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In 1899 begon Marten Talens aan  
zijn grote droom, namelijk het zorgen 
voor een betere wereld met behulp  
van de kracht van creativiteit en kleur.

Om zijn droom te realiseren begon hij 
een bedrijf. Een bedrijf dat de geheimen  
ontsluit achter briljante, lichtechte 
kleuren. Gaandeweg leerde hij dat het 
selecteren en verwerken van kostbare 
pigmenten geen kunst is, maar meer 
een precies en uitdagend vak. Sinds het 
kraken van de kleurcode is Royal Talens 
wereldwijd gegaan om de standaard  
te worden. Niet alleen voor moderne 
kunstenaars, maar ook voor kinderen  
en hobbyisten.

We zijn trots op ons predicaat ‘Royal’, dat 
aan ons werd toegewezen in 1949. En tot  
op de dag van vandaag houden we ons bij  
Royal Talens aan de hoogste Koninklijke 
normen als fabrikant en werkgever. 

DE KLEURCODE VAN MARTEN TALENS

We blijven zeer kritisch naar de footprint 
van Royal Talens kijken. Dit leidt tot 
verbeteringen in de hele keten en kleurt 
het werken en produceren bij Talens 
steeds groener.

Creativiteit en kleur zal altijd een bron 
van inspiratie zijn en daarmee de sleutel 
tot een betere en positievere toekomst.
Het is nu aan ons om elke dag opnieuw 
deze erfenis voort te zetten voor de 
professionele kunstenaar, de kinderen 
en de hobbyisten.

INHOUD
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Kleur ontstaat uit een samenspel van licht, 
kleurgevende stoffen en het menselijk 
oog. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op 
de rol van licht en kleurgevende stoffen.

LICHT ALS BRON VAN KLEUR

Dankzij licht kunnen we kleuren waar- 
nemen. In het donker zien we niets. Wit 
licht is samengesteld uit alle kleuren van 
de regenboog. Een driehoekig stukje glas, 
een prisma, maakt dit zichtbaar. Valt een 
straal wit licht door een prisma, dan  
worden de verschillende kleuren zicht-
baar. Deze kleurenreeks noemen we 
het spectrum. Aan weerszijden van het 

sprectrum bevinden zich bovendien 
onzichtbare stralingen: aan de rode kant 
het infrarood, aan de blauwe kant het 
ultraviolet (afb. 1).

REFLECTIE EN ABSORPTIE

De meeste kleuren zijn niet direct afkomstig 
van een lichtbron. Ze ontstaan uit een 
samenspel van licht, het menselijk oog en 
kleurgevende stoffen. Bomen, bloemen 
en vruchten, mens en dier, stenen en zelfs 
aarde, ze laten ons ontelbare kleuren zien 
zonder zelf licht te geven. Ze laten kleuren 
zien door kleurgevende stoffen.

ONTSTAAN VAN KLEUR
HOOFDSTUK 1
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afb. 1

De wereld om ons heen is een steeds 
veranderend schouwspel van kleuren.  
Om dit in een schilderij te kunnen vangen, 
is kennis van kleurenleer nodig. Dit boekje 
schetst in de eerste drie hoofdstukken de 
beginselen van de kleurenleer:

* Ontstaan van kleur

* Eigenschappen van kleuren

* Mengen van kleuren

De gangbare opvatting is dat alle kleuren 
kunnen worden gemengd uit de drie  
primaire kleuren rood, geel en blauw.  
In theorie is dit juist. In de praktijk blijkt  
dit driekleuren mengsysteem zijn beper-
kingen te hebben. Gelukkig zijn we niet 
afhankelijk van de drie primaire kleuren 
alléén. Het systeem kan zodanig worden  
uitgebreid, dat zonder beperkingen alle 
mogelijke kleuren gemengd kunnen 
worden.

Nu is het mengen van kleuren niet het doel 
van schilderen. Een schilderij is een plat 
vlak. Hierop kunnen we een voorstelling 
schilderen, waarin een driedimensionale 
ruimte wordt gesuggereerd, of een voor-
stelling waarin juist elke indruk van ruimte 
wordt vermeden. Alleen door kleuren op 
de juiste wijze toe te passen, kan deze 
suggestie overtuigend overkomen. Aan 
de hand van voorbeelden wordt daarom 
ingegaan op de mogelijkheden om het 
gewenste resultaat te bereiken. We doen 
dit in het laatste hoofdstuk:

* Schilderen met kleur

We wensen u veel plezier met deze kleurige  
ontdekkingsreis!

INLEIDING

Noot: de afgebeelde kleuren zijn slechts als voorbeeld te beschouwen, omdat het vierkleuren drukprocédé 
beperkingen oplegt aan de juiste weergave van kleuren. Vooral in het oranje kleurgebied is dit het geval.
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Deze stoffen hebben als eigenschap dat 
ze een bepaald deel van het spectrum  
absorberen (in zich opnemen) en een 
ander deel reflecteren (terugkaatsen). 
Zien we bij wit licht een rood voorwerp, 
dan bevat dit voorwerp een kleurge vende 
stof die de gele, oranje, paarse, blauwe 
en groene delen van het licht absorbeert. 
Slechts het rode deel wordt teruggekaatst 
naar ons oog (afb. 2). 

En hoe zit het dan met wit, zwart en grijs? 
In theorie zijn dit geen kleuren. Een wit 
voorwerp bevat een stof die geen enkele 
kleur van het spectrum absorbeert.  

Het hele spectrum wordt gereflecteerd 
(afb. 3). Bij zwart zien we het tegenover- 
gestelde. Geen enkele kleur wordt terug-
gekaatst, alle spectrale kleuren worden 
geabsorbeerd (afb. 4).

Grijs ligt ergens tussen wit en zwart in. 
Een gelijke hoeveelheid van iedere kleur 
wordt gereflecteerd, wat overblijft wordt 
geabsorbeerd. De gereflecteerde kleuren 
mengen zich tot grijs. Hoe lichter het 
grijs (hoe meer richting wit), des te meer 
van iedere kleur wordt gereflecteerd, en 
omgekeerd (afb. 5).

afb. 2

afb. 4afb. 3

afb. 5

afb. 7

Deze voorbeelden zijn echter louter 
theoretisch. In werkelijkheid bestaan er 
geen stoffen die een bepaald deel van het 
spectrum totaal absorberen en een ander 
deel voor honderd procent reflecteren. 

