
Harmonie van analoge kleuren 

Zoals een muzikant componeert in een bepaalde 

sleutel, zodat bepaalde harmonische relaties 

gehandhaafd blijven, baseert een schilder zich op 

de kleurencirkel om een evenwichtige relatie 

tussen de kleuren behouden.  

Beperkte kleuren, uitgebreide mogelijkheden  

Wanneer een schilderij is opgebouwd rond een 

aantal aan elkaar verwante kleuren - te 

onderscheiden van elkaar, maar toch gerelateerd 

op een bepaalde manier – is het algehele kleurplan 

beperkt. Kleuren zijn dan gemakkelijker in staat om 

samen te werken en voor harmonie te zorgen. Dit is 

het idee achter het gebruik van analoge kleuren. 

Door te werken met slechts een paar pigmenten, 

en een keuze voor een hoofdkleur te maken, zullen 

de soorten kleuren die gemengd worden nauw 

verwant zijn. Als je dan ook nog kleuren gebruikt 

die naast elkaar liggen op de kleurencirkel, hou je de controle over je schilderij.   

 

Geel als hoofdkleur 

De kleurencirkel onderscheidt naast geel 6 verschillende kleuren waarin 

geel een aandeel heeft. Door te werken met deze kleuren,  die je met het 

palet van uitgebreide primairen (2 varianten van iedere primaire kleur) zelf 

samenstelt, en ze te mengen met wit of de complementaire kleuren, kun je 

een grote variatie aan kleuren maken die toch veel samenhang hebben. 

Voor de landschapschilder is het daarbij van belang, wanneer je streeft naar 

een ‘realistisch’ resultaat, de pure, verzadigde kleuren met iets van de 

complementaire kleur te neutraliseren.  Een kleur die buiten deze groep 

valt, kan in het schilderij voorkomen zonder dat de analoge harmonie 

meteen wordt doorbroken; dit is afhankelijk van de mate en verzadiging 

waarin deze afwijkende kleur gebruikt wordt.  

              

 



    

     

 

 

 

 



Rood als hoofdkleur 

De kleurencirkel onderscheidt naast rood 6 verschillende kleuren 

waarin rood een aandeel heeft. Door te werken met deze kleuren,  

die je met het palet van uitgebreide primairen (2 varianten van iedere 

primaire kleur) zelf samenstelt, en ze te mengen met wit of de 

complementaire kleuren, kun je een grote variatie aan kleuren maken 

die toch veel samenhang hebben. Voor de landschapschilder is het 

daarbij van belang, wanneer je streeft naar een ‘realistisch’ resultaat, 

de pure, verzadigde kleuren met iets van de complementaire kleur te 

neutraliseren.  Een kleur die buiten deze groep valt, kan in het 

schilderij voorkomen zonder dat de analoge harmonie meteen wordt 

doorbroken; dit is afhankelijk van de mate en verzadiging waarin deze 

afwijkende kleur gebruikt wordt. 

 

      

   

 

 



 

       

 

      

 

    

 

 



Blauw als hoofdkleur 

De kleurencirkel onderscheidt naast blauw 6 verschillende kleuren 

waarin blauw een aandeel heeft. Door te werken met deze kleuren,  

die je met het palet van uitgebreide primairen (2 varianten van iedere 

primaire kleur) zelf samenstelt, en ze te mengen met wit of de 

complementaire kleuren, kun je een grote variatie aan kleuren maken 

die toch veel samenhang hebben. Voor de landschapschilder is het 

daarbij van belang, wanneer je streeft naar een ‘realistisch’ resultaat, 

de pure, verzadigde kleuren met iets van de complementaire kleur te 

neutraliseren.  Een kleur die buiten deze groep valt, kan in het 

schilderij voorkomen zonder dat de analoge harmonie meteen wordt 

doorbroken; dit is afhankelijk van de mate en verzadiging waarin deze 

afwijkende kleur gebruikt wordt. 

 

    

    

         


