
VOORWOORD

Watercolor is bij uitstek geschikt om het leven van alledag te vangen op papier. 
Met dit boek wil ik je daarbij helpen met voorbeelden en stap-voor-stapillustra-
ties. Ik hou van watercolor: je kunt er lekker snel mee werken, het is verrassend, 
droogt snel en je kunt er een prachtige sfeer mee neerzetten. In plaats van het 
beschrijven van je dag in een dagboek, kun je je dag ook prima tekenen. Dat kan 
uitgebreid of in een minimaal tekeningetje. Dat is aan jou. 

Dit boek is voor jullie:

Mijn ouders Simon en Tini Fousert-Vonk. Als kind stimuleerde mijn vader me 
om te tekenen door altijd te zorgen voor genoeg papier. Een van mijn mooiste 
cadeaus ooit was een pak kopieerpapier, helemaal voor mij alleen. Mijn moeder 
zorgde voor potloden en viltstiften. Voor de leraar op de mavo en de lerares op het 
mdgo, die zeiden dat ik iets moest doen met mijn talent. Voor mijn man William 
die tien jaar geleden een atelier voor me bouwde en daarmee de basis voor mijn 
creatieve loopbaan legde.
Voor mijn vijf kinderen, opgegroeid met potloden, verf en kwast. Konden allemaal 
als kind fantastisch tekenen. De fase waarin ze meterslange Titanics tekenden zal 
ik nooit vergeten. 
En voor jullie, creatieve lezers. We hebben allemaal mensen nodig die ons stimu-
leren om creatief bezig te zijn. Met dit boek wil ik jou stimuleren en uitdagen om 
je eigen watercolor-stijl te ontdekken. Pak zelf je penseel op en leg jouw dagelijks 
leven vast in watercolor! Ik gun je veel watercolor-plezier,

Kris Bossenbroek-Fousert
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JE LEEFOMGEVING - BINNEN

hoofdstuk 1
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Teken je woonkamer
Schets de globale vormen en kijk of 
het een beetje klopt qua verhouding. 
Dat alles een beetje scheef en uit 
perspectief staat geeft helemaal 
niets, het gaat erom of je de sfeer 
van jouw woonkamer weet neer te 
zetten. Schets ook gerust de rommel 
op de grond, op de bank enz. Er wordt 
geleefd in je huis en dat mag je best 
zien. Gum de donkerste potloodlijnen 
weg en geef je kamer kleur met 
watercolor. Laat de gebruikte kleuren 
her en der terugkomen. Als de verf 
droog is, breng je met een fineliner 
de contouren aan. Probeer dat uit 
de losse pols te doen en verlies je 
niet in details. Lastig om meteen 
een hele kamer te tekenen? Je kunt 
ook verschillende meubels op losse 
papiertjes maken en na het verven 
inplakken als een collage. 
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Teken je planten
Planten geven sfeer in huis en ook in je illustraties. Wat staat er zoal bij jou aan groen in huis? Teken al je planten bij elkaar. Varieer met 
de kleuren groen en voeg ook gele, blauwe en grijze blaadjes toe. In hoofdstuk twee gaan we hier verder mee aan de slag.
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Teken je badkamer
Hoe ziet je badkamer 
eruit? Schets een 
gedeelte of losse 
onderdelen. Je kunt ook 
van bovenaf tekenen, 
zoals bij de slaapkamer. 
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Teken je slaapkamer 
en favoriete plekje in huis
Wat is een van je fijnste plekjes in 
huis? Je bed, het bad of dat hoekje 
op de bank met je favoriete kussen? 
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Hoe teken je een (Zweeds) huis?
De wolkenlucht maak je door veel water te gebruiken en de kleuren in elkaar over te laten lopen. 

Stap-voor-stap

Een huis bestaat uit vormen. Dat kun je goed 
zien bij dit Zweedse huisje. Teken het huisje op 
een vel papier na. Schets eerst de losse vormen, 
heel dun met potlood. Teken daarna de defini-
tieve vorm (iets harder drukken met je potlood) 
en gum alle overbodige lijntjes weg. Teken het 
huisje af en vul het met watercolor. Laat drogen 
en voeg dan met fineliner de details toe.
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Teken je eigen huis
Maak een foto van de voorkant van je huis en bekijk die eens goed. Welke vormen zie je? 
Schets die in je eigen tekenboekje en werk je huis uit met watercolor. 

Alice Dik Studentenkamer van 
Myrthe Bossenbroek

Corine Neven

Sjoukje’s Quinta Kakelbont in Portugal

Huis van Kris
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Laat je inspireren door deze verschillende 
huizen van Instagram-volgers.

Eveline Trap

Mirjam Maasland

Catootje

Brigit
van Rooij
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Tip: hoe maak je 
een spetterende 
achtergrond?
Haal je penseel door de verf, 
zorg dat er voldoende op de 
kwast zit en het niet te droog 
is. Houd je penseel horizontaal 
boven je papier en tik erop met 
je wijsvinger. Dikkere penselen 
geven grotere spetters.
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