We kunnen dit illustreren met de kleur 
rood. Uit de vele kleuren rood kiezen we 
eerst vermiljoenrood. Kijken we welk deel 
van het spectrum bij dit rood gereflec-
teerd wordt, dan blijkt het rode deel het 
grootste te zijn. Maar we zien ook dat 
alle andere kleuren aanwezig zijn, vooral 
oranje en geel (afb. 6).

Kijken we nu naar de rose kleur magenta. 
Ook hier blijkt het rode deel van het  
spec trum weer het meest aanwezig. Maar 
we zien eveneens alle andere kleuren, 
vooral paars en blauw (afb. 7).

Geen enkele kleur is dus volkomen zuiver. 
Iedere kleur bevat sporen van alle andere 
kleuren. De kleur die naast de hoofdkleur 
het meest aanwezig is, beïnvloedt de 
hoofdkleur. Ook wit, zwart en grijs zijn  
alleen in theorie volkomen zuiver. Er 
wordt nooit precies evenveel van elke 
kleur gereflecteerd.

afb. 6
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KLEURSTOFFEN EN PIGMENTEN

De kleurgevende stoffen kunnen we  
onderverdelen in twee soorten:  
kleurstoffen en pigmenten. Voor de 
schilder is een belangrijk verschil tussen 
deze twee de lichtechtheid. Verwerkt in 
verf of inkt zijn alle kleurstoffen slecht tot 
matig lichtecht. Bij pigmenten varieert de 
lichtechtheid van slecht tot uitstekend. 
De mate van lichtechtheid geeft aan in 
hoeverre een kleurgevende stof wordt 
aangetast door ultraviolet licht. Ultraviolet 
licht is een bestanddeel van zowel daglicht 
als kunstlicht. Het heeft de eigenschap 
kleurgevende stoffen af te breken: de 
kleur 'verschiet'. Hoe snel dit gebeurt is 
afhankelijk van de lichtechtheid van een 
kleurgevende stof in combinatie met de 
hoeveelheid ultraviolet licht. Sommige 
kleuren verschieten al na een paar weken, 
andere pas na vele jaren of zelfs nooit. 
Een tweede verschil betreft de oplos-
baarheid. Kleurstoffen lossen op in een 
vloeistof, pigmenten zijn onoplosbaar. 

Kleurstoffen*
De lichtechtheid van kleurstoffen in verf  
of inkt is slecht tot matig. Ze worden 
daarom niet gebruikt in producten voor 
de kunstschilder. Voor bijvoorbeeld 
onderwijstoepassingen of illustratief werk 
is lichtechtheid van minder belang. Een 
originele illustratie heeft een tijdelijke 
functie en kan na publicatie in het donker 
bewaard worden. Als er geen licht is, 
verschiet de kleur niet.

Pigmenten
Pigmenten kunnen we niet alleen onder-
scheiden naar de mate van lichtechtheid 
maar ook naar andere eigenschappen 
zoals dekkracht, transparantie en  
kleurkracht.

Lichtechtheid
De lichtechtheid van pigmenten varieert 
van pigment tot pigment. Dankzij moderne 
technieken kunnen we de kwaliteit van 
pigmenten voortdurend verbeteren.  
Tegenwoordig kunnen we kiezen uit  
duizenden pigmenten. Traditionele  
pigmenten waarvan de lichtechtheid matig 
is, kunnen we nu vervangen door betere 
synthetisch vervaardigde pigmenten. Op 
producten en kleurkaarten van Talens 
wordt de lichtechtheid aangegeven door 
middel van de volgende symbolen:

* In de producten van Talens worden kleurstoffen uitsluitend gebruikt in twee producten: Ecoline (met 
uitzondering van wit en metaalkleuren) en Watervaste Tekeninkt (met uitzondering van wit en zwart).  
Alle andere producten van Talens worden gemaakt op basis van pigmenten.

 +++ =  minimaal 100 jaar lichtecht*
 ++ =  25 - 100 jaar lichtecht*
 + =  10 - 25 jaar lichtecht*
 ° =  0 - 10 jaar lichtecht*

*onder museumomstandigheden

transparant: zeer doorzichtig
halftransparant: iets minder 
doorzichtig
halfdekkend: de ondergrond 
wordt niet volkomen afgedekt
dekkend: van de ondergrond is 
niets meer te zien

Dekkracht en transparantie als eigen-
schappen van pigmenten zijn alleen 
zichtbaar als aan de verf geen dekkende 
vulstof is toegevoegd. Bij plakkaatverf is dit 
wel het geval zodat elke kleur dekkend is, 
ongeacht het type pigment dat is gebruikt.

Dekkracht en transparantie
Een andere eigenschap van pigment is 
dekkracht of transparantie. Verf met een 
dekkend pigment zal bij een bepaalde 
laagdikte de ondergrond aan het oog 
onttrekken. Verf met een transparant  
pigment is bij dezelfde laagdikte door-
zichtig. Niet elkdekkend pigment is even 
dekkend, niet elk transparant pigment 
even transparant. Vele variaties zijn  
mogelijk, van zeer transparant tot zeer 
dekkend. Talens gebruikt hiervoor de 
volgende symbolen:

8 9KLEUR!



Kleurkracht
De kleurkracht van een pigment bepaalt 
hoeveel van dit pigment nodig is om een 
bepaalde kleurconcentratie te bereiken. 
We nemen als voorbeeld twee gelijke hoe-
veelheden blauwe verf, die elk gemaakt 
zijn met eenzelfde hoeveelheid pigment. 
Het verschil zit hem in de soort pigment: 
pigment A en pigment B. Dan nemen we 
twee gelijke hoeveelheden van dezelfde 
witte verf. Bij menging met een gelijke 
hoeveelheid witte verf, is de menging met 
het blauw van pigment A veel geconcen-
treerder dan de menging met pigment B. 
Pigment A is dus kleurkrachtiger (afb. 8).

