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Dit boek gaat over animatie.  
Animatie is afgeleid van een Grieks woord. Het betekent:tot 
leven brengen.  
Je kent het misschien van het EHBO-woord reanimatie bij 
iemand die bijvoorbeeld verdronken is. Reanimeren betekent 
iemand opnieuw tot leven brengen. 
Bij animatie worden je ogen bedrogen: stilstaande beelden 
lijken te bewegen. 
Je leest eerst over de vroegste vormen van animatie met 
apparaten. Daarna lees je over de eerste tekenfilms, en over 
andere technieken die gebruikt worden om beelden tot leven 
te brengen. 

1. Inleiding 



De thaumatroop 
Bij een thaumatroop zijn op een stevig klein stuk papier of  
karton aan twee kanten  een afbeelding te zien (1).  
Aan beide kanten van het papier zitten een elastiekje of  
touwtje. Door snel het elastiekje tussen beide duimen en 
wijsvingers rond te draaien, ontstaat de animatie. 
De beelden aan weerszijden lijken samen te vloeien. 
De Engelse natuurkundige Paris vond in 1824 de thauma-
troop uit. Het woord thaumatroop komt uit het Grieks en 
betekent wonderdraaiing. Het werd al snel een rage. 
Thaumatropen waren in de winkel te koop. (2) 
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De thaumatroop 

Klik hierj 
http://www.youtube.com/

watch_popup?v=dDGrtF09Aq4  
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2. Vroege vormen van animatie 

De thaumatroop 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=dDGrtF09Aq4
http://www.youtube.com/watch_popup?v=dDGrtF09Aq4


De fenakistiscoop 
Ook het woord fenakistiscoop komt uit het Grieks. Het bete-
kent iets op een bedrieglijke manier zien. 
Het apparaat, uitgevonden in 1832 heeft twee afzonderlijke 
uitvinders, de Belg Plateau en de Oostenrijker Sampfer. 
Stampfer noemde zijn uitvinding stroboscoop. 
Het apparaat bestond uit twee schijven op elkaar. (1)  
De eerste schijf  had gleuven aan de rand. Op de tweede 
schijf  stonden afbeeldingen die steeds iets van elkaar ver-
schilden. Men hield de draaiende fenakistiscoop  voor een 
spiegel, terwijl men door de gleuven keek. (2)  
De beelden vloeiden voor het oog samen. 

De fenakistiscoop 

Klik hier 
http://www.youtube.com/

watch_popup?v=3JeN3uk2ClE  
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http://www.youtube.com/watch_popup?v=3JeN3uk2ClE
http://www.youtube.com/watch_popup?v=3JeN3uk2ClE


De zoötroop 
De zoötroop (1) is één van de oudste 
animatieapparaten.  
Het woord komt uit het Grieks en bete-
kent letterlijk wiel van leven. 
Het apparaat bestaat uit een cilinder 
met daarin verticale sleuven. Aan de 
binnenkant van de cilinder zit een 
band met afbeeldingen. Deze afbeel-
dingen zijn steeds net even anders (2). 
Bij het ronddraaien van de cilinder zie 
je door de sleuven de afbeeldingen 
steeds heel kort. Daardoor lijkt het 
alsof  de afbeeldingen in elkaar over-
vloeien. Door die overvloeiende beel-
den krijg je het idee van beweging.  
De stille plaatjes komen opeens tot 
leven. De eerste zoötroop dateert van 
1834. Dit apparaat werd uitgevonden 
door de Britse wiskundige Horner. 
Het voordeel was dat meerdere men-
sen tegelijk konden kijken. Ook was 
een spiegel niet meer nodig. 

De zoötroop 

Klik hier 
http://www.youtube.com/

watch_popup?v=dKEM5sYnOjE  
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http://www.youtube.com/watch_popup?v=dKEM5sYnOjE
http://www.youtube.com/watch_popup?v=dKEM5sYnOjE


Het flipboek 
Een flipboek wordt ook wel een filmboek genoemd.  
In het boek zitten bladzijden met daarop een afbeelding die 
steeds een beetje verschilt van de vorige afbeelding. (1) 
De afbeelding kan een tekening of  een foto zijn. 
Het boekje wordt tussen duim en wijsvinger gehouden.  
Door nu snel door te bladeren, laten de afbeeldingen voor het 
oog een vloeiende beweging zien. 
Door de belangrijke rol van de duim, wordt het boekje ook we 
een duimbioscoop (2) genoemd. Het eerste flipboek ver-
scheen in 1868 in Amerika. De boekjes werden vaak bij 
cornflakes, sigaretten en auto’s cadeau gegeven. 

