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Als architect tekent Carla Kamphuis al jaren strakke plat-
tegronden en realistische gevels. Des te leuker vindt ze 

het om gebouwen te tekenen waarbij niet alles perfect in 
verhouding is en scheve lijnen juist charme geven aan het 

eindresultaat. Deze illustraties noemt ze huisportretjes.
Kun je een rechthoek en een cirkel tekenen? Dan kun jij ook 

een huisportretje maken! Pak je tekenmaterialen en ga 
aan de slag. De (oud-)Hollandse architectuur – maar ook 

jouw eigen huis – vormt een bron van inspiratie! 
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In dit boek vind je:
• duidelijke uitleg over compositie, basis- 

vormen en het tekenen van lijnen;
• uitgebreide informatie over teken- 

materialen en kleuren;
• heel veel inspiratie, tutorials, tips en tricks;
• 16 inspirerende stap-voor-stap projecten;
• handige tips voor het tekenen van je  

eigen huis.

NUR 476

huisportretjes leren tekenen met de 
(oud-)hollandse architectuur als inspiratie



www.kosmosuitgevers.nl

© 2021 Carla Kamphuis

© 2021 Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, onderdeel van VBK | media

Tekst, illustraties en ontwerp: Carla Kamphuis, www.carlakamphuis.com 

Fotografie: JLF Foto & Filmstudio, www.jlf.nl 

Vormgeving omslag en binnenwerk: Marieke Oele

ISBN 978 90 439 2209 8 

ISBN e-book 978 90 439 2210 4 

NUR 476

Kosmos Uitgevers vindt het belangrijk om op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze met natuur-

lijke bronnen om te gaan. Bij de productie van het papieren boek van deze titel is daarom gebruik-

gemaakt van papier waarvan het zeker is dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, online-publicatie of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de 

uitgever kan echter aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van eventuele 

onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.



H U I S P O R T R E TJ E S  T E K E N E N



4



INLEIDING  

HUISPORTRETJES  

INSPIRATIE  

ANDERS KIJKEN   

DE SCHEVE LIJN  

TEKENMATERIALEN  

GEEF HET KLEUR  

DIEPTE & SCHADUW  

BASISVORMEN  

COMPOSITIE  

TRAIN JE OOG  

IN HOLLAND STAAT EEN HUIS  

Overzicht huisportretjes  

Grachtenpand 

Straatmeubilair    

Haringkar  

Molen  

Heksenwaag  

7

9

10

 11

13

19

25

29

33

41

45

53

54

56

61

62

64

68

Koetshuis

Materialisatie   

Beurs van Berlage  

Kasteel  

Boerderij  

Bomen

Vuurtoren  

Planten

Winkeletalage  

Winterhuis  

Zaans huisje  

Caravan  

Huizen Veere  

Stoomgemaal  

Woonhuis  

JOUW HUIS  

AUTEURSRECHT  

OVER DE AUTEUR  

72

76

78

 82

86

91

92

96

97

100

106

110

112

116

120

125

127

128





77

Wat een droom! Een boek maken over huispor-
tretjes tekenen. Mijn twee grote passies, teke-
nen en architectuur, komen in dit prachtige boek 
bij elkaar. Ik hoop dat jij net zo’n enthousiaste 
huisportretjes liefhebber gaat worden als ik. 
Alle inspiratie en informatie in dit boek gaan jou 
daar zeker bij helpen. Mijn doel is om het teke-
nen van gebouwen toegankelijk te maken; een-
voudige stappen met een groots resultaat.

In dit boek teken je met mij mee, dat is makke-
lijk. Daarna ga je zelf aan de slag. Poeh, dat zal 
soms best tegenvallen. Valkuil bij een boek als 
dit is dat je leert tekenen zoals ik teken, maar 
dat is niet mijn intentie. Ik wil je graag skills aan-
leren die je zelf kunt gaan toepassen. Probeer 
door het maken van de huiswerkopdrachten 
jezelf uit te dagen en ook je eigen tekenstijl te 
ontdekken.

Ik kijk enorm uit naar al jouw mooie huispor-
tretjes. Deel jouw werk op social media met de 
internationale hashtag #houseportraits_ck 

Veel tekenplezier.