Behalve het type pigment is ook de 
hoeveelheid pigment bepalend voor de 
kleurkracht van een verf. We nemen als 
voorbeeld weer twee gelijke hoeveelheden 
blauwe verf. Nu zijn beide echter gemaakt 
met hetzelfde pigment. Alleen is in blauw 
C meer van dit pigment verwerkt dan in 
blauw D. Bij menging met dezelfde hoe-
veelheden van dezelfde witte verf, geeft 
blauw C een kleurkrachtiger resultaat dan 
blauw D (afb. 9).

Tussen kleuren onderling bestaan  
verschillen. Kleurnamen als geel, oranje,  
rood en paars maken een eerste verschil 
duidelijk. Bovendien onderscheiden we 
donkere en lichte kleuren, felle en zachte 
kleuren en ook warme en koele kleuren.  
In de bestaande literatuur worden voor 
deze eigenschappen verschillende  
woorden gebruikt, of hetzelfde woord 
voor verschillende eigenschappen. In 
dit boekje gebruiken we de volgende 
begrippen om de eigenschappen van 
kleuren aan te duiden: kleurtemperatuur, 
kleurtoon, helderheid en verzadiging. 

KLEURTEMPERATUUR

Gevoelsmatig schatten we de temperatuur 
in een gele ruimte hoger in dan die in  
een blauwe ruimte. We noemen geel een  
warme kleur en blauw een koele kleur. 
Hoe relatief dat is, zien we wanneer we 
geel met blauw mengen. Dan krijgen we 
groen, een kleur die dus is samengesteld 
uit een warme en een koele kleur. Ten 
opzichte van blauw is groen een warme 
kleur, ten opzichte van geel een koele 
kleur (afb. 10). 

Ook rood wordt ervaren als een warme 
kleur. Mengen we blauw en rood, dan is 
de mengkleur violet. Ten opzichte van 
blauw ervaren we violet als warm, ten 
opzichte van rood als koel. 

afb. 8

A

B

+

+

=

=

Verder is de maling van een pigment van 
invloed op de kleurkracht van de verf. 
Pigmenten worden in een bindmiddel 
gemalen. Hoe fijner de maling, hoe groter 
de kleurkracht.

+

+

=

=

C

D

afb. 9 De illustratie geeft een schematische voor-
stelling van dehoeveelheid en de grootte van de 
pigmentdeeltjes in de verf.

afb. 10

EIGENSCHAPPEN VAN KLEUREN
HOOFDSTUK 2
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Het kan zelfs nog genuanceerder. We 
plaatsen twee kleuren geel naast elkaar. 
Het ene geel heeft blauwe sporen in zich 
en het andere rode sporen. We ervaren 
het ene geel als koel vergeleken met het 
andere geel. En dat terwijl geel bij uitstek 
een warme kleur is (afb. 11).

We kunnen het gehele spectrum dus niet 
zonder meer verdelen in warme en koele 
kleuren. Wel kunnen we stellen dat blauw 
het centrum van een koel gebied is en 
oranjegeel het centrum van een warm 
gebied.

KLEURTOON

De verhouding waarin de kleuren van het 
spectrum worden gereflecteerd, bepaalt 
de kleurtoon. In het hoofdstuk Ontstaan 
van kleur hebben we gezien dat geen  
enkele kleur volkomen zuiver is: iedere 
kleur bevat sporen van de andere kleuren 
van het spectrum. Het grootste gereflec-
teerde deel van het spectrum bepaalt de 
hoofdkleur, bijvoorbeeld rood. Het op één 
na grootste deel dat wordt gereflecteerd, 
bijvoorbeeld geel, beïnvloedt de hoofd-
kleur. Samen bepalen ze de kleurtoon. We 
spreken in dit geval van een rood met gele 
sporen. Een rood met blauwe sporen en 
een rood met gele sporen zijn beide rood, 
maar hebben elk hun eigen kleurtoon. 
Hoe verder de kleuren uit elkaar liggen, hoe  
groter het verschil in kleurtoon (afb. 12).

HELDERHEID

De helderheid van een kleur geeft aan 
hoe licht of hoe donker de kleur is. Iedere 
kleur heeft een bepaalde helderheid. 
Geen enkele kleur is zo licht (helder) als 
wit, alle kleuren zijn lichter (helderder) dan 
zwart.

Mengen we geel met steeds een beetje 
meer blauw, dan ontstaat een reeks van 
geel over groen naar blauw (afb. 13).  
We zien dat niet alleen de kleurtoon en 
kleurtemperatuur veranderen, maar ook 
de helderheid. De kleur wordt steeds  
donkerder (de helderheid neemt geleide-
lijk aan af). We kunnen dit illustreren door 
van deze reeks een zwart-wit foto te  
maken. De kleuren vallen weg en we 
houden een grijsreeks over. Die laat de 
verschillen in helderheid zien. Dezelfde 
grijsreeks kan gemengd worden met wit 
en zwart. Bij elke kleur kan dus een grijs 
worden gemengd dat dezelfde helderheid 
heeft als die kleur.

VERZADIGING

Een kleur is verzadigd ('zuiver') als de 
gereflecteerde delen van het spectrum  
die samen de kleurtoon bepalen sterk 
overheersen. Dat wil zeggen dat in de 
reflectie weinig sporen van de overige 
kleuren aanwezig zijn. Zitten in de reflectie 
veel sporen van andere kleuren, dan 
spreken we van een onverzadigde ('vuile') 
kleur. Mengen we een verzadigde kleur 
met steeds meer grijs dat dezelfde hel-
derheid heeft als die kleur, dan neemt de 
verzadiging af. De helderheid blijft gelijk, 
de kleurtoon blijft dezelfde (afb. 14).

afb. 11

afb. 12

afb. 14

afb. 13
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Ook wit en zwart zijn theoretisch geheel 
onverzadigd. Mengen we een verzadigde 
kleur met steeds meer wit, dan neemt de 
verzadiging af, de kleurtoon blijft dezelfde. 
Bovendien wordt de kleur steeds lichter, 
de helderheid neemt toe. Door steeds 
meer zwart toe te voe gen neemt behalve 
de verzadiging ook de helderheid af.  
De kleurtoon blijft dezelfde (afb. 15). 