Bekijk het filmpje 

Het flipboek 
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Klik hier 
http://www.youtube.com/

watch_popup?v=bux0z9Ada4w  

http://www.youtube.com/watch_popup?NR=1&v=GTAhvKoF948&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch_popup?v=bux0z9Ada4w
http://www.youtube.com/watch_popup?v=bux0z9Ada4w


Inleiding 
In 1906 verschijnt de eerste tekenfilm met de titel Humoris-
tische Fases van Grappige gezichten. 
Op een schoolbord wordt elke tekening apart gefilmd. De film 
heeft geen echt verhaal en ziet er nog simpel uit. 
Later zal Walt Disney (1) rond 1923 de koning van de tekenfilm 
worden. Ook zijn eerste films zijn nog simpel en zonder kleur. 
Maar later zullen in zijn studio’s honderden mensen aan zijn 
lange kleurentekenfilms werken. Hij wordt de vader van 
Donald Duck, Mickey Mouse, Goofey en vele andere figuren. 
 
Op de volgende bladzijden lees je meer over hoe tekenfilms in 
die tijd gemaakt werden. 

3. De tekenfilm 

De eerste tekenfilm 

Klik hier 
http://www.youtube.com/

watch_popup?v=wGh6maN4l2I  

De eerste Disneyfilm 

Klik hier 
http://www.youtube.com/

watch_popup?v=BBgghnQF6E4  
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http://www.youtube.com/watch_popup?v=wGh6maN4l2I
http://www.youtube.com/watch_popup?v=wGh6maN4l2I
http://www.youtube.com/watch_popup?v=BBgghnQF6E4
http://www.youtube.com/watch_popup?v=BBgghnQF6E4


1. Het storyboard  
Net als bij alle ander soor-
ten films moet er eerst een 
verhaal zijn.  
Het verhaal wordt verteld in 
plaatjes als een soort strip-
verhaal. Zo is het ook 
duidelijk hoe bepaald sce-
nes eruit gaan zien. 
Het verhaal in plaatjes 
wordt het storyboard ge-
noemd. Hiernaast zie je een 
deel van het storyboard van 
Doornroosje. 

2. Het geluid van de stemmen 
De stemmen en het zingen van 
liedjes en de filmmuziek worden 
opgenomen.  
Het is zo gemakkelijker om de 
beelden met het geluid gelijk te 
laten lopen dan omgekeerd. 

3. Animatic 
Na het geluid wordt er een animatic gemaakt. Het zijn de 
beelden uit het storyboard die gelijk moeten lopen met de 
stemmen en de muziek.  
Het storyboard wordt dus perfect gemaakt, voordat begonnen 
wordt met het maken van de film.  
Het maken van een tekenfilm kost veel tijd en geld.  Onnodige 
scenes maken is dus tijd– en geldverspilling. 



4.  Ontwerp en timing 
In een tekenfilm treden personages op. Hoofdpersonages wor-
den precies vanuit allerlei standpunten getekend.  
Ook worden ze in allerlei standen getekend: staand, zittend, 
lopend, springend enz. Natuurlijk wordt er ook gedacht aan de 
uitdrukking van het gezicht: verbazing, lachen, huilen enz. 
Ook worden de kleuren van de personages bepaald. 
Met gebruik van het storyboard worden de standen uit-
gewerkt. Ook wordt er gewerkt aan de stand van de lippen, 
zodat die kloppen met het geluid. 

5.  Lay-out 
Er wordt gewerkt aan achtergronden.  
Ook wordt er bepaald vanuit welke hoek je een 
scene ziet: vanuit de lucht, vanaf de grond, van 
links of van rechts.  
Verder wordt bepaald in een scene waar de 
schaduwen vallen. Zo krijgt de tekenfilm ook 
diepte. 



6.  Animatie 
Nu pas begint de echte animatie.  
De tekenaars gaan aan de slag. Ze tekenen 
frame (zeg: freem} voor frame heel precies in 
potlood, zodat de bewegingen vloeiend zijn. 
De tekeningen worden gemaakt op door-
zichtig papier. Het papier ligt op een lichtbak. 
Zo wordt de tekening duidelijker. De volgende 
tekening wordt overgetrokken met een klein 
verschil, zodat later in de film de beweging 
zichtbaar wordt.  
Natuurlijk moet elke tekening gelijk lopen 
met het geluid.  
Van elke tekening wordt een foto genomen, 
zodat men het resultaat kan zien. Kleine 
fouten kunnen nog in de porloodtekeningen 
verbeterd worden. 
De tekeningen gaan door verschillende han-
den. Ze worden goed bekeken en vaak bij-
gewerkt.  
De animatie kost heel veel tijd. Voor elke 
seconde film zijn tussen de 24 en 30 
tekeningen nodig.  
Dat betekent voor elke minuut film zo’n 1500 
tekeningen. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Animexample.gif


7.  Achtergrond 
Op het moment dat de animator met de tekeningen bezig 
is, werken anderen aan de achtergronden (1) van de teken-
film. 
Voor de achtergronden wordt gewerkt met verschillende 
materialen: waterverf, acrylverf, krijt of olieverf. Belangrijk 
is dat er tegengestelde kleuren gebruikt worden, zodat de 
personages in de film goed zichtbaar blijven tegen de 
achergrond. 

