
1 

 

Een handleiding lijnperspectief                                                                  vs 40 

Onderstaande lessen zijn in november 2017 gegeven aan de Art Foundation te Curacao. 

Voor vragen en opmerkingen: mail de docent rechtstreeks: alfonsvandermullen@gmail.com. Deze handleiding 

vind je ook op alfonsvandermullen.nl/. Zie in de linker kolom: “handleiding lijnperspectief”. 

 

 

De frontale kubus: 

 

In ◙AFB 1 is een kubus getekend die frontaal is geplaatst. 

Frontaal want je “botst” tegen het voorvlak ADD’A’.op. In 

◙AFB 2 zie je ook een kubus maar daarbij “strijk je” langs de 

beide vlakken ABB’A’ en ADD’A’. Deze kubus is dus niet 

centraal geplaatst. Terug naar ◙AFB 1: Je ziet een horizon 

met daarop een vluchtpunt (V). Dat vluchtpunt is hier in het 

midden geplaatst. Daarom heet het een centraal vluchtpunt. 

Een vluchtpunt is een punt in het oneindige (meestal op de 

horizon) waarheen alle lijnen de aan elkaar evenwijdig zijn 

gaan. Je zegt: aan elkaar evenwijdige lijnen wijken naar 

hetzelfde vluchtpunt. Zo zijn de lijnen AB, A’B’, DC en D’C’ 

aan elkaar evenwijdig en gaan V-centraal. Deze lijnen zijn 

bovendien allemaal horizontaal en daarom gaan ze naar een 

punt op de horizon. Er zijn ook frontale lijnen, zie: AD, DD’, 

D’A’ en A’A. Maar ook in het achtervlak, zie: BC, CC’, C’B’ 

En B’B. Er zijn ook twee wijkende vlakken, vlakken de dus van je vandaan aan: ABB’A’ en DCC’D’. 

 

Een wijkende kubus (kubus met 

wijkende vlakken): 

 

In ◙AFB 2 ze je opnieuw een 

horizon maar die heeft twee 

vluchtpunten: een rechts (V
R
 en een 

links (V
L
). Eigenlijk is dit de kubus 

van ◙AFB 1 maar dan gedraaid. Je 

ziet dat AD en A’D’ naar V
L
 wijken 

en AB en A1B1 naar V
R
. En alle 

vlakken wijken (of naar links, of 

naar rechts). Zie ADD’A’: vlucht naar 

links. Let wel: de lijnen A’A, B’B, C’C 

en D’D blijven frontaal, ze vluchten 

niet van mij weg de diepte in. 

  

Bij het tekenen van de opdrachten: 

Materiaal: gebruik voor de tekenopdrachten een 2B potlood een liniaal (30 cm), een gum en 

tekenpapieren van de formaten B4 (= 25 x 32,5 cm) en B3 (32,5 x 50 cm). Teken met een scherp 

potloodpunt en met een lichte druk op het potlood. Zo licht zelfs dat als je een fout maakt je 

nauwelijks hoeft te gummen. Hoe meer je gumt hoe vuiler je tekenvel. Teken altijd alle lijnen, ook 

die van de achterkant. Dat maakt deconstructie helder. Op het einde kan je zichtbare lijnen meer 

potlooddruk geven. Dan wordt de tekening meer ruimtelijk. Maak een grijs geworden gum schoon 

op een doek of stuk papier. Als je het werk voor lange tijd opberg zorg dan dat er geen ander papier 

overheen kan schuiven. Dat veegt nl. uit. 

 

Opdracht 1: het huis. 

 

Zie ◙AFB 3A. Neem een vel 

papier formaat B4 en 

gebruik het horizontaal. 

Teken een horizon 3cm 

onder de bovenrand van 

het papier. V
L
 bevindt zich 

op de linker rand en V
R
 op 

de rechter rand van het 

papier. A’ ligt 12 cm van de 

rechter papierrand en 5 cm 

boven de onderrand. A ligt 

10 cm loodrecht boven A’. 

AA’ is de eerste ribbe 

(verticale lijn) van een blok 

dat een huis gaat 

voorstellen. (Een blok, dus 

breedte en lengte zijn vrij 

en niet gelijk aan de 

hoogte A1A).  