Bij mengen met: 

We kunnen kleuren op twee manieren  
mengen: met licht en met verf. Mengen 
met gekleurd licht noemen we additief 
mengen. Dit betekent: bijeenvoegend.  
Hoe meer kleuren bijeen worden gevoegd, 
hoe lichter het resultaat. Alle kleuren 
samen vormen wit licht. 

Mengen met verf heet subtractief  
mengen. Dit betekent in deze context: licht 
wegnemend. De gemengde kleur is altijd 
donkerder dan de lichtste van de kleuren 
waarmee we hebben gemengd. 

Elke kleurgevende stof absorbeert een 
bepaald deel van het spectrum. Mengen 
we twee kleuren door elkaar, dan worden 
verschillende delen van het spectrum  
geabsorbeerd. Alleen het gemeenschap-
pelijk gereflecteerde deel blijft over. 

We gaan kleuren mengen met verf, 
dus subtractief. We doen dit volgens 
het driekleuren mengsysteem en het 
zeskleuren mengsysteem. Tevens gaan 
we in op het verschijnsel van optische 
kleurmenging. 

DRIEKLEUREN MENGSYSTEEM 

Primaire kleuren 
Met de drie primaire kleuren citroengeel, 
cyaan (blauw) en magenta (rood) kunnen 
we elke gewenste kleurtoon mengen. 
Deze kleuren worden primair genoemd, 
omdat ze niet gemengd kunnen worden 
uit andere kleuren. Met de primaire kleu-
ren kunnen de principes van het mengen 
worden geleerd. Talens levert hiervoor 
een speciale mengset Plakkaatverf. Deze 
bevat behalve de primaire kleuren ook wit 
en zwart. Ook in het Ecoline-assortiment 
zijn de primaire kleuren aanwezig. Een 
overzicht van de primaire kleuren in de 
Talens assortimenten vindt u op pagina 38.

* Een grijs dat dezelfde helderheid heeft als de 
kleur waarmee gemengd wordt. 

wit grijs* zwart

verzadiging
helderheid ~
kleurtoon ~ ~ ~

afb. 15

MENGEN VAN KLEUREN
HOOFDSTUK 3
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Om te beginnen mengen we geel met 
blauw, blauw met rood en rood met geel. 
Dan krijgen we respectievelijk groen, violet 
en oranje (afb. 16). De verhouding waarin 
de kleuren met elkaar gemengd moeten 

worden is afhankelijk van de kleurkracht 
van de verf. Het is verstandig om beetje 
bij beetje met mengen te beginnen om 
verspilling van verf te voorkomen. 

Wanneer we vervolgens de kleuren die 
in de zeskleurencirkel naast elkaar liggen 
mengen, krijgen we zes nieuwe kleuren 
(afb. 17). 

Door hetzelfde te doen met de kleuren 
in de 12-kleurencirkel, krijgen we twaalf 
nieuwe kleuren. 

afb. 16 afb. 17
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De 24-kleurencirkel bevat diverse gelen, 
groenen, blauwen, enz. (afb. 18). Er zijn 
gelen met rode sporen en gelen met  
blauwe sporen, violetten aan de blauwe 
kant en violetten aan de rode kant. Door 

naast elkaar liggende kleuren steeds weer 
te mengen kan de cirkel in principe tot  
in het oneindige worden uitgebreid. De 
kleurgebieden lopen in elkaar over als  
de kleuren van het spectrum. 

Primaire kleuren met wit, zonder zwart
Ook zonder zwart kan elke kleur gemengd 
worden die nodig is om naar de werke- 
lijkheid te schilderen. Zwarte en grijze 
voorwerpen hebben meer kleur dan op 
het eerste gezicht lijkt. Mengen we de  
primaire kleuren in de juiste verhouding 
dan ontstaat een grijs dat bijna zwart is. 
Dit komt doordat bij het mengen alleen 
het gemeenschappelijk gereflecteerde 
deel van het spectrum overblijft. Bij  
menging van de primaire kleuren is dat 
deel zeer klein. Er wordt bijna geen licht 
meer gereflecteerd (afb. 19). 

Dit donkergrijs is donker genoeg om in 
een schilderij de suggestie van zwart te 
wekken. Ook kan dit donkergrijs, in plaats 
van zwart, samen met wit en kleurtoon 
tot elke gewenste kleur worden gemengd. 
Kleuren die in de cirkel tegenover elkaar 
liggen heten complementaire kleuren. 
Twee complementaire kleuren bevatten 
samen de drie primaire kleuren. In de 
juiste verhouding gemengd ontstaan ook 
hiermee zwarte kleuren. En natuurlijk  
grijzen door toevoeging van wit (afb. 20).

afb. 18

Primaire kleuren met wit en zwart
Met de drie primaire kleuren kunnen  
talloze kleurtonen worden gemengd. Met 
wit en zwart kunnen we talloze grijzen 
mengen. Door deze twee mogelijkheden 
te combineren kan in principe elke  
gewenste kleur worden gemengd.

afb. 19

afb. 20
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Oranje, groen en violet worden secundaire  
kleuren genoemd. Ook twee secundaire 
kleuren bevatten samen de drie primaire 
kleuren. Toch heffen ze elkaar niet volledig 
op, we krijgen geen zwarte kleur. In welke 
verhouding ze ook worden gemengd, de 
gemeenschappelijke primaire kleur is altijd 
dominant en dus kleurbepalend. Een kleur 
gemengd uit twee secundaire kleuren 
noemen we een tertiaire kleur (afb. 21). 

Drie secundaire kleuren bevatten samen 
weer gelijke hoeveelheden van de drie 
primaire kleuren zodat ook hiermee een 
zwarte kleur kan worden gemengd, en 
grijzen in combinatie met wit. 

