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H
erkenbaar: tijdens een vakantie snel
foto’s maken en weer verder, soms zelfs
zonder echt aandacht aan de details te
besteden. Hoe anders is dat bij urban
sketching: daarbij wordt echt tijd ge-

maakt om de juiste omgeving, het juiste moment en
soms zelfs het juiste gevoel te vinden. Bij dit feno-
meen draait het om ter plekke tekenen wat je ziet,
veelal buiten en doorgaans in schetsboeken die over-
al mee naartoe gaan. 

„Kijk!” Jeffrey de Bruin (39) uit Rotterdam toont
het zijne. Elke bladzijde laat een ander moment zien:
een schip nabij het Maritiem Museum in Rotterdam,
zijn keuken, de Mauritszaal in Den Haag. Grof gete-
kend en tegelijkertijd gedetailleerd, tot de afvoerpij-
pen in de niet opgeruimde keuken aan toe. „Ik hou
van kleur, contrast en een grillige lijnvoering”, be-
schrijft hij zijn stijl. „Het hoeft niet fotorealistisch te
zijn en ik heb een voorkeur voor machines, treinen
en schepen. Daar geef ik mijn eigen interpretatie
aan, zo buig ik de kraan van een hijskraan ietsje
als-ie niet op de bladzijde past. Allemaal in propor-
tie; het moet geen karikatuur worden. Ermee spelen
is leuk, anders kun je net zo goed een foto maken.”

In café Luden in Den Haag verzamelen zich zo’n
zeventig Urban Sketchers. Een gemêleerd en inter-
nationaal gezelschap met leden uit de Benelux,
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Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en zelfs Aus-
tralië. Allen hebben tekenen als hobby. „Een hechte
gemeenschap”, zegt Ruud Otten (46) uit Stein. Vijf
jaar geleden startte hij met de Facebookgroep voor
Nederlandse Urban Sketchers die inmiddels 1200
mensen telt. 

Vandaag staan in Den Haag diverse workshops op
het programma zoals ’Licht en schaduw’ en ’Mensen
tekenen’. De zeventig deelnemers worden met een –
getekende – brochure gewezen op interessante ge-
bouwen zoals paleis Noordeinde (’werkpaleis van de
koning, beeld van Willem van Oranje, indrukwek-
kende postzegelboom en beeld van koningin Wilhel-
mina’, luidt de toelichting) en de Hofvijver (’zicht op
de gebouwen van het Binnenhof, het torentje van
Rutte en het Mauritshuis’). Het weer hebben ze in
ieder geval mee: de zon schijnt uitbundig. Na de
workshops waaiert het gezelschap uit. De een klapt
haar professionele vouwkrukje uit, voor een ander
voldoet een papier om op te gaan zitten. Aan de slag!

Hoewel het gezelschap divers is, komen de be-
weegredenen voor deze hobby vaak overeen: achter
het beeldscherm vandaan, creatief bezig zijn en
soms de drang om terug naar de jeugdjaren te gaan.
Dat laatste geldt voor Ruud Otten: „Als kind tekende
ik veel, maar door studeren, werk en kinderen ver-
waterde dat. Ik werk als projectmanager in de IT en

Julia Henze
aan het werk:
„Schaduw
aanbrengen
luistert nauw.”
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Actieve community
Toen Ruud Otten vijf jaar geleden met zijn
Facebookpagina voor Urban Sketchers be-
gon, waren er alleen wat lokale initiatieven.
Een internationale club bestond al een jaar of
vijf. 
Otten schat dat ons land zeker enkele duizen-
den van dergelijke kunstenaars telt. „Sommi-
gen doen het zonder te weten dat er een
naam aan hangt. Vooral in Azië, Amerika en
Europa is het groot. Tekenen zelf is vaak
individueel, maar eromheen is een hele com-
munity.” 
Zo wordt elk jaar een internationaal symposi-
um gehouden, steeds in een ander land,
waarop zo’n 600 mensen afkomen. 
Onder de hashtag #usknl (Urban Sketchers
Nederland) worden tekeningen gedeeld. Voor
feedback, om een probleem met bijvoorbeeld
kleurgebruik te bespreken of gewoon om te
laten zien. 
Vier keer per jaar zijn er nationale evenemen-
ten zoals die in Den Haag. Daarnaast kennen
de twaalf lokale Urban Sketchersgroepen hun
eigen bijeenkomsten.