Teken het blok. De hoogte 

AA’ is in de opdracht 

vastgelegd. Maar in de 

keuze van de lengte en de 

breedte ben je vrij. Zie 

◙AFB 3B. Teken ook de 

lijnen aan de achterkant 

zodat de constructie 

doorzichtig wordt.  
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Construeer een nok op het huis: 

Zie ◙AFB 3C. Dit is een vlakke 

tekening: trek de diagonalen in de 

rechthoek AA’B’B. 
 

Waar deze elkaar snijden vind je punt M (het midden). Trek een lijn loodrecht naar boven en kies 

daarop (op eigen gevoel) het punt N. Dit is de nok. Trek nu AN en NB. Dit is de dakrand.  

Zie ◙AFB 3D. Construeer nu in jouw perspectief tekening van het blok (het huis) een nok volgens de 

methode van ◙AFB 3C. Trek dus A’B en AB’. Je krijgt M en gaat naar boven en kies daar de hoogte 

van de nok N. Probeer N boven de horizon te krijgen. Trek AN en BN (de hellende dakranden). Doe 

hetzelfde in het tegenoverliggende achtervlak DD’C’C. (Pas op een veel gemaakte fout: BCC’B’ is niet 

het tegenover liggende achtervlak). De diagonalen geven hier het midden P. Ga vanuit P naar boven. 

De hoogte van de nok in het achtervlak is nu niet meer willekeurig want je hebt hem al bij N 

 

gekozen. Trek nu vanuit N een lijn naar 

V
L
. Waar deze lijn de lijn vanuit P 

omhoog snijdt vind je punt Q. Trek DQ 

en QC (hellende dakranden achter) en 

trek NQ: de noklijn. Als je in het 

voorvlak de nok (punt N) boven de 

horzon hebt geplaatst dan gaat de 

noklijn NQ zakken als je van N naar VL 

trekt. En dat is goed. Want lijnen 

onder de horizon stijgen als ze van je 

weg wijken en boven de horizon 

zakken ze in dat geval.  

 

De constructie van een dakkapel: 

 

Zie ◙AFB 3E. Kies op AD (de dakgoot) 

twee willekeurige punten: X en Y. 

Construeer ook vanuit deze punten 

nieuwe nokpunten op de lijn NQ. Doe 

dat door de methode van ◙AFB 3D te 

herhalen. Zo vind je de punten N
2
 en 

N
3
. Trek vanuit X een loodlijn naar 

boven. Erg hoog kan je niet gaan want die lijn moet stoppen in het punt (X
2
) waar de lijn uit V

R
 en 

over N
2
 deze lijn snijdt. Want het dak is daar niet hoger dan N

2
. Ga ook vanuit Y naar boven totdat je 

de lijn vanuit V
R
 over N

3
 snijdt. Dat geeft punt Y

2
. Zo krijg je een eenvoudige dakkapel. 

 

 
Variatie op de dakkapel: ◙AFB 3F: Dit is de dakkapel van ◙AFB 3E maar nu is de nok (punt N) onder 

de horizon geplaatst. Snij een stuk van de dakkapel af door op de lijn XX
2
 het punt X

3
 te kiezen. Let 

op: daarmee is via V
L
 ook de hoogte van punt Y

3
 op YY

2
 bepaald. Trek vanuit X

3
 en Y

3
 lijnen naar V

R
. 

Waar deze de stijgend daklijn (XN
2
) snijden (dat is in punt X

4
 en resp. Y

4
) stopt het platte vlak. Dit is 

dus een dakkapel met een plat dakje. Trek X
4
Y

4
 en zo is vlak X

3
X

4
Y

4
Y

3
 het platte dak bovenop de 

dakkapel. We hebben in de afbeelding wat gearceerd om helderheid te krijgen. 

Nog een dakkapel variatie: Construeer in het voorvlak van de dakkapel een nok. Trek dus de 

diagonalen XY
3
 en YX

3
. Zo vind je het midden: punt M. Trek de diagonalen van het hellende dakdeel 

XN
2
N

3
Y. Zo vind je punt Z. Trek vanuit M’ een lijn door Z tot deze de noklijn NQ snijdt. Daar komt 

punt N
4.

. Trek vanuit V
R
 en over N

4
 een lijn naar voren totdat deze de loodlijn door M’M snijdt. Dat 

nieuwe punt heet Z
3
. Trek Z

3
N

4
 als nok van het kleinere dakkapeldak en trek Y

3
Z

3
 en X

3
Z

3
 als de twee 

dakranden van de dakkapel. 

