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Introductie
Hoe is het idee voor dit schilderij in 2018 tot stand gekomen en hoe is het vervolgens 

uitgevoerd? Wat heb je nodig om zo een schilderij maken? Wat is de kracht van dit proces 
en van het resultaat? Op deze vragen zoek in dit stuk naar antwoorden.  Wat kan ik 
hiervan leren? Wat kan ik anderen hiervan meegeven? Hoe leg je aan leerlingen ‘het niet 
weten en toch doen’ uit?

Het schilderij is 60 cm hoog en 180 cm breed. Geschilderd in olieverf op een linnen 
doek van het 3D formaat. De wens was dat het schilderij in abstracte stijl geschilderd zou 
worden, met gebruik van veel kleur en de grootte moest dusdanig zijn dat het boven een 
tweepersoonsbed in de slaapkamer zou passen. Het schilderij is grotendeels geschilderd 
met studieverf van Winton en daar waar nodig is in de laatste laag met Artist colour van 
Winsor en Newton geschilderd. De startdatum van het daadwerkelijke schilderproces was 
in september 2017 en het schilderij werd voltooid in februari 2018. Gemiddeld is er 1 keer 
per week door de eigenaar van het werk geschilderd.  Vooraf en tussendoor heb ik 
gewerkt aan de voorbereidingen voor de transfer van ontwerp naar doek. Daar geef ik in 
dit document nog verdere uitleg over.

 Het ontwerp voor het schilderij is tot stand gekomen door gebruik te maken van 
een collage van 30 bij 90 cm, in dezelfde verhouding als de maat van het schilderdoek. De 
collage is geplakt op stevig papier  en de verschillende onderdelen zijn gescheurd en 
geknipt en gegroepeerd op de drager. Van het hele werkproces zijn meerder foto’s 
genomen zodat ik op een later moment de ontstaansgeschiedenis van het schilderij nog 
eens kon bekijken en mogelijk ook gebruiken. Ik wil graag naar het technische aspect 
kijken van de totstandkoming van het schilderij maar misschien meer nog naar de 
beleving van de totstandkoming en hoe dat proces verder ging. Heb ik daar toen bij stil 
gestaan? Daar probeer ik nu achter te komen. Het is geen recept, geen werkwijze die 
vastligt. 

Om die reden heb ik de reconstructie alsnog op papier gezet. Het is een proces 
geweest van in het diepe springen, het spannende hieraan en de kick waar het naartoe 
geleid heeft. Dit is ook zo waar het bij schilderen om gaat en dat beleef je heel soms. Dat is 
zo mooi als dat gebeurt, Ik vind het bijzonder dat er uit zo’n bijna onmogelijke wens van 
een leerling met weinig ervaring een schilderij tot stand is gekomen dat van een zeer 
goede kwaliteit is. Van wie komt dat oordeel? Van onszelf maar ook van een professionele 
schilder die er zijn oordeel over uitsprak omdat hij het op mijn website had gezien. De 
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schilder is Fer Hakkaart, die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend en van wie meerdere 
musea in Nederland werk hebben aangekocht. Hij vindt dit een zeer goed schilderij en ik 
hecht ik veel waarde aan zijn kijk op kunst. Hij is niet bepaald iemand die met 
complimenten strooit ten aanzien van het werk van anderen en is uiterst kritisch.

De collage

Door het maken van een collage die moet dienen als eerste ontwerp voor een 
schilderij zoek je zowel vrijheid als naar houvast. Het is een startpunt en het is chaos. je 
weet niet wat er verder uit voortkomt.

 Het uiteindelijke schilderij is gebaseerd op deze collage van 30*90 cm die hierboven 
afgebeeld is. De delen zijn spontaan gescheurd en opgeplakt. Er is in de collage op een 
heel intuïtieve manier gewerkt, veel delen zijn over elkaar heen geplakt en in veel 
richtingen. Qua kleur is een voorkeur voor roze en violet te zien maar het geheel laat een 
kleurrijk beeld zien dat in balans is en waarop alle spectrale kleuren een plek hebben 
gekregen. Er is een grote variatie in afmeting van de gescheurde en opgeplakte delen. 
Voor de kleuren is een keuze gemaakt lijkt het maar voor de vormen van de verschillende 
delen is dat niet het geval. Er is gebruik gemaakt van tijdschrift afbeeldingen en ook van 
stukjes tekening. Zo te zien is er geen enkele samenhang tussen de verschillende 
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onderdelen van de collage. Door het gebrek aan de samenhang is het mogelijk de realiteit 
los te kunnen laten. Door geen referentie van realistische beelden te gebruiken kan je naar 
een eigen vorm toewerken.  Hoe langer je ernaar kijkt wordt de verwondering groter, hoe 
is het mogelijk dat iemand zoiets kan maken? Volgens de leerling is de collage een enorme 
houvast geweest voor het verdere schilderproces. Door het formaat van het doek van 60 
bij 180 cm komen de kleuren en patronen goed uit en krijgen ze meer ruimte. Het lijkt dus 
dat je op zoek moet naar de patronen in de collage, dit heeft geleid tot de eerste stap in de 
uitwerking voor het schilderij. 