’Urban Sketchers’ leggen
momenten op papier vast 

wilde terug naar iets wat analoog was, ver weg van
het scherm.” 

Jeffrey de Bruin vertelt: „Toen ik jong was, teken-
de ik veel en later op het Grafisch Lyceum Rotter-
dam ook. Werkend als multimedia-vormgever had
ik de drang om iets creatiefs te doen, maar gewoon
met potlood. Daar had ik vroeger zoveel plezier in,
maar dat was ik kwijtgeraakt omdat de computer
het overnam.”

Voor beiden geldt dat het rust geeft in hun drukke
bestaan. Otten: „Een moment waarop ik niet ge-
haast ben. Je wordt er ook bewuster van. Alleen al
de juiste plek zoeken maakt dat je de stad beter in je
opneemt. Als ik door mijn schetsboeken blader,
weet ik van elke tekening nog precies hoe het rook,
welke geluiden er klonken, of de zon scheen, hoe ik
me voelde. Maar het werkt ook door als ik niet
schets: ik kijk nu heel anders om me heen, onbe-
wust toch op zoek naar iets om te tekenen. Vroeger
had ik geen notie van gebouwen, nu zie ik ze echt,
inclusief details. Ik neem veel meer waar. Voor mijn
werk reis ik veel en het is een ideale bezigheid om
de tijd te doden als ik op vliegveld of station moet
wachten.”

Ottens dierbaarste tekening is er een uit Chicago,
voorafgaand aan het Internationale Urban Sketchers
Symposium in 2017. „Mijn vriendin en ik lagen met
een biertje op een grasveld met de hoge gebouwen

op de achtergrond. We waren allebei aan het schet-
sen – ik heb haar aangestoken – en af en toe zeiden
we wat. Heel sereen.”

De Bruin stelt zelfs dat hij er gelukkiger van is
geworden. „Je creëert een soort zenmoment. Aan de
ene kant is het heel intensief, want je bent ergens op
gefocust, tegelijkertijd kom je volledig tot rust. Het
heeft me veel gebracht. Ik wilde iets met mijn creati-
viteit doen en dat doe ik nu bijna dagelijks. Ik vond
het zo leuk dat ik aan de kunstacademie in Antwer-
pen, richting tekenkunst, ben gaan studeren. Ik
noem mezelf de huistekenaar van Rotterdam. Het
zou mooi zijn als ik mijn werk meer kan verkopen.
Dat doe ik al en ik heb ook al exposities gehad. Er
zijn maar weinig kunstenaars die er volledig van
kunnen leven, maar dat is mijn droom.”

Intussen treffen we Julia Henze (39) die een aantal
sketchers kennis over het belang van het tekenen
van schaduw bijbrengt. Aan de hand van tekeningen
met en zonder schaduw toont ze duidelijk verschil.
Er wordt instemmend geknikt, maar om het vervol-
gens zelf voor elkaar te krijgen, is een uitdaging. De

juiste schaduw luistert nauw; een millimeter te dik
of te ver en de compositie klopt niet meer. Henze is
illustrator van beroep, maar heeft ook binnenhuisar-
chitectuur gestudeerd. Beide komen nu van pas. Het
liefst tekent zij oude gebouwen. Ze wijst op oude
panden van ministeries: „Mooier dan moderne archi-
tectuur, dan krijg je vaak een minimalistische blok-
kendoos.”

Geduldig beoordeelt zij de aan haar getoonde teke-
ningen. Al is beoordelen niet het juiste woord: bij
urban sketching bestaan goed en fout niet, zolang
alles naar waarheid en ter plekke is getekend. Som-
migen nemen foto’s ter ondersteuning om het geheel
later in te kleuren, maar de grove lijnen dienen op
locatie te zijn gemaakt. Verder geen stillevens, het
moet echt ’urban’ zijn. 