Verdiepingsstof: Vluchtpunten van hellende evenwijdige lijnen: Zie ◙AFB 3H: de lijnen AN, XN
2
, 

YN
3
 en DQ zijn evenwijdig aan elkaar dus gaan ze samen naar een vluchtpunt Maar ze lopen niet 

horizontaal. Daarom vinden ze hun vluchtpunt in een “ster”. Denk maar aan de stralen van de zon of 

van een ster. Die zijn evenwijdig aan elkaar maar hebben in de lucht, niet op de horizon,  een punt 

waar ze vandaan komen (naar te gaan). Hoe vind je zo’n ster vluchtpunt?. Projecteer één van deze 

hellende lijnen op de grond. Zijn ster zal dan zijn loodrecht boven het vluchtpunt van deze projectie. 

Neem bijv. AN. Haar projectie op de grond is (een deel van) A
1
B

1
. Het vluchtpunt van A

1
B

1
 is V

R
. Het 

vluchtpunt van de hellende lijn AN ligt dus loodrecht boven V
R
: zie V-ster. Wanneer je in de vorige  
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opdracht nauwkeurig hebt geconstrueerd zal 

je zien dat, inderdaad, alle naar rechts 

hellende daklijnen die je eerder tekende naar 

V-ster gaan. 

 

 

Ramen en deuren in het huis: 

Om niet in de details te verdrinken maken 

we voor de opdracht het huis een nieuwe 

tekening. Zie ◙AFB 4A. Teken de deur PQQ’P’ 

en let op: PQ is niet horizonaal maar wijkt 

naar V
L
. Je bent vrij in de keuze van de 

hoogte (PP’) en de breedte (P’Q’).  Trek de 

hoogte PQ door naar V
L
. Zo krijg je de hoogte 

van het raam en kies naar eigen goeddunken 

de punten R en S voor de  breedte van het 

raam. Trek in resp. R en S een lijn naar 

beneden. En kies zelf de hoogte van de 

vensterbank: R’ en S’. Let op: de lijn R’S’ 

loopt ook naar V
L
. Construeer het raam in de 

andere buitenmuur (rechts):  verleng QP  

 

naar voren tot aan de hoek van het huis (AA’). Hier slaat de lijn om en gaat richting V
R
. Op deze 

nieuwe lijn vind je de bovenbalk van het rechtse raam. Verleng van het linkse raam de vensterbank 

S’R’ naar voren. Tot aan AA’. Ook deze lijn klapt om en gaat nu naar V
R
. Op de nieuwe lijn vind je de 

vensterbank van het rechtse huis. Je kan nu met enige vrijheid het rechtse raam afmaken. 

 

Verdiepingsstof: Werken 

met diagonalen.  

Stel: je wilt het raam rechts 

precies in het midden van 

de muur hebben. Zie dan 

◙AFB 4B: Dit is een vlakke 

tekening. De omklappende 

lijnen van het raam in de 

linker gevel noemen we 

hier even l en m. En BAA’B’ 

is de rechthoek van de  

rechtse gevel. Kies op de lijn l een willekeurig punt (punt 1) als bovenste hoek van het raam. Zak 

vanuit punt 1 naar beneden tot aan de diagonaal. Daar ontstaat punt 2. Trek een horizontale lijn 

maar de andere diagonaal. Daar ontstaat punt 3. En ga loodrecht naar boven tot aan lijn l. Daar 

ontstaat punt 4. Je ziet: in het AA’B’B ligt punt 4 symmetrisch  t.o.v. punt 1. ◙AFB 4C maakt de 

constructie van het in het midden geplaatste raam compleet door de lijnen naar beneden door te 

trekken. 

De dikte van de muur: 

Zie ◙AFB 4D. Zie achter punt P’ dat daar een 

bepaalde maat (d) is afgezet: de dikte van de 

muur. Je bent vrij in de dikte van deze maat. Breng 

d naar boven tot achter punt P. Zo heb je de dikte 

van de muur bij de rechter deurpost. Let wel: deze 

dikte is eigenlijk alleen zichtbaar als je om de 

deurpost heen zou kijken. We kijken hier dus door 

de muur heen. Breng deze dikte d ook achter de 

punten Q’, R
2
 en S

2
 met een lijn richting V

L
. Zo 

ontstaan er achter deze punten nieuwe punten. 

