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Stap1
voor 

de leerlingen

 Schrijven met 
een ganzenveerpen of 
   een kroontjespen!

GEBRUIKTIPS:
✒ Gebruik nooit te veel inkt in een keer
✒ Gebruik om te oefenen, redelijk ruw papier
✒  Laat de leerlingen de initialen van hun naam schrijven en  

ze daarna versieren (laat ter inspiratie afbeeldingen uit 
oude middeleeuwse handschriften zien)

✒  Gebruik tijdens het schrijven een inktlapje of een gewoon 
schuursponsje om de overtollige inkt mee te deppen

BENODIGDHEDEN:
✒ Voor elke leerling een stevige veer
✒ Voor elke leering een schaar en/of een mesje
✒ Ecoline en/of inkt en papier om te schrijven
✒  Optioneel voor elke leerling een kroontjespen  

zonder houder
✒ Optioneel voor elke leerling de vulling van een ballpoint

Een ganzenveerpen kan op 
verschillende manieren gemaakt 

worden. De traditionele is  
arbeidsintensief en daar zijn  

bovendien scherpe mesjes bij nodig. 
Vandaar dat hier ook een  

‘moderne variant’ (een veer met 
een kroontjespen) wordt  

omschreven.

✒ Zoek een mooie stevige veer. Meestal wordt een 
ganzenveer gebruikt voor het maken van een pen, maar een 

grote veer van een fazant, zwaan of eend werkt net zo goed! 
Je kunt bijvoorbeeld eens bij de kinderboerderij kijken of naar 
een veer vragen aan een boer in de buurt.

Als je een mooie veer hebt gevonden of gekregen haal je de 
onderste ‘haartjes’ van de veer weg. Je kunt de pen dan straks 
makkelijker vasthouden.

Gerard Dou, Geleerde die zijn pen snijdt, 
1630-35, The Leiden Collection NY



Stap2
(traditioneel)

✒ 

1. Gebruik een heel scherp mesje zoals een scalpel-mesje.
2.  De pen van een veer is heel broos. Doe de punt van de 

veer voor het snijden enkele seconden in kokend water, 
het snijden zal dan makkelijker gaan. 

3.  Snij de punt schuin weg en haal de inhoud van het 
puntje weg.

Stap2
(modern)

✒ 
4.  Maak een sneetje in het bovenste gedeelte van de veer. 

De beste manier hiervoor is het mesje in de veerpunt te 
zetten en naar boven te halen. 

✒ Knip met een schaar het puntje van de veer (de pen) en hol 
de pen uit. Steek hier een kroontjespen in. Je kunt het pennetje 
eventueel vastmaken door er een touwtje om heen te binden.



✒ 
6.  Nu de punt van de veer nu in model brengen. 

Eerst de rechterkant voorzichtig snijden …

✒ 
7.  en dan de linkerkant afsnijden, probeer beide kanten 

gelijk te maken.  
Zorg ervoor dat de snede in de punt van de pen precies 
in het midden zit.

De pen is klaar … 

✒ 

5.  Draai de veer nu om (evt. veer eerst weer onderdompelen in 
kokend water) en heel schuin afsnijden zoals het voorbeeld 
hieronder.

Succes   met schrijven!