Otten: „De context is heel belangrijk. Als je iemand
tekent, kun je alleen die persoon tekenen, maar dat
is een portret. Bij een urban sketch laat je zien dat
die persoon op een terras zit, een stukje overkapping
erbij bijvoorbeeld, zodat je de plaats ziet. Of een
activiteit: iemand die de straat veegt, de ober met
een dienblad. Verhalend schetsen, zodat je begrijpt
wat er op dat moment gebeurt. De een tekent liever
gebouwen, de ander mensen, precies of grof. De een
met potlood of juist met pen, de ander kleurt niet in
of juist heel uitbundig. De een doet er anderhalf uur
over, de ander drie uur of een halve dag. Er is niets

Deelnemers aan
de speciale dag
laten elkaar hun
schetsen zien.

Facebookgroep-
oprichter Ruud
Otten: „Ik neem
een stad beter 
in me op.”



gedefinieerd, iedereen doet wat het beste voelt.”
De 54-jarige Marleen Dambrink uit Den Haag heeft

overal ter wereld illustraties gemaakt. Sinds ze 2,5 jaar
geleden met tekenles begon („een lang gekoesterde
wens”) en urban sketching ontdekte, heeft ze veel
gelijkgestemden ontmoet. In september gaat ze naar
Taiwan waar ze een Australische sketcher treft. In Azië
werd zij als enige blonde tekenaar opgenomen in een
groep van 300 Aziatische sketchers die daar een bij-
eenkomst hadden. Toen ze in Bangkok hoorde dat er in
Maleisië een soortgelijk evenement op het programma
stond, boekte ze ter plekke een ticket naar Maleisië.
Haar in Australië studerende zoon vroeg toen ze hem
opzocht, gekscherend of ze tijd had voor een lunch
met hem, zo driftig was ze aan het tekenen. „Het heeft
me ook veel avontuurlijker gemaakt”, stelt Dambrink. 

Haar eerste tekening maakte ze van het Malieveld,
met de skyline richting Centraal Station als achter-
grond. „Als ik die nu terugzie, vind ik het bijna een
kleutertekening. Grappig hoe snel je je ontwikkelt,
puur door het veel te doen en advies te vragen.”

Bij elke tekening heeft ze een gevoel. „Dan zie ik

mezelf weer voor die Thaise tempel zitten, weet ik
met wie ik heb gepraat, hoe warm het was. Zo’n
tekening terugzien kan me echt ontroeren, ik ben
een mazzelaar dat ik dit allemaal mag meemaken.
Tekenen of schilderen is meestal vrij eenzaam, je
hebt toch het idee van een schildersezel op de zol-
derkamer. Maar vaak gaat op vrijdag om 12.00 uur de
computer uit, pak ik m’n tas met boekje en etui en
trek ik eropuit. Ik zie dat als ultieme afsluiting van
de werkweek: ergens op een terrasje, wijntje erbij.
Soms lukt het ook niet, hoor. Dan begin ik en voel ik:
dit wordt ’m niet. Dan kan ik de rust niet vinden.”

„Soms ben ik ontevreden omdat ik het eindresul-
taat anders in mijn hoofd had, maar krijg ik toch
positieve reacties omdat mensen dat niet weten. Je
bent zelf je grootste criticus. Dan laat ik het maar
los, ook dat heb ik ervan geleerd. Hij zit dan eenmaal
in het boekje en kan er niet meer uit. Tegenwoordig
laat ik niet eens meer de foto’s van mijn reizen aan
anderen zien, alleen mijn schetsboek.”

Handenwringend beweegt Marleen Dambrink op
haar stoel. Ze kan niet langer wachten om met teke-
nen te beginnen. En Ruud Otten en Jeffrey de Bruin?
Die zijn onvindbaar. Urban sketchen lonkte.

Op 2 en 3 juni wordt in Amsterdam een Sketch
Weekend gehouden. Voor meer informatie:
urbansketchers.nl

’Eigen interpretatie, anders
kun je met foto’s volstaan’

Sommige
tekenaars
brengen direct
kleur aan.
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