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De Oversteek - Millingen aan de Rijn
Deze foto heb ik gemaakt toen ik stond te wachten op het veer. 
De majestueuze wolkenlucht wierp grote schaduwpartijen op de 
zilverkleurige rivier. Het sterke tegenlicht gaf het tafereel een bijna 
monochromatisch uiterlijk, alleen de blauwe en grijze kleuren zijn  
nog zichtbaar. We schilderen deze oefening dan ook maar in twee 
kleuren, met ultramarijn blauw en neutral grey.

Stap-voor-stap voorbeeldinstructies

Ultramarijn Neutral Grey
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Tekening op het aquarelpapier

• bepaal het formaat en de verhouding,
• bepaal de horizon en teken die in,
Gaat het werk over de lucht, dan plaats je de 
horizon laag, gaat het juist meer over het land  
of de zee, dan plaats je de horizon hoog.
• bepaal waar het focuspunt ligt en plaats deze op  
 een van de snijpunten van het driedelingsraster, 
In deze situatie is dat de strekdam links in de rivier.
• teken in eenvoudige lijnen de hoofdvormen in,
• arceer eventueel de donkerste partijen.

Stap 1

Als eerste schilderen we de allerlichtste tonen in het 
tafereel, zodat het harde wit verdwijnt.
• maak het papier volledig en goed nat met het   
 sponsje en laat het daarna even rusten,
• maak een voorraad ultramarijn en neutral grey aan,
• voeg een beetje ultramarijn toe aan de neutral grey,
• maak het papier voor een tweede keer nat,
• gebruik een groot penseel en was de verschillende 
 lichte partijen in,
• zorg dat je penseel niet teveel water bevat, dep hem  
 anders een beetje droog op het sponsje of gebruik  
 een stukje keukenpapier,
• laat de verschillende kleuren met elkaar mengen,
• houd de witte partijen zoveel mogelijk open,
• aquarelverf droogt lichter op dan je het schildert  
 dus de kleuren mogen best krachtig zijn,
• laat het goed drogen.

Stap 2

In deze stap beginnen we met het schilderen van 
de specifieke vormen.
• maak verf aan voor meest voorkomende vormen,  
 de lucht en het land in dit geval, en penseel ze in,
• kijk goed naar de toonwaarden,
• voeg waar nodig harde of zachte randen toe,
• schilder ook de vormen die later nog donkerder  
 moeten worden,
• maak verbindingen tussen de verschillende vormen 
 zodat ze niet geïsoleerd raken,
• meng waar mogelijk direct op het papier,
• laat het drogen.
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Stap 3

Wanneer we de donkere toonwaarden toevoegen, 
ontstaat er licht in de aquarel.
• voeg waar nodig schaduwen in de rivier toe, 
 kijk naar de foto, en geef té lichte partijen een   
 tweede wassing,
• ook de voorgrondpartij mag nog een stapje   
 donkerder,
• misschien moet je tussendoor nog even drogen,
• voeg structuur aan het water toe met de droge-  
 penseeltechniek,
• gebruik een kleiner penseel om details toe te   
 voegen, doe dit vooral rond het focuspunt.  
Na droging is de aquarel klaar.


