
Interview met Felix Guérain, tekenaar en illustrator 

Hoe lang teken je al 

Zolang ik mij kan heugen, teken ik al. Als jochie van zes wist ik al dat ik tekenaar wilde 

worden. Lijnen, vormen, architectuur boeide mij al heel vroeg, maar ben op mijn 18e serieus 

begonnen met tekenen. Ik ben nu 65 jaar en heb inmiddels de nodige ervaring als tekenaar 

en illustrator opgedaan. Ik ben begonnen bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en ik 

heb 44 jaar voor 50% bij de gemeente Almere gewerkt met hele leuke collega’s.  

Aanvankelijk maakte ik cartografisch producten. Toch bleef het illustreren trekken. In het 

begin van de jaren 80 kreeg ik de gelegenheid om bij de overheid steeds meer grafische en 

illustratieve ontwerpen te  maken en daarin heb ik me met veel plezier verder 

gespecialiseerd.    

Nu heb ik één dag in de week gereserveerd voor het maken van vrij werk. Daarnaast wordt 

ik regelmatig als rechtbanktekenaar opgeroepen om te komen tekenen. In zo’n 40 jaar heb 

ik honderden verdachten getekend voor televisie en krant van pooiers tot ministers.  

The band 

Toen ik 16 was speelde ik in een band The Black Cats. Ik was zanger en slaggitarist. We 

traden op door het hele land en mijn vrouw Hanneke toentertijd het buurmeisje, vond dat 

wel interessant en vergezelde ons vaak tijdens dat soort trips. Van het één kwam het ander 

en na 44 jaar vormen we nog steeds een gelukkig paar. 

De tijd dat ik niet bij de overheid werk, werk ik als vrije ondernemer. Via Holland 

Improvement ben ik 30 jaar geleden in contact gekomen met de TV wereld. Men zocht toen 

naar een rechtbanktekenaar die het werk van rechtbank verslaggever Hugo van Rhijn van 

illustraties wilde voorzien. Dat doe ik nog steeds en ook dat met heel veel genoegen. Het 

resultaat is regelmatig op de televisie te zie tijdens de journaals. Daarnaast zit ik via 

opdrachtgevers  als organisatiebureaus, banken en overheden of beurzen te tekenen bij 

allerlei managementsessies die gaan over veranderingsprocessen of landinrichtingen als de 

Bijlmer of de Eemshaven. Dan zit ik daar min of meer als een hofnar te werken en houdt 

mensen met mijn cartoons en mijn commentaar een spiegel voor.  

Mijn tik is: lastige processen of ingewikkelde materie razendsnel uit te beelden in hapklare 

brokken. Ik denk dan ook op een heel simpele manier en als snelle tekenaar zet ik met mijn 

cartoons die lange en ingewikkelde verhalen op humorvolle wijze om in beelden die over de 

essentie gaan of spotten met dikdoenerij. Vaak geef ik daarbij op vrolijke wijze commentaar  

Naast al deze leuke opdrachten geef ik tekenles op 2 basisscholen in Lelystad. Ik zie het als 

mijn taak om kennis over te dragen aan volgende generaties. Daarom heb ik altijd jonge 

stagiaires in dienst die via het Cibab en het Mediacollege in Amsterdam en Zwolle bij mij 



komen. Ze brengen hun eigen wereld mee van rap, graffiti en noem maar op en kiezen hun 

eigen kleuren en lettertypes. Het is heerlijk en leerzaam met dit jonge volk samen te 

werken. 

Waar of door wie ben je opgeleid? 

In Delft op de kunstnijverheidsschool de Hazelhorst ben ik begonnen met een 3 jarige 

dagopleiding als voorbereiding voor de kunstacademie. Na de Rijksacademie in Amsterdam 

(avondopleiding kop en modeltekenen) heb ik zo ongeveer alle opleidingen, cursussen en 

trainingen gevolgd die je op tekengebeid maar bedenken kan.  

Om toch vooral ook de kost te kunnen verdienen ben ik begonnen als stedebouwkundig 

tekenaar en cartograaf die het werk beeldender aanvulde met artist impressions. Fijn is het 

te werken met de computer. Programma’s als Fotoshop en Illustrator zijn echt een feestje 

voor een tekenaar. Om los te kunnen schetsen en het gevoel voor verhoudingen goed te 

blijven zien, teken ik nog regelmatig een model bij Annet Sieger. Deze training maakt het 

vervaardigen van kunst eenvoudiger.  

 

Met welk materiaal werk je het liefst 

Ik heb geleerd om met allerlei materiaal als aquarel, gouache, inkt, sepia, acryl, airbrush en 

olieverf te werken. Elke dag heb ik mijn rode rugzak bij me , daarin zit mijn wereld van 

schetsboek, stiften, kleurkrijt, conté en aquarel. Op de rechtbank en op beurzen werk ik hier 

voornamelijk mee.  

 

Wat is je lievelingskleur 

Blauw is mijn lievelingskleur. Dat varieert van het donkere petrol blue naar het frêle ice 

blue. Blauw is een magische kleur die tegelijkertijd opbeurend en ontspannend, sereen en 

inspirerend is. Het doet denken aan eindeloze zomerluchten en brengt een gevoel mee van 

oneindige ruimte en vrede met zich mee.  