Teken vanuit deze nieuwe punten loodlijnen 

omhoog. Trek vanuit de hoeken van het raam en 

de deur lijnen naar naar V
R
. Waar deze 

vluchtlijnen de loodlijnen snijden vind je de 

binnenhoeken van raam en deur. Let op: alleen 

tussen S, S’ en R’ is de dikte van de muur 

zichtbaar. Zo ook tussen Q’ en Q. Bij de andere 

hoeken valt de dikte van de muur achter de muur 

(of: is “om de hoek”). Maar je moet om fouten te 

vermijden alle punten, ook de onzichtbare, 

tekenen. Om de tekening helder te houden geef je 

de binnenruimte van raam en deur een schaduw. 
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Muurdikte in de andere wand.  

Geef op je gevoel het raam in de rechter 

gevel ook een dikte. Ook hier zijn niet 

alle hoekpunten zichtbaar maar je moet 

ze wel allemaal tekenen. Maak het met 

een schaduw ruimtelijk. 

 

Verdiepingsstof: Gebruik van de deellijn 

in het oog vlak.  

Misschien is het onbevredigend om de 

dikte van het raam rechts op je gevoel te 

kiezen. Alle lijnen die naar V
L
 wijken 

 

 

staan loodrecht op de lijnen 

die naar V
R
 gaan. De hoek bij A’ 

(dus tussen A’V
R
 en A’V

L
) is dus 

90 graden. Deel je deze hoek 

met een deellijn in 2 gelijke 

delen dan ontstaan daar twee 

hoeken van 45 graden (zie * en 

*). Zie dit in ◙AFB 5A. Deze 

deellijn heeft ook een 

vluchtpunt: V-deellijn. Het 

vluchtpunt daarvan ligt precies 

tussen V
R
 en V

L
. Zie dat in 

◙AFB 5B op de horizon. 

Hierover later meer: zie ◙AFB 

11A. ◙AFB 5A is weer een 

vlakke tekening. Je ziet hier 

hoe de lijn m de dikte d 

neerzet op de lijn A’B’ in het 

punt 1. 

Trek de deellijn (zie lijn n) van de hoek A’. Waar n de lijn m snijdt ontstaat punt 2. De afstand tussen 

A’ en punt 1 was d. Door de deellijn wordt nu de afstand tussen punt 1 en punt 2 ook d. Zie ◙AFB 

5B: Het vluchtpunt van de deellijn door A1 (genaamd V-deellijn) ligt precies tussen V
L
 en V

R
. Trekt 

lijn n van A1 naar V-deellijn. Waar deze lijn m snijdt is punt 2. Trek vanuit punt 2 een lijn naar VR. Nu 

heb je achter de hoekpunten van het raam rechts de dikte van de muur. 

Nog meer verdiepingsstof: de loodrechte hoeken in lijnperspectief. Bekijk hoek A1 in ◙AFB 5B. Dit 

is in werkelijkheid een loodrechte hoek van 90 graden. Maar in de afbeelding blijft daar weinig van 

over. Deze “foute” weergave van loodrechte hoeken is een mankement van het lijnperspectief zelf.  

We moeten ermee leren leven. En je herkent dit probleem vanuit de fotografie. Ook daar worden, 

vooral als er met een wijdhoeklens wordt gefotografeerd, loodrechte hoeken, die dichtbij de 

fotograaf liggen, als scherpe hoeken afgebeeld. Maar dat komt ook omdat we de opdrachten tot nu 

toe eenvoudig wilden houden. We gebruikten nl de twee vluchtpunten dichtbij elkaar (20  cm) en 

óp het vel.  Maar deze afstand tussen V
L
 en V

R
 moet minsten 1 meter zijn. Dus normaal liggen een of 

beide vluchtpunten buiten het papier. En dan wordt het construeren heel lastig. Zie daarover t.z.t. 

bij Werken in het oogvlak: ◙AFB 11A en ◙AFB 11D. 

 
 

Eindresultaat van de opdracht “Het huis” 
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Opdracht 2: De drie huizen 

 

Neem een A4 vel horizontaal. Zie ◙AFB 

6A. Teken de horizon op 10 cm boven de 

onderrand van het papier. Het vluchtpunt 

links (V
L
) is 3 cm buiten het papier en het 

vluchtpunt rechts (V
R
) ligt op de 

papierrand. AA’ ligt 12 cm van de linker 

papierrand. AA’ is 11 cm lang: 6 cm boven 

en 5 cm onder de horizon. EE’ ontstaat al 

je AA’ verbindt met V
L
.  