Beperkingen van het driekleuren 
mengsysteem 
Citroengeel, cyaan en magenta zijn  
verzadigde kleuren. Toch heeft het drie- 
kleuren mengsysteem als beperking dat 
de verzadiging van de tussenliggende 
kleurgebieden sterk terug kan lopen.  
De volgende voorbeelden illustreren dit:

Citroengeel is een geel met blauwe sporen;  
Cyaan is een blauw met gele sporen; 
Magenta is een rood met blauwe sporen 
(afb. 22).

De met cyaan en magenta gemengde  
violetten bevatten behalve blauw en rose 
ook de gele sporen van het blauw. Geel en 
violet zijn complementaire kleuren. Gelijke 
delen geel en violet mengen zich tot grijs 
waardoor de violetten minder verzadigd 
zijn (afb. 23). 

De verzadiging van de oranjes loopt sterk 
terug door de complementaire sporen van 
zowel het rose als het geel (afb. 24).

ZESKLEUREN MENGSYSTEEM 

Om een kleurencirkel te kunnen maken  
met uitsluitend verzadigde kleuren, voegen 
we drie nieuwe kleuren toe: ultramarijn 
(een blauw met rode sporen), geel (met 
rode sporen) en vermiljoen (een rood met 
gele sporen). Ook oranje en violet zijn nu 
verzadigd (afb. 26).

citroengeel

cyaan

magenta

afb. 21

afb. 22

Alleen de groenen zijn verzadigd. De 
kleurtoon van citroengeel zowel als van 
cyaan bevat geen sporen die niet in groen 
thuishoren (afb. 25).

afb. 23

afb. 25

afb. 24

afb. 26
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Door de kleuren die naast elkaar liggen 
met elkaar te mengen kan de cirkel weer 
worden uitgebreid (afb. 27). Met wit, zwart 
of grijs kunnen helderheid en verzadiging 
van elke kleurtoon natuurlijk veranderd  
worden, net als bij het driekleuren meng- 
systeem. Het zeskleuren mengsysteem 
biedt ook meer mogelijkheden om zwart  
te benaderen. De gelen, roden en blauwen 
kunnen in verschillende combinaties 

worden gemengd. De verhouding waarin 
ze gemengd worden, bepaalt de kleurtoon 
van het donkergrijs. Willen we een grijs 
zonder kleurtoon mengen, een neutraal 
grijs, dan luistert die verhouding zeer 
nauw. Het donkerste neutrale grijs wordt 
verkregen uit menging van alle zes  
kleuren. Dit grijs benadert zwart zo sterk 
dat alleen in vergelijking met puur zwarte 
verf het verschil te zien is.

OPTISCH KLEURMENGEN 

Optisch kleurmengen houdt in dat een  
gemengde kleur gesuggereerd wordt  
zonder daarvoor daadwerkelijk kleuren 
met elkaar te mengen. We kennen  
pointillistisch mengen en glacerend 
mengen.

Pointillistisch mengen
Pointilleren betekent: met stipjes  
schilderen. Om een groene kleur te krijgen 
mengen we niet gele en blauwe verf,  
maar zetten we in een vlak gele en blauwe  
stipjes door elkaar. Het vlak zal dan de 
indruk geven groen te zijn. Hoe kleiner  
de stipjes, hoe completer de menging  
lijkt (afb. 28). Ook hier geldt dat comple- 
mentaire sporen de gemengde kleur 
onverzadigd (vuil) maken.

Combineren we gekleurde stippen met 
witte, zwarte of grijze stippen, dan  
worden helderheid en verzadiging op 
dezelfde wijze beïnvloed als bij gewone 
menging (afb. 29).

Ook zonder zwart kunnen donkere grijze 
kleuren door pointilleren gesuggereerd 
worden, al zal het resultaat nooit zo  
donker en onverzadigd zijn als bij volledige 
menging (afb. 30).

afb. 27

afb. 29

afb. 28

afb. 30
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In de voorgaande gepointilleerde illustra-
ties maakt ook het wit van het papier deel 
uit van de optische menging. De kleuren 
worden hierdoor helderder en minder 
verzadigd. In het bovenstaande voorbeeld 
zijn verschillende kleuren op een egaal 
ingeschilderde ondergrond aangebracht 
waardoor een grotere verzadiging kan 
worden bereikt (afb. 31).

In het tweede voorbeeld zijn van links  
naar rechts verticale banen egaal  
ingeschilderd. In dezelfde volgorde zijn  
dezelfde kleuren hier van boven naar 
beneden in horizontale banen overheen 
gepointilleerd (afb. 32).

Glacerend mengen
In de schilderkunst is glaceren het 
aanbrengen van transparante verflagen. 
Een transparant blauw aanbrengen over 
geel mengt optisch tot groen. Transparant 
rood over geel mengt optisch tot oranje. 
Transparant blauw over rood mengt  
optisch tot violet. Zetten we de drie kleuren 
over elkaar dan heffen ze elkaar op en 
mengen ze optisch tot een onverzadigde 
grijze kleur (afb. 33).

Met glacerend mengen worden de  
mooiste resultaten bereikt als steeds  
donkerder kleuren over elkaar worden 
gezet.

Deze techniek is met plakkaatverf niet 
mogelijk. Plakkaatverf is immers dekkend. 
Voor alle andere verfsoorten geldt, dat 
vooral de kleuren op basis van trans-
parante pigmenten voor deze techniek 
geschikt zijn (zie bij pigmenten).

afb. 31 afb. 32

afb. 33
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De kleurverzadiging vertoont een vergelijk-
baar verloop. Hoe verder weg, hoe grijzer 
de kleuren. De verzadiging van een kleur 
neemt af naarmate de afstand tot de  
kleur groter wordt. Vormperspectief en 
kleurperspectief zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.

RUIMTESUGGESTIE IN HET  

PLATTE VLAK 

De ondergrond waarop we schilderen  
is plat. Toch kan in schilderijen diepte  
worden gesuggereerd. Deze suggestie 
wordt onder andere gewekt door een 
juiste toepassing van kleurtemperatuur, 
helderheid en verzadiging. 

