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 VAN DER LECK 1876-1958                      ABSTRACT WERK 

 
Van der Leck was een  beroemde Nederlandse schilder uit het begin van de 

vorige eeuw.  

Samen met o.a. Mondriaan was Van der Leck volop aan het experimenteren. Ze 

maakten tekeningen naar de werkelijkheid. Deze werden steeds hoekiger zodat 

uiteindelijk hele strakke vormen overbleven. 

Van der Leck zocht mogelijkheden om kunst en maatschappelijk leven samen uit 

te beelden.                      

Hij heeft veel mensfiguren heel gestileerd geschilderd. 

 

Abstracte kunst maak je door de voorwerpen die je ziet te veranderen: 

Je tekent de lijnen, vormen en kleuren steeds eenvoudiger. 

De voorbeelden zijn van Van der Leck: 

De tekeningen zijn uit Museum de Fundatie 

Het echte bloeiende boompje is te zien in museum Kröller Müller  

Zie je wat de kunstenaar gedaan heeft? 

 

 

 

Experimenteren = uitproberen 

Gestileerd  = zo strak mogelijk.  

 

De kunstenaars die zo strak mogelijk schilderden noemde men daarom samen 

wel de kunststroom De Stijl. 

 

 

 

 

 

Techniek: tekenen, schetsen, overtrekken, snijden, plakken, knippen, lijmen, verven, 

drukken(stempelen)  

Materiaal: papier, karton, verf, kleurpotlood  

Gereedschap: schaar, mesje, onderlegger, kwast  

Links:  VanderLeck BloeiendBoompje 

KMM.nl 

Werken met verf 

Werken met drukwerk 

 

 

http://www.museumdefundatie.nl/
http://www.kmm.nl/
http://www.kmm.nl/object/KM%20131.076/Bloeiend-boompje-I?artist=Bart%20van%20der%20Leck%20(1876%20-%201958)&characteristic=&characteristic_type=&van=0&tot=0&start=9&fromsearch=1
http://www.kmm.nl/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/verf/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
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Werkwijze 

1. Vouw een boekje van twee vellen A4  

 

 

 

 

1  2  3  4 

2. In dit boekje gaan we netjes ons werk stap voor stap ontwerpen 

We gaan zelf een abstract kunstwerk maken. 

3. Zoek een mooie realistische afbeelding. Je mag ook een stilleven maken. 

 (Een stilleven is iets wat je in je omgeving ziet en natekent.) 

4. Laat de voorpagina nog even leeg  

5. Maak een mooie tekening van het beeld dat je hebt uitgekozen 

Het moet een  de tweede bladzij helemaal vullen. 

6.  Bekijk je tekening goed. Staat het mooi verdeeld op je blad?  

Heb je alles nauwkeurig getekend? Kan je licht en donker zien?  

Geef anders met lijntjes wat schaduw aan. 

7. Bespreek je werk met de andere leerlingen. 

8. Tevreden? Laat je tekening aan de leerkracht zien.  

9. Maak op de volgende 4 pagina’s dezelfde 4 stappen als Van der Leck.  

Doe dit bij de eerste twee stappen door de tekening over te trekken. (op het raam?) 

Je maakt de vormen dus steeds eenvoudiger 

Je maakt de lijnen steeds rechter 

10. Bij de laatste twee stappen breng je ook kleur in je werk.  

Dit doe je met kleurpotlood. 

11. Je hebt nu een abstract werk over gehouden. Trek deze vierkante vormen nu over op karton. 

12. Snij of knip de vormen uit. 

13. Verf de vormen in de kleur die je wilt. Stempel deze op de juiste ondergrond.  

(een stevig vel tekenpapier. Wanneer je het mooi vindt, mag dit ook gekleurd papier zijn.) 

14. LET OP: wanneer je afdrukt gebeurt dit in spiegelbeeld. Hou rekening met de vorm.  

Lees anders de werkwijzer  LINODRUK en de werkwijzer VERVEN. 

15. Tevreden? Bekijk je werk goed. Ruim de spullen op. 

16. Laat je werk beoordelen. 

     

 

 


