Vaak wordt een rood kleurpotlood gebruikt omdat de
graﬁet van houtskool of potlood de verf vervuild.)
Bepaal eerst waar je het portret op het doek wilt plaatsen, kijkt de persoon naar rechts, laat
dan rechts meer vrije ruimte dan links. En kijkt ze naar links, dan precies andersom.
Kijkt de persoon recht naar voren, kies dan een posiNe iets uit het midden. Bepaal ook de
richNng van het doek. Landscape of portretvorm. Geef dan vervolgens de boven en
onderzijde van het portret op het doek, en laat zowel aan bovenzijde als onderzijde een vrije
ruimte, zodanig dat het rondom vrij ligt.
Zet vervolgens de centrale as in de juiste hoek. Meet daarna vanuit de as alle
oriëntaNepunten en horizontale lijnen die parallel lopen. Lijn van de haargrens, wenkbrauw,
onderzijde neus en kin. Meet vanuit die punten de lijn van de ogen en daarna vanuit de
hartlijn, de grooFe en breedte van de verschillende onderdelen, breedte van het hoofd;
plaats en grooFe van de ogen , neusbreedte , mond bovenlip en onderlip en de oren; waar
begint de nek en hoe lang is die. Teken ook de hoofdlijnen van het haar.
Als alles er op staat kijk je goed of er een gelijkenis is. Doe dit ook met behulp van een
spiegel door over je schouder terug te kijken en te vergelijken met de foto.
Als alles goed staat, begin je het schilderwerk op te zeFen met gebrande omber. Dat kan nog
in acryl zodat je hulplijnen zichtbaar blijven. Let goed op de lichten en de donkers en breng
nu al de schaduwen aan. Gebruik het lichte van het doek voor de lichte parNjen. Zie foto.
Blad 10 van 14

Portret tekenen en schilderen

© NvdH 2022
Meet na het opzeFen van de
onderschildering alles nog eens goed na.
Draai het doek eens om en kijk of er niets
wringt of dat er een bepaalde vreemde
trek in het portret zit. Corrigeer dit dan.

Door het portret om te draaien kijk je naar
vlakken en niet naar het gezicht wat je
vanuit je hersenen automaNsch zelf
aanvult en of corrigeert.
Stap regelmaNg naar achteren en vergelijk
de foto met het schilderwerk.
Neem de Njd. Drink bijvoorbeeld
tussendoor een kop koﬃe , weg van het
doek. Als je terugkomt zie je weer allemaal
dingen die wel of niet gecorrigeerd moeten worden. Houdt het simpel en ga nog niet op in
details.
Laat het doek helemaal drogen en start dan met het aanmaken van de verschillende kleuren
voor de huid en de haren. Gebruik zo min mogelijk medium, eventueel Liquin Original ( of
sneldrogend medium van Cobra bij waterverdunbare olieverf) om het droogproces te
bevorderen en de verf iets vloeiender te maken.

Voor het portret gebruik je Alizarine Crimson; gebrande sienna; terra rossa; cadmium rood
gele oker ; Ntaanwit , soms cadmium geel , ultra marijn blauw, groen en gebrande omber.
Ben Lustenhouwer gebruikt ook nog een MAUVE zoals hij dat noemt. Een mengsel van Ultra
marijn en Alizarine Crimson en wit gee> een violet. Vaak wordt groen gebruikt om de
huidskleuren wat te temperen. (complementaire kleur zwakt de kleur af). Ik ga er vanuit dat
met olieverf wordt geschilderd. Acryl kan ook maar dat droogt snel en dus wordt corrigeren
of blenderen moeilijk. Probeer dan nat in nat te werken en gebruik een retardeer om het
droogproces van de verf wat te vertragen.
Kijk het volgende ﬁlmpje van Ben Lustenhouwer voor het opzeFen en afwerken van de
kleuren. hFps://youtu.be/YteldBFl2N4
Schilder eerst de grote vlakken in de basiskleur, nog geen details. Doe ook de achtergrond,
zodat je ziet hoe het portret naar voren komt. Let goed op de overgangen in kleur. Waar zet
je de harde en waar de zachte overgangen. Vaak zijn de donkere kleuren met zachte
overgangen (blenderen) en de lichte overgangen zijn vaak wat hardere overgangen,
accenten.
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Bij een portret zijn vaak de ogen het belangrijkste. Zij vragen als eerste de aandacht.
De haarlijn gee> vaak de omtrek van het hoofd. De aansluiNng daar vraagt soms om een
zachte en soms om een harde overgang. Hangt van het kapsel en de lichtval af. Kijk goed naar
de foto of je model. Ook de neus en de stand van de mond is zeer bepalend wat ik al eerder
aangaf.

Kleurgebruik in het gelaat
Door de verschillende holtes en bollingen in het gelaat , plus de plaatsen waar meer en
minder bloed stroomt zijn er verschillende kleuren zichtbaar voor de huid. De neus en de
oren zijn vaak roder dan de rest ( veel bloedaders), Het voorhoofd is vaak lichter en meer
okergeel, terwijl de kin en de kaaklijnen wat meer grijs/groen bevaFen.

Kijk maar eens naar het volgende
ﬁlmpje , waar Ben Lustenhouwer
uitlegt hoe die kleurverdeling bij de
meeste mensen zich verhoudt. Bij
dames en kinderen is de kin
natuurlijk iets minder grijzig, omdat
ze geen baardgroei hebben. Veel
leerplezier.
hFps://youtu.be/Sxce77G4C_A
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Nog even terugkomen op de verhoudingen van het lichaam
Bij mannen is het hoofd ongeveer 1/8 deel van de hele lengte van het lichaam. Bij vrouwen is
dat meestal 1/7. Bij kinderen varieert dat natuurlijk, maar is het hoofd vaak 1/5 deel van het
geheel. Als je je armen en handen helemaal uitstrekt , is de afstand tussen de uiterste
puntjes van je linker en rechter middelvinger even lang als de lengte van je lichaam.
In onderstaand kleurenschema is weergegeven hoe de verdere verdeling dan verloopt.

De gele blokjes geven de grooFe van het hoofd. De beenlengte tot de heup is dus 4x de
hoogte van het hoofd. De navel zit op 3 hoofdlengtes vanaf bovenzijde van het hoofd.
Schouderbreedte is 2x de hoofdlengte, enz enz.
Nog even over de golden raNo of het getal PHI (1,618034…) en deze verhoudingen in ons
lichaam. Meet maar eens de lengte van je onderarm en de lengte van de open hand vanaf de
pols en dan de totale lengte van onderarm + hand. Ook hier zie je weer het getal PHI
terugkomen.
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Elk bod in de indexvinger van je hand is ongeveer 1,618 keer langer dan het bod wat
er aan vooraf gaat. ( gezien vanaf de tip van je vinger richting de palm van je hand)
Ook in ons gezicht komt deze factor voor. De lengte van je hoofd is 1,618 x de
breedte van je voorhoofd. De breedte van de mond is 1,618 x de breedte van de
neus. ( bij de ideale persoon natuurlijk)
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