Liefs, Carla

www.carlakamphuis.com
instagram @carlakamphuis
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Schetsen en tekeningen van gebouwen die niet 
precies hoeven te kloppen met de werkelijke 
situatie en waarbij een scheve lijn juist mooi is. 
Die tekeningen noem ik ‘huisportretjes.’

Bij huisportretjes hoeft het niet allemaal in  
verhouding te zijn, dus het gebouw mag best 
wat breder of hoger zijn dan het in het echt is. 
Dus niet alle lijnen kaarsrecht. Het is jouw  
interpretatie van de werkelijkheid. Je tekent 
hierbij vooral in het platte vlak: er komt geen 
perspectief aan te pas. Je tekent de aanzichten. 
Het is een heerlijk eenvoudige en toegankelijke 
manier van tekenen.

Huisportretjes tekenen is dus géén Urban Sket-
ching! Bij Urban Sketching teken je op locatie, 
buiten of binnen. Je tekent wat je ziet, niet al-
leen de gebouwen, maar de totale omgeving en 
ook de mensen. Je tekent de situatie ter plekke 
na met minder fantasie. Daarbij teken je vaak in 
perspectief. 
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Een huisportretje wordt juist karakteristiek door 
de schetslijnen. Je gebruikt geen liniaal, je te-
kent uit de hand. Ook een ietwat beverige lijn 
is mooi. Je maakt geen kleurplaat. Hoe perfec-
ter je je tekening maakt, hoe eerder een foutje 
opvalt. En: foutjes maken mag. Na je eerste 
schets kun je het gewoon nog eens proberen. En 
nog eens. Dus laat het perfectionisme gaan en 
schets erop los.

Eigenlijk hoef je niet eens een heel uitgebreide 
collectie aan tekenmateriaal te hebben om aan 
de slag te kunnen gaan. Met een eenvoudige 
balpen en arceerstift kom je al een heel eind, die 
heeft iedereen wel in huis.
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4. Werk van grof naar fijn. Na de 
contouren schets je de extra lijnen 
van de dakrand, voordeur, etc. Voeg 
extra details toe om het huispor-
tretje meer karakter te geven. Een 
rollaag boven de kozijnen, een sier- 
element in de dakrand en bijvoor-
beeld een mooi bovenlicht bij de 
voordeur.

Kleinere details teken je niet alle-
maal met potlood, dat kan ook heel 
goed later met de pen.

3. Begin bij de verdieping die er het 
meest eenvoudig uitziet. Daarna 
kijk je of de andere openingen de-
zelfde breedte hebben en misschien 
even hoog zijn. Knip de daklijn op in 
stukjes, dat maakt de ogenschijnlijk 
gecompliceerde dakrand makkelijker 
om te tekenen.
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Een mooie fraaie klokgevel met 
extreem veel versieringen 
langs de zijkanten en aan 

de top. Je hoeft niet al-
les letterlijk te tekenen, 

puntjes en streepjes 
kunnen ook een vorm 
aangeven. Zorg voor 
voldoende wit rond-

om dit soort kleine 
details, hierdoor 

voorkom je dat het te 
veel samenklontert.



H U I S P O R T R E TJ E S  T E K E N E N
www.kosmosuitgevers.nl

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

Als architect tekent Carla Kamphuis al jaren strakke plat-
tegronden en realistische gevels. Des te leuker vindt ze 

het om gebouwen te tekenen waarbij niet alles perfect in 
verhouding is en scheve lijnen juist charme geven aan het 

eindresultaat. Deze illustraties noemt ze huisportretjes.
Kun je een rechthoek en een cirkel tekenen? Dan kun jij ook 

een huisportretje maken! Pak je tekenmaterialen en ga 
aan de slag. De (oud-)Hollandse architectuur – maar ook 

jouw eigen huis – vormt een bron van inspiratie! 

9 789043 922098

H
U

IS
P

O
R

T
R

E
T

J
E

S
 T

E
K

E
N

E
N

In dit boek vind je:
• duidelijke uitleg over compositie, basis- 

vormen en het tekenen van lijnen;
• uitgebreide informatie over teken- 

materialen en kleuren;
• heel veel inspiratie, tutorials, tips en tricks;
• 16 inspirerende stap-voor-stap projecten;
• handige tips voor het tekenen van je  

eigen huis.

NUR 476

huisportretjes leren tekenen met de 
(oud-)hollandse architectuur als inspiratie