8.  Van inkt en verf naar foto 
Alle animaties worden nu vanaf papier overgezet op een 
plastic vel. Zo’n plastic vel wordt een cel (2)genoemd.  
De lijn van elke tekening wordt duidelijker gemaakt met 
inkt. De tekeningen worden ingekleurd. Tegenwoordig 
gebeurt dat inkleuren met computers. 
Doordat de cellen doorzichtig zijn, kunnen ze in lagen over 
elkaar gelegd worden met de achtergrond onderop.   
Die cellen op elkaar vormen één frame. Elk frame wordt 
gefotografeerd met een speciale camera (3). Voor een 
volgend frame worden één of twee cellen verwijderd.  
Ze worden vervangen door een volgende cel die voor het 
bewegende beeld gaat zorgen. 
Tot slot worden alle frames achter elkaar gezet op een 
fimreel (4). Daarna volgen muziek en geluidseffecten . 

cel 

inktlijn 

inkleuren 

achtergrond 

1 

2 

2 
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1. Computeranimatie 
De computer (1) heeft het maken van tekenfilms gemak-
kelijker gemaakt.  
Ook is er door de computer meer diepte in de films ge-
komen en zijn de bewegingen preciezer geworden. 
Het voordeel van een computer is dat een personage snel-
ler gekopieerd kan worden (overtekenen hoeft niet meer). 
Daarna kan de kopie iets veranderd worden. 
Met speciale programma’s kunnen, armen, benen,  ogen en 
lippen snel aangepast kunnen worden (2). 
Een computeranimatie is nog steeds tijdrovend, maar veel 
minder dan de tekenfilm van vroeger. 

4. Andere technieken 

1 2 



2. Kleianimatie 
Bij een kleianimatie komt een figuur van klei of  plasticine 
(niet drogende klei) tot leven. 
Een kleipoppetje wordt in een stand gezet. Er wordt een 
opname van gemaakt. 
De stand van het poppetje wordt iets veranderd. Ook hier 
wordt een opname van gemaakt. 
Voor elke seconde film moeten 24 opnamen gemaakt wor-
den. Om 10 seconden film te maken is men ongeveer een 
dag bezig. Alle opnamen achterelkaar geven het idee dat 
het poppetje beweegt. 
Om tijd te winnen wordt er vaak met meerdere poppetjes 
gewerkt.  



Cut-outanimatie 
Deze animatievorm gebruikt vormen die uitgeknipt  (cut-out) 
worden uit papier of  dun karton.(1) 
Net als bij de kleianimatie wordt de papierfiguur steeds 
veranderd. Vaak bestaat de papierfiguur uit losse onder-
delen (2). Steeds wordt elke verandering opgenomen met 
een camera. 
Ook hier geldt dat er 24 beelden in een seconde film zitten. 
Die 24 beelden zorgen voor de vloeiende beweging. 
Een cut-out animatie kan ook met foto’s uit tijdschriften 
gemaakt worden. Het voordeel van deze techniek is dat er 
niet veel voorbereiding nodig is. 

Cut-out animatie 

Klik hier 
http://www.youtube.com/

watch_popup?v=MSPIDbcaQus  

http://www.youtube.com/watch_popup?v=MSPIDbcaQus
http://www.youtube.com/watch_popup?v=MSPIDbcaQus


5. Filmpjes 

Het klokhuis:klei-animatie 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-yana-maakt/#q=animatie  

Het klokhuis: Pixar 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-pixar/#q=pixar  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-yana-maakt/#q=animatie
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-yana-maakt/#q=animatie
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-pixar/#q=pixar
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-pixar/#q=pixar


6. Zelf  animaties maken 

Zelf een animatie maken 
http://hobby-en-overige.infonu.nl/diversen/93213-zelf-een-animatie-maken.html 

Software om een animatie te maken (Engels) 
http://monkeyjam.org/ 

http://hobby-en-overige.infonu.nl/diversen/93213-zelf-een-animatie-maken.html
http://monkeyjam.org/






http://nl.wikipedia.org/wiki/Animatie 
http://en.wikipedia.org/wiki/Animation 

http://www.youthlearn.org/activities/teaching-simple-
animation-fun-thaumatropes-and-other-big-words 

http://www.niaf.nl/educatie/homepage/onderwijs/voorwoord/
verschillende-technieken-2/computeranimatie/ 

Bronnen en foto’s 



 

Colofon en voorwaarden 
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