 

 

 

Bekijk het zijaanzicht in ◙AFB 

6C en vergelijk dat met het 

bovenaanzicht in ◙AFB 6B 

van de drie huizen. In het 

zijaanzicht is Huis 3 

gestippeld. 

Huis 1 (zie ◙AFB 6B en ◙6C) 

is een kubus met zijdes met 

de lengte a. Op deze kubus is 

een dak. Het dak is ½ a hoog. 

Huis 2 is 2 a verwijderd van 

huis 1. Teken de zijgevels van 

beide huizen en gebruik 

daarbij de vlakke tekening 

bovenin ◙AFB 6D. Hierin zijn 

de genoemde gevels 

gearceerd. Gebruik de 

volgende constructie: Van 

deze rechthoek AEE’A’ vind 

je het midden door EA’ te 

laten snijden met EA’. Je 

krijgt dan punt C
2
. Trek door 

C
2
 een horizontale lijn (=m1). 

En het midden van C’CEE’ 

vind je als EC’ de lijn m1 

snijdt. D’DEE’ is dan de gevel 

van het eerste huis: zie de 

linkse arcering. 

 

Op dezelfde manier vind je de gevel van huis 2. Pas dit allemaal toe in de perspectief tekening. Zie   
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dat toegepast in de onderste tekening van ◙AFB 6D. Je gaat nu een vluchtpunt buiten het papier 

gebruiken.  Plak hiervoor een hulpblad naast je tekening.  

Zie nu ◙AFB 6
E
. Schat op je gevoel  de lengte D’D

2
: het moet er op lijken dat E’D’ en D’D

2
 even groot 

zijn. Construeer nu huis 2. Let er op dat huis 2 in de richting van V
R
 twee kubussen lang is. 

 

 

Construeer de 

daken: Met de 

liniaal kan je de 

lengte EE’ opmeten 

(want het is een 

frontale lijn) en 

deze met de helft 

verlengen zodat je 

E
2
 vindt. Vanuit E

2
 

kan je eenvoudig 

D
2
, N en N

2 

construeren. Maak 

huis 1 en huis 2 af. 

Let op: de richting 

van de nok van huis 

1 is anders dan die 

van huis 2. (De nok 

bepaal je m.b.v. 

◙AFB 3C). 

 

Construeer nu in de naar rechts wijkende richting huis 3. Gebruik daarbij weer de methode van de 

vlakke tekening bovenin ◙AFB 6D. En lijn m1 slaat bij de hoek om en wordt m2. Let wel: huis 2 is 2 a 

lang en de ruimte tussen huis 2 en huis 3 is dat ook. Huis 3 is naar V
L
 toe maar één a breed maar 

richting V
L
 is ze weer 2 a lang.  

Teken het hek: A’R’ s ½ a. R’ vind je door N
3
P te trekken. Het hek R

3
R’ is 3/8 a. ¼ a is afkomstig van S. 

Neem R
2
R’ in de liniaal, deel dat centimeters aantal door twee: 1/8 a en verleng R

2
R’ met die maat. 

(Want op een frontale lijn mag je meten met de liniaal).  

Kies de afstand tot het tweede paaltje van het hek (T’)willekeurig. Trek R
3
T’ tot loodrecht onder V

R
. 

Zo vind je het vluchtpunt van deze diagonaal (de diagonaal van T’TR
3
R’). Voor het construeren met 

punten buiten het vel plak dat een hulpblad aan het tekenpapier. Deze diagonaal is een dalende lijn 

en je kan hier dezelfde methode gebruiken als in ◙AFB 3H: het gebruik van hellende (of dalende) 

evenwijdige lijnen. De diagonalen van alle volgende rechthoeken van het hek zijn evenwijdig aan 

elkaar en gaan dus naar hetzelfde vluchtpunt. Dus kan je vanuit deze V
dia

 het hele hek construeren. 

Teken in totaal 7 hekpaaltjes. 