ANALYSE VAN EEN LANDSCHAP 

We kijken uit over een berglandschap vol 
met bomen (afb. 34). Ondanks het feit dat 
de foto een 'plat plaatje' is, wordt toch 
de indruk gewekt dat we oneindig ver de 
ruimte in kunnen kijken. Van voor naar 
achter kan het landschap grofweg in vier 
stappen worden verdeeld:
1. De bomen op de voorgrond
2.  De bomen aan de andere kant van het 

water
3. De berg met bomen daarachter
4. De bergen in de verte

Vormperspectief en kleurperspectief 
Suggestie van ruimte wordt in de eerste 
plaats gewekt doordat vormen die in  
werkelijkheid even groot zijn steeds 
kleiner lijken naarmate ze verder van ons 
verwijderd zijn. De bomen op de voor-
grond zijn bijna even groot als de foto, 

terwijl de bomen aan de overkant van het 
meer vele malen kleiner zijn afgebeeld. 
De bomen op de berg daarachter zijn nog 
kleiner, en op de bergen achteraan zijn 
zelfs geen bomen meer te onderscheiden. 
Alleen de donkere plekken suggereren dat 
ook daar bomen staan. Toch weten we 
dat de bomen in werkelijkheid niet steeds 
kleiner worden.

afb. 34

Kijken we vervolgens naar de kleuren 
van elk van de vier stappen, dan zien we 
eveneens grote verschillen. Wat er precies 
gebeurt met de kleuren wordt duidelijk 
als we van elke stap een donkere en een 
lichte kleur bij benadering namengen 
met verf (afb. 35). Op de voorgrond zijn 
de groenen warm. Ze bevatten veel geel, 
en zelfs oranje. Naarmate de bomen zich 
verder weg bevinden worden de groenen 
blauwer. De kleurtemperatuur neemt af 
als de afstand tot een kleur groter wordt. 
De kleur wordt koeler. Vooraan is het  
helderheidscontrast groot. Hoe verder 
weg, hoe kleiner het verschiI tussen Iicht 
en donker. Een donkere kleur wordt 
steeds lichter als de afstand tot de kleur 
groter wordt. 

afb. 35

1

2

3

4

SCHILDEREN MET KLEUR
HOOFDSTUK 4
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In de eerste afbeelding wordt onze aan-
dacht getrokken door de warmgekleurde 
bergen op de voorgrond. Van daaruit 
wordt onze blik de ruimte ingeleid. In de 
tweede afbeelding wordt onze aandacht  
meteen getrokken door de warmge- 
kleurde bergen achteraan. Richten we  

afb. 39

Voorwerpen die grote contrasten in 
helderheid kennen, komen naar voren 
ten opzichte van voorwerpen met kleine 
helderheidscontrasten. Door het sterke 
vormperspectief van de paaltjes wordt in 
de eerste illustratie ruimte gesuggereerd 
(afb. 38). Deze ruimte wordt in de tweede 
illustratie benadrukt door het contrast 
tussen licht en donker op de voorgrond te 
vergroten en in de verte te verkleinen.

VERZADIGING EN RUIMTESUGGESTIE 

Verzadigde kleuren komen naar voren  
ten opzichte van onverzadigde kleuren 
(afb. 39). In de eerste afbeelding ervaren 
we diepte doordat de vormen steeds 
kleiner worden. Door de verzadiging naar 
achteren toe vervolgens te laten afnemen 
wordt de ruimtesuggestie sterker. 

vervolgens onze blik naar beneden, dan 
lijken de blauwe bergen vooraan onder  
de warme kleuren te willen wegkruipen. 
Ze komen niet naar voren.

HELDERHEID EN RUIMTESUGGESTIE

Voorwerpen die donker afsteken tegen 
een lichtere achtergrond komen naar  
voren (afb. 37). In het eerste voorbeeld 
kost het geen moeite om ons een ruimte-
lijk berglandschap voor te stellen. In het 
tweede voorbeeld is dit veel moeilijker. 
Eerder lijkt de wereld op zijn kop te staan. 

KLEURTEMPERATUUR EN  

RUIMTESUGGESTIE 

Warme kleuren komen naar voren ten  
opzichte van koele kleuren (afb. 36). Door 
in twee afbeeldingen met dezelfde vormen 
het kleurgebruik om te draaien, komt de 
invloed van de verschillende kleuren op 
de ruimtesuggestie goed tot uiting.

afb. 36
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Afb. 43
De verzadiging van de achter- en onder-
grond is van voren naar achteren steeds 
verder teruggebracht. De hoek achter het 
onderwerp is het verste weg en dus het 
meest onverzadigd. Tegelijk is rekening 
gehouden met de lichtval. Het licht komt 
van rechtsboven en valt behalve op het 
onderwerp vooral op de omgeving links 
daarvan. Dit veroorzaakt een groter helder- 
heidscontrast tussen de slagschaduw en 
de ondergrond. De slagschaduw vormt  
de verbinding tussen de vorm en de 
ondergrond en is, wat betreft de toe- 
passing van de kleureigenschappen, mede 
ruimte- bepalend voor het onderwerp dat 
de schaduw afwerpt. De kleur van de slag-
schaduw is naar achteren toe wat lichter 
en onverzadigder gemaaktwaardoor de 
schaduw met het ruimtelijk verloop van 
de ondergrond meegaat. De verzadiging 

van de blauwe vlakken is naar achteren 
toe iets teruggebracht waarbij de kleur 
van de lichtere vlakken vooraan geler is 
gemaakt, en het blauw van hetdonkere 
vlak vooraan donkerder. De voorste punt 
heeft nu een groter helderheidscontrast 
en meer warmte, en komt dus meer naar 
voren. Het blok is nu zelf ruimtelijker en 
komt naar voren ten opzichte van de 
achtergrond.

Afb. 41
In elk van de zes rechthoeken komt de 
linker bovenhoek naar voren en wijkt  
de hoek rechtsonder naar achteren. Dit  
komt door het diagonale verloop van de  
kleuren: linksboven zijn verzadiging, kleur-
temperatuur en/of helderheidscontrast 
sterk aanwezig, rechtsonder veel zwakker.  
Waar de rechthoeken aan elkaar grenzen 
zijn onderling vergelijkbare verschillen te 
zien waardoor de ruimtesuggestie wordt 
benadrukt.