De collage zelf valt niet na te schilderen en dient slechts als inspiratiebron. Ja, je hebt 
houvast aan de collage maar je weet totaal niet hoe het uiteindelijke schilderij wordt. Is 
dat niet de grootste kracht in het schilderproces? Vrijheid, chaos en houvast. Spannend!
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Het proces

Transfer van het ontwerp op het canvas

Allereerst heeft het doek buiten in de tuin een imprematuur gekregen. Dit is buiten 
gedaan omdat de verf met terpentijnolie verdund is en er zo gemakkelijk een laagje verf 
aangebracht kan worden die snel droogt. Er is volgens mij een mengsel gebruikt van ruwe 
Omber, oker en wit. Een imprematuur gebruik je om het wit te laten verdwijnen en om 
een beter hechting voor de volgende lagen te bewerkstelligen waardoor de verf minder 
snel ‘inschiet’. Op foto 5. is te zien dat het doek een zachte tint heeft ipv wit. Die 
gekleurde ondergrond geeft binding aan de kleuren die je erover heen zet en wekt als 
optische kleur door. 

    
zw-w collage waarop 

getekend

1

achterkant met houtskool

2

transfer op ander vel

3

lijnen opnieuw stevig 
aangezet   

4

mbv tracer en gespiegelde 
print van 4*12 cm 

overzetten op doek

5

detail houtskool tekening 
op het canvas   

6
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Reconstructie: 
1.Allereerst heb ik de foto van de collage omgezet in grijstinten en gespeeld met de 

contrastinstellingen op de computer. Deze foto heb ik zo te zien geprint en daar ben ik op 
gaan tekenen. Deze afdruk met tekening is weer gefotografeerd en daarna in de computer 
dusdanig bewerkt dat ik alleen de tekening overhield. Dit procedé kan ook helemaal op 
de computer gedaan worden maar omdat ik zoekende was hoe het verder moest met het 
ontwerp is het prettig om tussenstappen manueel te doen en dan weer digitaal verder te 
werken. 

2. De achterkant van de print is met houtskool ingewreven en de tekening is op een 
blanco papier overgebracht. 

3.De print die ik overhield met daarop de lijntekening is gebruikt voor de tekening 
zonder ruis zoals helemaal rechts op foto 3. te zien is.

4.De lijnen heb ik op de transfer met een fineliner opnieuw stevig aangezet.
5. Opnieuw is er een foto gemaakt en deze foto is gespiegeld geprint met een 

afmeting van 4*12 cm (verhouding 1:3, zoals het canvas). Dit moet omdat ik een tracer  
heb gebruikt om de hele tekening op het doek van 60*180 cm over te brengen. De tracer 
heeft een opening van 12*12 cm, vandaar dat de afdruk sterk verkleind moet worden.

6. op deze foto is een detail van de tekening te zien die met houtskool op het canvas 
is gezet.

7. De lijnen zijn met een mengsel van ruwe Omber en Ultramarijnblauw losjes in de 
verf gezet waarbij getracht is de vormen zo open mogelijk te houden.
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Dit zijn vrij technische handelingen die op verschillende manieren uitgevoerd 
kunnen worden. Ik realiseer mij nu dat de tekening die gemaakt is vanuit de collage, mijn 
interpretatie is. Als ik het nog een keer zou doen, zou de tekening mogelijk anders zijn. er 
is een veelvoud van keuzes te maken door het drukke patroon van de collage. Het zou 
interessant zijn om de collage nogmaals te gebruiken en de tekening op de fotoprint door 
de leerling te laten maken. Destijds was het pionieren en vooral samenwerken omdat ik 
dit proces niet van tevoren bedacht heb.  Ik maakte keuzes in hoeverre de detaillering van 
de collage overgenomen werd. Dit laat ook zien dat een collage, een concept voor het 
schilderij niet statisch is, dat er in elke handeling vooraf en tijdens het project wijzigingen 
aangebracht worden die bijdragen aan de verbetering van het schilderij. 