 

 

 
 

 

Eind constructie van De drie huizen 

 

De schaduw (bij een positieve zon). Zie ◙AFB 9A. De schaduw ontstaat omdat een lichtstraal van de 

zon over punt P valt op de grond. De schaduw van P noteren we als P
S
. Maar waar ligt P

s
. Punt Z is 

de zon. Punt Z’ is de projectie van de zon op de horizon. Teken dus een loodlijn van de zon op de 

horizon. De projectie van P op de grond is P’. Daar waar de zonnestraal over P de projectie van 

zichzelf snijdt ligt Ps. Dus ZP snijdt Z’P’ = P
s
. Dit zie je ook in het staande vierkant dat in ◙AFB 9A iets 

verder weg staat. Waar ligt bijv. de schaduw van A?: ZA snijdt Z’A’ in A
s
. Je hier een schaduw op de 

grond (=slagschaduw) en een schaduw aan een zijde van het voorwerp: de eigenschaduw. Geef 

beide schaduwen een arcering. 
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De schaduw bij een negatieve zon: Hierboven tekende wij de schaduw van een punt als de zon vóór 

de tekenaar is. Als de zon achter de tekenaar is gebruiken we een “negatieve zon”. De normale zon 

is een punt in het oneindige waar de stralen vandaan komen. De negatieve zon is het punt in het 

oneindige aan de andere kant van het hemelgewelf waar de stralen naar toe gaan. Het is alsof we 

dwars door de aarde kijken naar een ster of zon die daar (bijv. in China) aan de hemel staat. Dit 

klinkt moeilijk maar is het niet. Zie ◙AFB 9B en concentreer je eerst op het linker deel van de 

tekening. Zie lijn PP’. Teken de projectie van de Z, de (negatieve) zon, op de horizon: je krijgt zo Z’. 

Trek P’Z’. Trek dan PZ. Waar beide lijnen elkaar snijden vind je P
s
. Zie dat deze lijnen niet alleen 

elkaar snijden maar ook kruisen. Verder: rechts in de tekening staat rechtop, meer naar de kijker 

toe, een rechthoek. De constructie van A
s
 en B

s
 spreekt voor zich. De schaduw van deze rechthoek is 

B’B
s
A

s
A’. 

Zonsopkomst en negatieve zon: het gebruik van een negatieve zon werkt mooi bij zonsopkomst. Zie 

◙AFB 9C. Stel: de zon is zojuist achter je rug opgekomen. Achter je rug, dus je kunt hem niet 

afbeelden. Gebruik dan een punt Z net ónder (of zo je wilt áchter) de horizon voor een zon die net is 

ondergegaan. Je krijgt nu prachtige lange slagschaduwen. 

 

De constructie van een trap:  

Een trap wordt bepaald door twee zaken. 1 

welke diepte heeft de trap, en welke hoogte. 

Zie ◙AFB 10A. Hier wordt de diepte gegeven 

door de afstand A’B’ en de hoogte door BB’. Op 

de hoogte zetten we het aantal treden af. Stel: 

de trap heeft 4 treden. Het getal 4 is 

gemakkelijk: eerst delen door 2 en dan doe 

helften nog eens door 2. En dat kan op BB’ heel 

makkelijk want het is een frontale lijn: je kan 

BB’ dus opmeten en door 4 delen. Zie driehoek 

A’B’B: als je de werking van de schuine zijde 

snapt (de lengte waarover de trap gaat stijgen) 

is een trap heel gemakkelijk te ontwerpen. Deel 

BB’ in 4 gelijke delen: je krijgt de punten B
2
,. 

 

 

B
3
 en B

4
. Trek vluchtlijnen vanuit V

R
 door de genoemde punten naar voren. Deze snijden de schuine 

zijde A’B resp. in de punten 2, 3 en 4. Trek vanuit punt 2 een korte loodlijn tot aan de lijn 3B
3
 (je 

krijgt zo punt 22). Trek vanuit 3 een loodlijn naar 4B
4
 (dat wordt punt 33) en vanuit 4 een loodlijn 

naar A’B’ (dat is punt 44). Ga verder met ◙AFB 10B. Trek vanuit B
2
, B

3
 en B

4
 vluchtlijnen naar V

L
 

waarmee je CC’ snijdt. Zo wordt CC’ ook in vieren verdeeld. Doe in de driehoek D’C’C precies 

hetzelfde als wat je in A’B’B deed. En je krijgt de punten 5, 6 en 7. Trek vanuit  
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deze punten loodlijnen 

naar beneden en je krijgt 

resp. de punten 55, 66 en 

77. Verbind nu de punten 

van de rechtse driehoek 

met de juiste punten van 

de linkse driehoek. Maar 

je kan in de wirwar van 

lijnen fouten maken: 

verbind de punten op de 

rechtse schuine zijde met 

die op de linkse schuine 

zijde; dus 2 met 5, 3 met 6 

en 4 met 7. En de punten 

op de vluchtlijnen in de 

rechtse driehoek met die 

op de vluchtlijnen in de 

linkse driehoek: 22-55, 33-

66 en 44-77. Om 

helderheid te houden geef 

je de verticale vlakken een 

grijze toon. 