In de volgende voorbeelden is ruimte- 
suggestie door combinatie van kleureigen-
schappen gekoppeld aan vormperspectief. 

Afb. 42
De omgeving van het blauwe blok is zeer 
verzadigd en bestaat bovendien uit warme 
kleuren. Ondanks de verzadiging van het 
blauw zelf en het helderheidscontrast 
tussen de blauwe vlakken onderling lijkt 
het blok in de achtergrond te willen  
verdwijnen; we ervaren achter de vorm 
geen ruimte.

afb. 41

afb. 42

afb. 43

uitsluitend tot stand door de mogelijkheden  
van de kleureigenschappen te combineren. 
Onderin zijn verzadigde en warme kleuren 
gebruikt en is het helderheidscontrast 
groot. Naar boven toe nemen verzadiging 
en helderheidscontrast steeds meer af, 
en worden de kleuren overwegend koel. 
Helemaal bovenin verdwijnen de vormen 
in een lichte grijze kleur.

afb. 40

Bij het schilderen naar de werkelijkheid 
wordt ruimte, behalve door vormperspec-
tief, gesuggereerd door een combinatie 
van kleurtemperatuur, helderheid en 
verzadiging. Nu is het natuurlijk de vrijheid 
van de kunstenaar om zich aan de  
werkelijkheid te houden, hier juist van af 
te wijken, of naar fantasie te schilderen. 
Hij kan er voor kiezen om suggestie van 
ruimte te benadrukken of juist te ver- 
mijden. In alle gevallen kan het gewenste 
resultaat alleen bereikt worden door 
een juiste toepassing van de kleureigen-
schappen. Aan de hand van de volgende 
voorbeelden worden verschillende  
mogelijkheden beschreven. 

Afb. 40
Vormperspectief is totaal afwezig: de 
grasachtige vormen zijn vooraan even 
groot als achteraan. De diepte komt  

RUIMTESUGGESTIE DOOR COMBINATIE 

VAN KLEUREIGENSCHAPPEN
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Met andere woorden: als we bij een strak- 
blauwe lucht recht omhoog kijken, dan is 
het blauw donker en verzadigd. Hoe verder 
we onze blik naar de horizon richten hoe 
lichter en onverzadigder het blauw zal 
zijn. Het helderheidscontrast van wolken 
recht boven ons als gevolg van licht- en 
schaduwwerking zal dan ook groter zijn 
dan het contrast van soortgelijke wolken 
verder weg. In de illustratie zien we in  
de lucht het helderheidscontrast, de  
verzadiging en de kleurtemperatuur naar 
de horizon toe dan ook afnemen.

Afb. 46
De berg op de voorgrond komt meer naar 
voren door de warme verzadigde kleuren. 
De berg rechts lijkt nu verder weg, de 
donkere kleuren zijn lichter gemaakt en 
de lichtste kleuren iets donkerder. Het 
helderheidscontrast ten opzicht van de 
voorgrond is nu aanzienlijk minder. De 
schaduwen aan de voet van de berg zijn 
met koelere kleuren ingeschilderd waar-
door het dal dieper lijkt en de afstand tot 
de voorgrond groter. In de doorkijk zijn de 
donkere kleuren lichter en koeler gemaakt 
zodat de ruimte wordt benadrukt.

afb. 46

afb. 45

Ook in de lucht zien we veranderingen. 
Voordat we hierop ingaan staan we even 
stil bij hoe een lucht ruimtelijk bekeken 
moet worden. Luchten zijn onvoorspel-
baar. Afhankelijk van de weersomstandig- 
heden en het tijdstip van de dag kunnen 
donkere en lichte partijen elkaar afwisselen 
en kunnen verzadigde, warme of koele  
kleuren overal tevoorschijn komen.  
Toch gelden ook hier de wetten van de 
kleureigenschappen in relatie tot ruimte- 
suggestie. Geen lucht zo rood of er  
steekt wel een donkere vorm tegen af.  
We moeten de lucht zien als het plafond 
van een kamer.  

Afb. 45
Het landschap kan verdeeld worden in 
vier delen: de berg links, de berg rechts, 
de doorkijk op het landschap daarachter 
en de lucht. Erg ruimtelijk is de voor- 
stelling niet. Zowel de kleurtemperatuur 
als de verzadiging en de helderheids-
contrasten zijn overal min of meer gelijk. 
Alleen de lucht wijkt naar achteren door 
het geringe helderheidscontrast.

Afb. 44
De ruimtesuggestie van kleureigenschap-
pen werkt altijd. Als de eigenschappen  
zo toegepast worden dat het vorm- 
perspectief juist wordt tegengewerkt  
kan van elke ruimtelijke tekening een 
voorstelling zonder suggestie van ruimte 
worden gemaakt. In de illustratie zijn alle 
handelingen als voorheen omschreven 
andersom toegepast.

afb. 44

Kijken we recht omhoog dan is de afstand 
tot het plafond klein. Kijken we verder weg 
naar het plafond dan is de afstand groter. 
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is aanzienlijk kleuriger geworden door 
verschillende kleuren uit de omgeving op 
de fles te laten terugkomen. De lichtste 
partijen van elk voorwerp zijn met warme 
kleuren versterkt. Vergelijk bijvoorbeeld 
het blauwe kannetje op de vorige illustratie  
met het kannetje nu. Door de warme 
lichte kleuren is het kannetje zelf ruimte-
lijker gewordenen komt het verder los van 
deachtergrond. Als laatste handeling is 
aandacht besteed aan de kleine details op 
de voorgrond.

