
Wat te doen, als je vastloopt in je schilderij? 

Mijn naam is Joke Zonneveld. Ik geef schilderles in mijn Atelier de Rode Draad. Daar zie ik vaak 

mensen vastlopen in een schilderij. Een keer vastlopen is helemaal niet erg, als je de manier weet om 

er weer uit te komen. De meest voorkomende oorzaak is, dat je te lang achter elkaar door schildert, 

zonder je af te vragen wat je schilderij nodig heeft. 

 

Je zit in de flow, en als je daar uit komt gaan je naar mogelijkheid kijkende ogen naar ogen die 

oordelend kijken: Kan dit wel boven de bank? Hoe kom je weer in contact met het waarnemen, het 

spelen met mogelijkheden? 

Tijdens mijn lessen heb ik een vragenlijst ontwikkeld, die jou in staat stelt weer verbinding te krijgen 
met je schilderij. Heb je langer de tijd nodig voor een vraag, dan zet je de Podcast even op stil, en 

daarna ga je in je eigen tempo door. Ontdek je op een gegeven moment dat je voelt waar je aan 
verder kan werken? Dat is het moment dat je weer verbinding hebt met je werk. Je hoeft 
niet alle vragen af te werken voor je weer aan de slag gaat. 

 

Zet je schilderij rechtop voor je neer, of leg het voor je op de grond, zodat je er van dichtbij maar 

ook van verder af makkelijk naar kan kijken.  

Nu sluit je je ogen, en gaat met je aandacht naar binnen, even weg van de gedachten dat het toch 

niets wordt. Stel je maar voor dat je in een groot museum loopt. Je komt de hoek om, en daar hangt 

me een schilderij, wow, dat wil je met aandacht gaan bekijken. 

 

Je laat je ogen zakken tot in je borstkas en daar kijken ze naar buiten naar dat schilderij. Kijk ernaar 

alsof het een geheel is. Wat het ook voorstelt, figuratief of abstract, je neemt het waar en 

beantwoordt al kijkend de volgende vragen. 

De eerste vragen gaan over de dynamiek in een schilderij: 

• Voel ik dynamiek in het schilderij? 
• Is er beweging in het schilderij, of heeft het juist een verstilde uitdrukking? 
• Zijn er lijnen te zien? Zijn ze lang, recht, kronkelend? 
• Blijven de lijnen binnen de grenzen? 
• Of steken ze als het ware uit buiten het papier? 
• En als ze tot buiten het kader van het papier doorlopen, hoe lang is die lijn dan in 

gedachten? Tot de muur, voorbij de deur, of helemaal tot Tokyo of zelfs de wereld 
rond? 

• Wat voor sfeer roepen de lijnen en beweging op? 

 

 



Nu ga je kijken naar de structuur van het schilderij: Ik noem het ook wel de 
aaibaarheidsfactor. 

• Zijn er in het schilderij plekken waar je een duidelijke structuur ziet? 

• Kies er één uit, en ga op ontdekkingstocht uit met je ogen: Hoe lijkt de structuur aan 
te voelen: is ze hard, scherp, grof, of juist heel zacht? 

• Is de structuur ontstaan door dikke verf, door een subtiele kwaststreek, of door 
suggestie van licht en donker of nog iets anders? 

• Je kunt nu verderop in je schilderij kijken naar andere stukken waar je structuur 
ervaart. Ook juist hele glad ogende oppervlakken zijn je onderzoek waard. 

• Alles in je beeld tast je af in het kader van structuur of wel de aaibaarheidsfactor. 

• En dan overzie je het geheel van je schilderij 

• Hoe is de samenhang van de verschillende structuren? Beïnvloeden ze elkaar? Welk 
stukje heeft de grootste aaibaarheidsfactor? Is dat ook het belangrijkste motief in je 
schilderij? 

Weer een nieuwe invalshoek voor jou als waarnemer: het contrast.  

Contrasten zijn er op veel manieren: licht/donker, verschillende kleuren, harde en zachte 
randen…….. Je richt je wijd kijkende ogen op je schilderij. 

• Is er contrast waar te nemen bij een eerste blik op je schilderij? 
• Welke tinten, kleuren zorgen dat het contrast vorm heeft gekregen? 
• Is het contrast op één plek gecentreerd of is er op veel plekken sprake van contrast. 
• Is het contrast groot of juist subtiel? 
• Is het een licht-donker contrast? Zijn er kleuren bij betrokken? 
• Zijn er duidelijke overgangen bij zo’n contrast, of gaat het subtiel en geleidelijk? 
• Ondersteunt het contrast de beeldopbouw?  

Het verhaal van je schilderij: 

Je hebt nu de buitenkant van je schilderij bekeken, zonder er direct betekenis aan te geven. 
Misschien was het wel figuratief, maar daar heb je geen aandacht aan geschonken. Je gaat 
nu kijken naar wat het schilderij nodig heeft, wat het verhaal is dat daar leeft in de verf. Een 
beeld wat jij wellicht nog meer wilt verduidelijken. 

Het schilderij steeds een kwartslag draaien. 

Het eerste wat je nu doet, is dat je het schilderij steeds een kwartslag draait. Dat betekent 
dat wat je al die tijd al zag op losse schroeven komt te staan. Je kijkt welke stand uiteindelijk 
de voorkeur heeft en in de gekozen stand ga je verder met wijd kijken, terwijl je jezelf de 
volgende vragen stelt: 



  

• Is er een overheersende vorm in je beeld, of zijn er juist heel veel kleinere vormen. 

• Springt er één vorm uit, of zijn ze allemaal even belangrijk. 

• Is er sprake van diepte beleving in je schilderij, of speelt alles zich op het zelfde vlak 
af 

• Is er in de diepte van het schilderij een rangschikking van vormen voor en achter 
elkaar te zien? 

• Kun je om een voorwerp heen lopen? 

• Kies de voor jou belangrijkste vorm uit, en bekijk hem van dicht bij en van veraf op 
kwaliteiten die het voorwerp te zien geeft. 

• Als je langer kijkt, wat straalt die vorm dan uit? Is de vorm zacht, ruw, duister, 
beangstigend, vrolijk? Kies wat bij jou als kwaliteit naar boven komt. Is het een 
bekende vorm voor jou, die je veel te zeggen heeft? Een metafoor?  Komt er een 
verhaal in je op? Neem daar te tijd voor…….Creativi-Tijd 

• Je laat deze vorm weer los, en kijkt opnieuw naar het geheel. Kijk je anders naar het 
schilderij? Zijn er plekken, die nu minder belangrijk geworden zijn, die zelfs weg 
mogen? Je kunt je hand voor verschillende stukken houden, om te zien wat er zou 
gebeuren als je een stuk weg zou laten? Of zijn er nu andere vormen, die belangrijker 
lijken? Stel dan de vorige vragen opnieuw aan deze vorm. 

• Welk verhaal komt er in je op? Wat ga je doen omdat verhaal zo goed mogelijk te 
laten spreken in jouw schilderij.  

Ik wens je een goede schilderreis toe, 

 Joke Zonneveld 

 

 

 

 

 

 

 



 