Verdiepingsstof: in ◙AFB 10C valt zonlicht in tegenlicht op een podium met twee treden. De zon 

staat heel hoog boven de horizon. Voor het onderscheid is de slagschaduw op de grond donkerder 

gemaakt dan de eigen schaduw. Zie dat de slagschaduw bij punt 1 en 2 rakelings gaat langs de 

eigenschaduw van de opstaande trede. Dat klopt want de slagschaduw gaat naar Z’ en de lijn van de 

trede gaat naar V
L
. En Z’ en V

L
 liggen dicht bij elkaar. Achter het podium staat een groot blok. Van 

dat blok valt de slagschaduw op de grond én op het podium. 

Verdiepingsstof: Het gebruik van het oogvlak en waarom een of beide vluchtpunten buiten het 

papier. Je weet dat de lijnen die naar V
R
 wijken in de werkelijkheid loodrecht staan op de lijnen 

naar V
L
. Zo is dat ook met de kijkrichting van de tekenaar:  

 

kijkt hij in de richting waar A’B’ naar toe gaat dan staat die kijkrichting loodrecht op de kijkrichting 

van waarheen lijn A’D’ gaat. Zie ◙AFB 11A:  

Het gebruik van het oogvlak, het vlak door het oog (Oog2 en/of Oog 1) en de horizon. Je ziet een 

wand waarop een tekening is bevestigd. Man 1 kijkt naar die tekening. Wanneer beide vluchtpunten 

binnen de tekening vallen is hun onderlinge afstand niet groter dan 20 cm. Er is een hoek van 90 

graden tussen de kijkrichting naar V
R
 en de kijkrichting naar V

L
. (d.w.z. tussen Oog

1
V

R
 en Oog

1
V

L
). 

Dat betekent dat de afstand van Oog1 tot de tekening nooit groter dan 10 cm. kan zijn. 

Dus dat houdt in dat wanneer je een tekening maakt met de vluchtpunten óp het vel dat de 

beschouwer zeer dicht op het werk moet staan: nl op 10 cm. afstand. Normaal is om het werk vanaf 
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60 cm. te bekijken: zie dat bij Man 2. Maar hoe dan ook: de lijnen m en n moeten in Oog2 loodrecht 

op elkaar staan. Dat houdt in dat voor Oog2 de vluchtpunten V
L
 en V

R
 zelfs 120 cm uit elkaar liggen. 

En dat is heel veel! Zie dat in ◙AFB 11B: de vluchtpunten liggen beiden op het vel en daardoor is 

hoek A’ veel te scherp. Leg je nu je neus op het papier dan stoort dat niet. Bij ◙AFB 11C liggen beide 

vluchtpunten buiten het kader: Nu is de weergave van punt A’ meer natuurgetrouw (hoewel, nu is 

de hoek weer iets te bot). Wanneer je vluchtpunten buiten het kader gebruikt plak dan met een 

cellotape een hulpvel naast je werk. Samengevat: De lijnen die naar links of rechts weg wijken staan 

in de werkelijkheid loodrecht op elkaar. In het oogvlak volgt ons oog deze twee wijkrichtingen en de 

twee kijkrichtingen van het oog staan dus (in het oog) ook loodrecht op elkaar. Wij kijken ongeveer 

vanaf een afstand van 60 cm naar een tekening. Dus moeten de vluchtpunten 120 cm uit elkaar 

liggen. (Dus,als er twee vluchtpunten zijn (in ◙AFB 1 is er maar één) ligt één ervan zeker buiten het  

 

 

kader). Nog anders gezegd, zie ◙AFB 11D: bij 1) is de afstand tussen de vluchtpunten 20 cm (binnen 

het kader). Bij 2) moet hoek A 90 graden zijn. Daardoor is bij 3) de afstand van A tot de horizon 

maar 10 cm. Echter: (bij 4) de hoek A is weliswaar 90 graden, maar de afstand tot de tekening is 

normaal niet 10 maar zelfs 60 cm. Daarom moeten bij 6 de vluchtpunten 120 cm uit elkaar liggen. 

 

Een verticale meetlat in het veld: de ooghoogte.  