Het is niet voldoende om een kleur lichter 
of donkerder te maken met respectievelijk 
wit en zwart. De helderheid verandert  
dan wel, maar de verzadiging eveneens.  
Ten opzichte van de uitgangskleur zullen 
de onverzadigde kleuren naar achteren  
wijken en zo de plaatsbepaling van het 
voorwerp in de ruimte teniet doen.  
Afhankelijk van de kleur van het licht en  
de kleuren van de omgeving worden de 
schaduwkleuren en de lichte kleuren 
van een voorwerp behalve donkerder of 
lichter ook koeler of warmer. Het donkere 

afb. 47

afb. 48

Afb. 49
De rode achtergrond is naar rechts wat 
koeler en donkerder gemaakt, naar 
linksonder wat lichter en onverzadigder. 
Hierdoor komen vooral de grijze fles en 
de blauwe kan meer naar voren. De fles 

Afb. 48
De verzadiging van de achtergrond is 
afgezwakt, de verzadiging van de gele 
ondergrond naar achteren toe eveneens. 
Hierdoor wordt de ruimte bepaald waarin 
de verschillende voorwerpen een plek 
moeten krijgen. De kleuren van de slag-
schaduwen volgen dit verzadigingsverloop 
en zijn bovendien naar achteren toe wat 
lichter gemaakt. Vervolgens is gebruik  
gemaakt van de lichtval om de vormen 
helderheidscontrast te geven. Hierbij  
is het belangrijk dat de onderwerpen  
voldoende kleur behouden. 

OPBOUW VAN EEN STILLEVEN

In de laatste voorbeelden worden de  
kleuren in een stilleven stap voor stap  
zodanig opgebouwd dat ieder voorwerp 
een eigen plaats in de ruimte krijgt.  
We doen dit in drie fases. 

Afb. 47
Het schilderijtje mist elke suggestie van 
ruimte. De rode achtergrond overheerst 
alle andere vormen en de ondergrond  
lijkt rechtop te staan. De kleurloze grijze 
fles verdwijnt in de achtergrond en ook  
de groene vruchten zijn niet opgewassen  
tegen het kleurige geweld van de  
omgeving.

schaaltje krijgt meer kleur door het geel 
van de ondergrond op de buitenkant 
terug te laten komen. Afhankelijk van het 
materiaal waar voorwerpen uit bestaan 
kunnen kleuren in meer of mindere mate 
over en weer gereflecteerd worden.

afb. 49
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Product Primaire kleuren Additionele kleuren

OLIEVERF

Rembrandt 254 (207), 366, 576 283 (208), 311 (303), 506
Van Gogh 267, 366, 570 268 (208), 311 (393), 504
Cobra 275, 369, 572 254 (207), 311 (303), 504
Talens Art Creation 205, 334, 530 200, 311, 504

ACRYLVERF

Rembrandt 267 (207), 366, 570 268 (208), 398 (303), 504
Van Gogh 267, 366, 570 268, 311, 504
Amsterdam Expert Series 254 (207), 366, 570 284 (208), 311 (303), 504
Amsterdam Standard Series 275, 369, 572 267, 396, 504
Talens Art Creation 275, 369, 572 267, 398, 504

ACRYLINKT

Amsterdam Acrylinkt 275, 369, 572 267, 399, 504

Product Primaire kleuren Additionele kleuren

AQUARELVERF

Rembrandt 254 (207), 366, 576 268 (208), 311 (303), 506
Van Gogh 254, 366, 570 268, 311, 506
Talens Art Creation 205, 326, 535 200, 334, 504

PLAKAATVERF

Designers' gouache  205, 397, 501 200, 311, 506
Ecola 205, 359, 501 200, 334, 502
Schoolverf 200, 302, 501
Talens Art Creation 205, 362, 501  201, 311, 504

ECOLINE 205, 337, 578 201, 311, 506

De primaire kleuren van het driekleuren mengsysteem en de aanvullende kleuren van het 
zeskleuren mengsysteem kunnen per verfsoort andere namen en kleurnummers hebben. 
Hieronder volgt een schema voor de belangrijkste mengkleuren in diverse verftypen.

Kleurnummers tussen ( ) zijn kleuren op basis van echte cadmiumpigmenten

MENGKLEUREN IN TALENS-VERVEN
OVERZICHT
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Absorptie 5
Dekkracht  9
Helderheid 13, 28
Kleuren 
 · 6-kleurencirkel 16
 · 12-kleurencirkel 17
 · 24-kleurencirkel 18
 · Complementaire ~ 19
 Ontstaan van:
 · Primaire ~ 15
 · Secundaire ~ 20
 · Tertiaire ~ 20
Kleurgevende stoffen 5, 6, 8
 · Kleurstoffen 8
 · Pigmenten 8
Kleurkracht 10 
Kleurtemperatuur 11, 27 
Kleurtoon 12 

Licht 5 
Lichtechtheid 8, 9
Mengen 15
 · Additief ~ 15
 · Driekleuren systeem 15 
 · Glacerend ~ 25 
 · Licht ~ 15
 · Optisch ~ 23 
 · Pointillistisch ~ 23 
 · Subtractief ~ 15 
 · Verf ~ 15
 · Zeskleuren systeem 21
Overzicht mengkleuren 36
Reflectie 5 
Spectrum  5
Transparantie 9 
Verzadiging 13, 29
Vormperspectief 26

In dit boekje heb je heel veel kunnen lezen over kleuren en kleurenmengen. 
Lijkt het je leuk om hier meer over te weten en in de praktijk te zien hoe verf 

gemaakt wordt, dan ben je van harte welkom in ons Experience Centre.  
Hier kun je meedoen aan een rondleiding door de fabriek van Royal Talens of  
meedoen aan een van de vele workshops die daar dagelijks gegeven worden.  

Kijk voor meer informatie op www.royaltalensexperience.nl

ROYAL TALENS 
EXPERIENCE CENTRE

REGISTER
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EEN HANDLEIDING OVER KLEUR & KLEUREN MENGEN

KLEUR!

/ROYALTALENSBENELUX /ROYALTALENS@ROYALTALENS

De wereld om ons heen is een steeds 
veranderend schouwspel van kleuren. 
Om dit in een schilderij te kunnen vangen, 
is kennis van kleuren nodig. Dit boekje 
schetst de beginselen van de kleuren-
leer en de manieren waarop kleuren 

kunnen worden gemengd om tot een 
overtuigende voorstelling te komen. Aan 
de hand van voorbeelden wordt ingegaan 
op de mogelijkheden om het gewenste 
resultaat te bereiken. Deze handleiding is 
een must voor elke (amateur)schilder!

Postbus 4 · Apeldoorn

www.royaltalens.com

Art.nr. 88800151