 

Hoe vaak teken je 

Ik besef dat ik geen schilder ben maar een tekenaar in hart en nieren. Het verschil zit in het 

gereedschap waar je mee werkt. Ik teken zo vaak ik maar kan en dat is heel vaak. Het gaat 

me gemakkelijk af. Het voelt ook niet als werken. Het maakt me ook niet uit waar of voor 



wie ik werk. Ik heb het van jongs af aan altijd als mijn taak gezien om mijn eigen kost te 

verdienen met als principe dat de wereld niet hoeft te bloeden omdat ik mij als kunstenaar 

wil manifesteren. Het kunstenaar zijn is niet elitair. Het is een ambacht en als zodanig ben je 

dienstbaar aan de samenleving. Het is dan ook echt leuk om goede cartoons te tekenen 

waarmee mijn opdrachtgevers hun verhaal weer duidelijker kunnen overbrengen.  

 

Hoe kom je in de juiste stemming om te tekenen 

Dat begint al s’ morgens vroeg met het opzetten van spirituele muziek: Sounds of nature,  

Gregoriaanse muziek, zeegeluiden etc. Bij die muziek is het alsof hand op mijn hoofd die de 

eindeloze stroom van gedachten stop zet. Het ondergaan van deze muziek maakt mij open 

om te zien en woorden of gedachten om te zetten in beelden. Ik kan dan tekenen in het nu. 

Dat is een soort open coma gevoel waar gedachten aan de toekomst of verleden niet 

voorkomen.  Het maakt me ook blij wanneer ik in contact kom met echte professionele 

kunstaars. Kunst is zo’n prachtig cadeau. Alleen het kijken naar kunst haalt die rauwe 

randen van het leven weg en brengt een gevoel van satijn.  

 

Waar teken je het liefst 

Mijn eigen tekenstudio is mijn adem en daarom werk ik daar het liefst. Daar heb ik allerlei 

materialen en gereedschappen, boeken, snelle computers en geavanceerde programmatuur 

tot mijn beschikking. Een aquarium links en een aquarium rechts in beeld, heerlijk groen, 

luchtbellen en visjes die op weg zijn. Regelmatig kijk ik in mooie kunstboeken die ik onder 

handbereik heb. Wel is het een eenzame wereld zoals ik werk, want ik ben natuurlijk veel op 

pad en dat vaak alleen. Die jonge stagiaires brengen dan ook naast hun eigen leefwereld en 

moderne werkwijze leven in de brouwerij. Iets om van te genieten. 

 

Wat teken je het liefst 

Het is heel leuk om een lijn te vangen in één haal. Ik ben een lijnengek. Vaak zit ik lijnen te 

bestuderen. Dat beperkt zich niet alleen tot mensen maar ook tot architectuur. Onlangs heb 

ik voor de gemeentelijke musical kleding en de decors getekend en de coupeuse vertaalde 

mijn schetsen dan weer naar kostuums die op het toneel gedragen werden. Maar het liefst 

teken ik dieren. Ze zijn prachtig en ze gaan volledig hun eigen gang. Je kunt ook niet zien wat 



er in hen omgaat. Je kan me dan ook regelmatig in de dierentuin vinden gewapend met 

schetsblok en potloden. 

 

Wie is je favoriete kunstenaar 

Dat zijn er een paar: Jack Vettriano, Gustav Klimt, Lucian Freud en Egon Schiele. Voor mij zijn 

deze mensen kunstenaars die heel duidelijk het spanningsveld tussen man en vrouw 

weergeven. Het knettert als je naar hun werk kijkt en je ziet de energie stromen.  

 

Exposeer je weleens 

Op mijn website www.felixguerain.com is te lezen wie mijn opdrachtgevers waren en aan 

welke TV programma’s ik heb meegewerkt. In 2011 heb ik in de Agora in Lelystad 

geëxposeerd. Ook was er in dat jaar een reizende tentoonstelling van de tekeningen die ik 

voor de rechtbank gemaakt heb samen met mijn collega rechtbanktekenaars. Ze waren te 

bezichtigen in de rechtbanken verspreid door heel Nederland. Op 1 juli van dit jaar is er een 

boek verschenen over mijn leven en werkwijze. En nu een overzichtstentoonstelling in het 

Stadhuis van Lelystad.  

 

Wat zijn je artistieke aspiraties 

Nu ik gepensioneerd ben, heb ik één dag in de week gereserveerd voor het maken van vrij 

werk. Met een open visie blijf ik de wereld in stappen en laat me graag blij verrassen. Ik 

borduur niet voort op oude truckjes of successen en voor mijn part vind ik elke dag een 

ander wiel uit. Ik heb er bewust voor gekozen multidisciplinair te werken. Dan haal je geen 

negens in een klein segment, maar een heleboel zevens en achten. Dat is een ruime 

voldoende en al die verschillende processen zorgen voor een heerlijk en spannend leven!  

Op een ochtend zei ik tegen mijn zoon: “ik ga door met tekenen. Ik denk er niet over om te 

stoppen. Ik zal wel sterven in het harnas”  

Door Rachel de Haan, juni 2013 

http://www.felixguerain.com/

