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Voorwoord
Schoonschrijven, kalligraferen, is ineens 

weer razend populair. Het is ook zo leuk! 

Als je kunt kalligraferen, kun je je eigen 

verjaardagskaarten maken voor familie 

of vrienden, of prachtige cadeaulabels 

en etiketten. Je kunt de meest mooie menu-

kaarten maken of op een schoolbord aan de 

muur een poëtische tekst zetten. 

En een handgeschreven briefje is toch ook 

veel specialer dan een geprint stukje 

tekst? De liefde die de maker erin heeft 

gestopt, de moeite die het hem of haar 

heeft gekost. Handgeschreven woorden 

zeggen zo veel. Zeker als je ze kalligra-

feert. Je kunt er je gevoel en je karakter 

in leggen. En iedereen kan het! Het is 

gewoon een kwestie van doen. Ik vertel je 

stap voor stap hoe. Je zult verbaasd zijn 

over wat je straks allemaal kunt.

Ga lekker aan de slag en maak 

er iets moois van!

weer razend populair. Het is ook zo leuk! weer razend populair. Het is ook zo leuk! 

En een handgeschreven briefje is toch ook 

gewoon een kwestie van doen. Ik vertel je gewoon een kwestie van doen. Ik vertel je 

stap voor stap hoe. Je zult verbaasd zijn stap voor stap hoe. Je zult verbaasd zijn 
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Er bestaat nogal wat verwarring over wat het 

verschil tussen hand lettering, handwriting en 

kalligrafie precies is. Handlettering is het 

tekenen van letters, handwriting is het schrijven 

van woorden. Kal ligrafie is het schrijven van 

woorden met een kroontjespen. Daarmee is kalli-

grafie dus een vorm van handwriting.

Handlettering, 
handwriting & kalligrafie

h.1.1

even voorstellen: 
Dan, Marjets 
eigen alfabet
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Pak je favoriete pen en haal ergens een papiertje 

vandaan. Schrijf ‘Oefening baart kunst!’ op je 

allermooist en uit de losse pols. Hang dit op en 

gebruik het als reminder van je vooruitgang.

Opdracht 1

Of begin hier!Of begin hier!
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mijn webshop biedt de allerbeste 
kalligrafie- en handlettering-

materialen aan. Ik speur de 
hele wereld voor je over. Neem 

dus gerust eens een kijkje.
metmarjet.com
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4.5 
verbindingen
Tussen letters zijn veel verschillende verbindingen 

mogelijk. Kijk goed hoe de vorm van de letter loopt. 

Als je je pen nog een extra slinger zou kunnen 

geven aan het eindje van de lijn, welke richting 

gaat hij dan op? Verbind op deze manier de letters.

Het kan zijn dat je halverwege een woord je pen 

weer moet dippen. Voorkom een lelijke onderbreking 

door het dippen te plannen. Is het oogje van je 

penpunt open? Bedenk dan waar je de afbreuk wilt 

hebben. Het minst opvallend is op een kruising van 

twee lijnen of aan het einde van een dunne lijn waar 

je vervolgens met nieuwe inkt de dikke lijn inzet. 

Ook ik heb nog steeds dat ik een lege lijn krijg 

in mijn werk. Dan dip ik mijn pen en zet hem opnieuw 

aan. Voorkom wel het ‘inkleuren’ van de lege lijn. 

Dit maakt je papier kapot, waardoor er papiervezels 

tussen de tandjes van je penpunt komen en je de 

penpunt moet schoonmaken. Probeer dit voor te zijn 

en dip op tijd.

Schrijven verbindt, 
dus dat gaan we 

oefenen!

Tussen letters zijn veel verschillende verbindingen 

aan. Voorkom wel het ‘inkleuren’ van de lege lijn. 

door het dippen te plannen. Is het oogje van je 
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Schrijfoefening

Welk woord komt er als eerste in je op? Pak het en 

zet het op papier in je eigen handschrift. Zoek de 

letters van het Copperplate alfabet er bij en zet ze 

er los onder. Voeg de letters samen door de uiteind-

jes van de letterlijnen door te trekken. Kijk ver-

volgens waar je deze lijn wilt stoppen om ze mooi te 

kunnen verbinden. Schrijf het woord een aantal keer.

Opdracht 10

Schrijfoefening
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Het echte werk gaat beginnen. Zet een lekkere 

bak thee en kom uit die luie stoel!

Aan de slag!

Op een gegeven 
moment, wanneer je 
de techniek onder 

de knie hebt, laat je 
de strenge regels 

los en geef je 
je creativiteit de 

ruimte

h.5.1
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Blijven oefenen

5.2
Hulplijnen
Verwacht niet dat je direct netjes recht kunt 

schrijven, dat kan ik ook nog steeds niet. (Hulp)-

lijnen zijn het geheim, voornamelijk onzichtbaar. 

Zorg ervoor dat je schrijfwerk op een rechte lijn 

staat, de basislijn. Boven en onder komt een hulp-

lijn voor de stokken en staarten van de letters. 

Er zijn 3 manieren om met hulplijnen te werken: 

door met potlood op papier lijnen te trekken, door 

te schrijven op een hulplijnenblad (zorg ervoor 

dat je op goed papier werkt) of door onder je 

schrijfblad een hulplijnenblad te leggen.

Binnen de kalligrafie bestaat een standaardmaat 

als het om hulplijnen gaat, in delen is dat 3:2:3. 

In centimeters zou dat kunnen zijn: 1,5 bij 1 

bij 1,5. Varieer hier gerust mee en kijk wat past 

bij jouw gekozen penpunt en persoonlijke smaak. 

Geef je schrift een schrijfrichting. Een schrijf-

richting bestaat uit geheime lijnen waar je letters 

tegen aan leunen, rechtop of schuin naar rechts. 

Dit zorgt voor rust en regelmaat in het ontwerp. 

In dit boek houd ik voornamelijk de horizontale 

schrijfrichting aan tot maximaal 55 graden naar 

rechts, wat de standaard is in Copperplate.

Soms wil ik mijn schrift laten dansen. Dan houd ik 

deze richtlijnen in gedachten en speel ik met de 

regel. Dat is zo heerlijk aan moderne kalligrafie!

Blijven oefenen

schrijven, dat kan ik ook nog steeds niet. (Hulp)-

lijnen zijn het geheim, voornamelijk onzichtbaar. 

Geef je schrift een schrijfrichting. Een schrijf-
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Dansend schriftVerschillende 
hulplijnen

Hulplijnen hoeven niet strak horizontaal te zijn, 

ze mogen ook een beetje dansen. Dan krijg je een 

gezellig dansend schrift.

Dansend schriftVerschillende 
hulplijnen
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Wil je je schrijfwerk net wat meer geven? Voeg 

dan illustraties toe! Een regel die ik zelf graag 

toepas, is: gebruik alleen illustraties als deze 

de inhoud en het ontwerp versterken. Dit kun je 

goed achteraf controleren door te denken: als ik 

dit weghaal, mist het ontwerp dan iets? Denk aan 

banners, vakken, lijnen en illustraties als hartjes 

en plantjes. Werk in een thema, dan blijft je 

ontwerp rustig.

6.4 
Decoreren

dan illustraties toe! Een regel die ik zelf graag 

en plantjes. Werk in een thema, dan blijft je 
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