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Terminologie
Pigment = verfvoorraad op het palet (tube/napje)
Verf = mengsel van pigment(en)
Wassing = geschilderde partij
Wassen = schilderen
Toonwaarden = hoe licht of donker de kleur is

Op het palet
Maak de pigmenten op je palet nat met water zodat ze alvast wat 
vocht opnemen. Een paar druppeltjes is genoeg. Je kunt ze ook 
besproeien met een pompverstuiver. Verse verf uit de tube hoef je niet 
te bevochtigen.

Gebruik het palet als meng- en denkruimte. Gebruik het palet volledig 
en was het schoon wanneer je andere kleuren wilt gebruiken en je 
geen ruimte meer hebt. Pak het pigment op met een vochtig penseel 
en breng het naar de mengruimte. Voeg water toe en meng het tot 
de gewenste toonwaarde. Herhaal dit proces totdat er een voorraad 
ontstaat die genoeg is voor de wassing. Dit kun je gaandeweg steeds 
beter inschatten.

Je kan een kleur (pigment) lichter maken door er water aan toe te 
voegen. Dit in tegenstelling tot olieverf of een ander dekkend medium. 
Hoe meer water, hoe lichter de kleur. Donkere kleuren maak je aan door 
minder water toe te voegen, dus voor grotere, donkere partijen zul je 
meer pigment gebruiken. Dan is het handig om de verf aan te maken in 
een kopje of bakje.

Zorg dat het papier onder een flauwe hoek staat, ± 10 graden zodat de 
verf naar beneden loopt en er onderaan de wassing een ophoping van 
de verf ontstaat. Dit waterrandje houdt de wassing in ‘leven’. Dit wordt 
in de komende oefeningen duidelijk.

Aquarel basistechnieken
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De technieken
De volgende technieken zijn basistechnieken die je bewust maar 
ook vaak onbewust gebruikt bij het schilderen in aquarel.

Aquarel basistechnieken | oefeningen

Nat-op-droog

Dit is de meest voorkomende techniek en is niets meer 
dan het aanbrengen van de vloeibare natte verf op het 
droge papier. Kenmerkend voor deze techniek zijn de 
harde randen.

Nat-tegen-nat

Dit is ook een veelvoorkomende techniek die bewust 
maar ook vaak ongewenst verkregen wordt. Wanneer 
een natte wassing een andere raakt zullen de 
pigmenten in elkaar overvloeien.

Egale tint

• breng met een penseel een korte horizontale,  
 gelijkmatige streek aan,
• er ontstaat nu door de helling van het    
 papier een klein waterrandje aan de onderkant,
• vul het penseel opnieuw met verf en plaats   
 een tweede streek onder de eerste, zodanig dat je  
 het waterrandje van de eerste oppakt,
• het waterrandje verplaatst zich nu naar de   
 onderzijde van deze tweede streek,
• herhaal het proces totdat je een mooi egaal vlak  
 hebt verkregen,
• haal het laatste waterrandje weg met een stukje  
 keukenpapier of een vochtig penseel.
Het resultaat is een egale tint.
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Verlooptint

• begin het proces zoals bij een egale tint,
• na de tweede streek spoel je het penseel schoon, 
• met het aanhangend vocht plaats je een nieuwe  
 streek, waarbij je weer het waterrandje van de   
 eerste streek oppakt,
• herhaal dit proces bij de volgende streken,
• haal ook hier het waterrandje weg met een stukje  
 keukenpapier of een vochtig penseel.
Het resultaat is een verlooptint.

Nat-in-nat

Met de nat-in-nat techniek schilder je op vooraf  
natgemaakt papier.
• maak het te beschilderen gebied nat met   
 schoon water of met een lichte toon,
• laat het even intrekken zodat het niet meer glimt,

• meng verf tot een romige substantie,
• zorg ervoor dat het penseel weinig water bevat,  
 anders ontstaan er ‘bloemkolen’,
• zet een paar losse streken in het vooraf   
 natgemaakte gebied en kijk wat er gebeurt.
Het resultaat zijn lijnen of partijen met zachte randen. 
Je kan hierin blijven werken totdat het papier te droog 
wordt en er harde randen ontstaan.
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Glaceren

Glaceren is een wassing over een bestaande wassing.
Door de transparante verf zal de nieuwe laag 
de onderste laag niet afdekken, maar zal er een 
donkerdere mengkleur ontstaan.
• zet een egale tint op en laat deze goed drogen,  
 eventueel met een föhn,
• schilder met een andere kleur een aantal streken  
 over dit egale vlak die beginnen voor en eindigen 
 na het vlak,
Het resultaat is een optelling van de twee lagen wat 
vooral zichtbaar wordt aan de randen van het vlak. 
Er ontstaat een visuele diepte.

Droog penseel

Door bijna geen water te mengen met het pigment en 
het penseel zo droog mogelijk te houden, ontstaat er 
bij het schilderen veel structuur. Een techniek dat van 
pas komt bij gebladerte, rotsen of van boomstammen.

Oefen deze technieken regelmatig op hetzelfde papier waarop je ook 
je definitieve werk gaat maken. Elk papier werkt anders, ook de betere 
papiersoorten van de verschillende grote merken. 

Graag wil ik nog opmerken dat het gebruik van dezelfde materialen 
en het compact houden van je uitrusting zal leiden tot een betere en 
snellere groeicurve.

Veel succes!