We gaan er even vanuit dat, als je rechtop staat, de hoogte van jouw ogen boven de grond 160 cm is 

(de lengte van jouw totale lichaam min de hoogte van jouw kruin). Dat betekent dat de top van een 

voorwerp dat ook 160 cm hoog is precies VOOR jouw horizon ligt. (Niet ER OP want de horizon ligt 



10 

 
in het oneindige. Zie ◙AFB 12A. De man afgebeeld bij A noemen we het maatmannetje of 

maatvrouwtje. De ogen van het maatmannetje bij A zijn 160 cm boven de grond en ze zijn afgebeeld 

vóór de horizon. De ogen van het maatvrouwtje bij B liggen ook op dezelfde hoogte als de horizon 

maar wel vóór de horizon. De afstand van haar zolen tot aan haar ogen dus ook 160 cm. Verder weg 

bij C staat een mannetje en ook op die diepte is de hoogte van zijn ogen 160 cm. Naast hem staat 

een doos met de helft van zijn hoogte  

 

Dus: die doos is 80 cm hoog. Nog verder staat opnieuw een mannetje met een doos van zijn halve 

hoogte: op de diepte is dit voorwerp dus ook 80 cm hoog. Bij E’ staat een kast. Die is twee 

ooghoogtes hoog. Dus EE’ is 320 cm. Heel ver daar achter staat bij F’ een flatgebouw. Dat gebouw is 

11 keer hoger dan de ooghoogte op die diepte. Dus F ligt 11 x 160 = 1.760 cm, ruim 17 meter,  

boven de grond. Bij G valt een parachutist uit de lucht en hij zal bij G’ neerstrijken. De parachutist is 

9 keer de ooghoogte boven de grond bij G’ dus hij is nu op 13 ½ meter hoogte. Hoe hoog is de 

kubus bij I. Deze kubus is 1/10 van de ooghoogte daar ter plaatse, dus hij is 16 cm hoog. Helemaal 

vooraan is net een Egyptisch grafkamer ontdekt. De lijn LM is net zo lang als de ooghoogte bij L. Dus 

de lijn MK ligt 160 cm onder de grond.  De zandhoop van J is een kwart van de ooghoogte (bij J’). 

Daarom is de zandhoop 40 cm hoog. Hoe hoog is het vliegtuig? Wellicht 80 x 160 cm = 126 meter. 

Samenvattend: Staat de tekenaar op de grond dan kan hij van ieder voorwerp in het veld de hoogte 

bepalen omdat hij op die bepaalde diepte de ooghoogte kan toepassen. 

 

Maatverhoudingen op wijkende lijnen, er zijn drie methodes. Zie ◙AFB 12B. Bij A zie je een lijnstuk 

van 2 cm dat naar rechts wijkt. Je wilt nu dezelfde maat in de richting van V
R
 herhalen. En zoals je 

weet is het fout om daar opnieuw met de liniaal 2 cm neer te zetten. Je gaat immers de diepte in, 

dus moet het lijnstuk korter worden. Wil je op een wijkende lijn meten en je doet dat met een 

liniaal dan gebruik je een verkeerde methode.  

Drie juiste methodes, twee ken je al: 1) Bij B zie je de wijkende lijn x waarop maat a is afgezet. Deze 

maat wil je herhalen richting V
R
. Trek op dit lijnstuk een rechthoek op. Ga vanuit een bovenhoek 

door het midden van de overzijde en waar deze lijn de grondlijn x snijdt vind je de (verkorte) nieuwe 

afstand a. 

2) Zie bij C lijn y: trek ook hier op het lijnstuk a een rechthoek op. Trek een diagonaal tot aan haar 

vluchtpunt-ster. Dat is loodrecht boven V
R
. Je kan de diagonaal die naar boven gaat gebruiken maar 

ook die die naar beneden gaat. Trek volgens de methode bij C een nieuwe diagonaal om op de 

wijkende lijn y de tweede lengte a te vinden. De tekeningen A, B, C en D hebben weinig met elkaar 

te maken: verwar ze niet onderling. 

3) De derde methode, zie bij D. Horizontaal door D naar rechts loopt een lijn m. Op die lijn zet je 

maten neer die sterk van elkaar afwijken. Bijv. 40, 15, 20 en 30. Loodrecht boven D en op de horizon 

ligt een nieuw soort constructie punt: het meetpunt, M
P
. Dit punt heeft een heel andere functie dan 

een vluchtpunt. Verbind je nu de punten van lijn m met dit meetpunt M
P
 dan krijg je op lijn z, de 

wijkende lijn van D naar V
R
, niet dezelfde maten maar wel dezelfde verhoudingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