Tijdens mijn eigen leerproces met abstract werken waren we weken bezig om een 
eerste ontwerp te maken en dan begon het proces met elimineren en verplaatsten zodat er 
op een gegeven moment niets meer van de eerste aanzet over was. Het uiteindelijke 
ontwerp zou je nooit hebben kunnen bedenken zonder deze tussenstappen. Het ontwerp 
voor dit abstracte schilderij had nooit tot stand kunnen komen zonder de collage. Door de 
onervarenheid kan je van een leerling die net begonnen is niet verwachten dat er veel 
lijnen verplaatst of verwijderd worden. Er is wel tijdens het schilderproces losjes 
omgegaan met de tekening die op het doek stond. Er zijn ook stukken weggeschilderd en 
opnieuw vormgegeven.
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Het schilderproces

1. Na het opzetten van het lijnenspel is hier een eerste aanzet met donker en licht 
gedaan. Weer met Omber, Ultramarijnblauw en Titaanwit. Waar de kleuren helder tot 
uiting moeten komen, moet je voor veel wit in de ondergrond zorgen. Licht en donker 
trekken zich niet aan van lijntjes en dat is altijd lastig om aan beginners uit te leggen. 
Er bestaat altijd de neiging om vakjes te vullen…..je bent hier echter alleen maar met 
contrast bezig om zo je schilderrij interessanter te maken.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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2. Hier is te zien dat dit een proces van meerdere schilderrondes is en na de eerste 
aanzet gaat dat gemakkelijker.

3. Op deze afbeelding is het wit weer overgeschilderd en er ontstaan zo steeds meer 
nuances in de toonwaarde.

4. Het is moeilijk om leerlingen de onderschildering te laten uitvoeren omdat er 
dan nog niet met kleur gewerkt wordt. Je zorgt voor een roadmap en houvast voor je 
de wijze waarop je de volgende stappen in het proces kunt ondernemen. Je ziet hier 
een print van het schilderij in stadium 3. waarop met krijt getekend en gekleurd is. Dit 
is puur studie tussendoor om te kijken wat werkt en met welke kleuren je gaat starten.

5. Hier is te zien dat er overal op het doek kleur is gezet. Dit gebeurt tamelijk 
random. Zorg dat een kleur overal voorkomt, in een later stadium schilder je er weer 
overheen maar niet helemaal, waardoor je samenhang in het schilderij krijgt.

6. Detail van het schilderij in het verlengde van afbeelding 5.
7. En weer meer kleur, nog steeds in dunne laagjes, de kleurkracht is nog steeds 

niet optimaal maar dat hoort bij het proces. Als er in een later stadium dikker 
geschilderd wordt krijg je een prachtige dieptewerking in het schilderij. Als je direct 
met dikke verf gaat schilderen krijg je dat effect niet. Wat wel mogelijk is om weer 
lagen aft te krabben en te schuren, dat wordt door veel schilders gedaan en ik vind dat 
zelf ook een fijne manier omdat je dan minder grip hebt waardoor het spannender 
wordt en het resultaat verrassend kan zijn.

8. Hier is weer een print te zien waarin getekend is omdat een deel van het 
schilderij problemen gaf in het schilderproces. Je loopt dan vast en dan is het fijn om 
met behulp van een print en wat krijt, potlood of wat dan ook te kijken hoe je het 
probleem op zou kunnen lossen. In dit geval ben ik degene geweest die er een soort 
vogelachtige figuren ingetekend heb. Dit is op het doek niet ten uitvoer gebracht om 
ervoor te zorgen dat er geen realistische elementen op voor zouden komen.

9. Er is toen gekozen om dat deel weg te schilderen met witte verf, Titaanwit of   
soft mixing white, dat weet ik niet meer.

PROJECT ABSTRACT KIESKLEUR VERSIE 1. 1        9
10



10. Hier is het eindresultaat in volle glorie te zien. De compositie is prachtig 
geworden en er is een mooi scherpte-diepte werking te zien. Dat is bij abstracte werken 
meestal niet het geval maar in dit schilderij werkt dat heel mooi.

Conclusie
Het grote plezier waarmee het schilderij gemaakt is heeft zeker bijgedragen tot het 

resultaat volgens de maker. Dat geldt zeker ook voor mij!  Op de vraag om zo een 
schilderij te maken had ik ingestemd, maar hoe en waarmee te beginnen?

Echter na de start bleek al snel dat dit een van de leukste projecten ooit geweest.  
Samen met de leerling was het voor ons allebei spannend. Voor mij als aanwijzer en 
richtinggever en voor de leerling een algehele nieuwe ervaring. 

Dat het zo prettig was is volgens mij mede doordat we beiden niet wisten waar we 
uit zouden komen en hoe lang het proces zou gaan duren. Die onwetendheid is vaak de 
rem voor de creatie maar dat bleek hier niet het geval. 

Uit bovenstaande beschrijving van de totstandkoming blijkt wel dat je over een 
aantal technieken en vaardigheden moet beschikken om dit te kunnen maken maar ook 
dat dit voor een beginner een prachtig leermoment is geweest. De keuze voor het formaat 
doek blijkt achteraf een prettige bijkomstigheid voor de compositie. De kijkrichting is 
voornamelijk van links naar echts en vice versa. Het beeld krijgt een verhalende functie 
zonder dat je met kijken daar veel moeite voor hoeft te doen.

Niet bang zijn en gewoon beginnen en maar zien waar je uitkomt. Je hebt zelf niet 
zoveel in te brengen, het schilderij wijst je de weg. Het niet weten is de grote kracht van 
dit schilderij . 

Karen de Groot
8 februari 2021
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