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Kleuradviezen in dit artikel zijn 
grotendeels afkomstig uit ‘Kleuren 
mengen voor portretschilderen’ van 
William F. Powell. Hierin worden 
iriskleuren heel schematisch getoond in 
iriscirkels en met olie- en acrylverf-
kleuren. Reden voor mij om deze 

adviezen te ‘vertalen’ naar aquarelverf en 
het hele ooggebied. Eerst wordt een 
huidskleur geschilderd over de voorschets 
van de ogen, met uitzondering van 
glimlichten in het oog. Na droging en 
toevoeging van ultramarijn voor het 
oogwit, begin je met de pupil en randen 

van de iris. Deze donkere kleur kan ook 
voor de bovenste wimperboog worden 
gebruikt. Afwisselend worden nu 
toonwaarden en kleuren van de iris en 
het hele ooggebied opgebouwd. 

De kleur van ogen

gebruikte materialen: Penselen:	Cobra	filament	serie	528	synthetisch	plat,	marterhaar	12	en	8	rond.		

Papier:	Saunders	Waterford	300	grams.

gebruikte kleuren: 	Gebrande	omber,	gebrande	sienna,	gele	oker,	cadmiumrood	licht,	cadmiumoranje,	alazarine	crimson,	permanent	

roze,	ultramarijn,	ceruleumblauw,	Napelsgeel,	hookersgroen,	ivoorzwart.	Alle	kleuren	Winsor	&	Newton	Artists’	verf.

Tekst	en	beeld:	Otto	Schilling

Uit welke kleuren bouw je de huid, ogen of haar op? Welke kleuren meng je om een bepaalde kleur te 
verkrijgen? In “De kleur van …” geeft Otto Schilling antwoord op deze vragen. Deze keer: ogen.

Groenbruine ogen 

pupil: gebrande omber 

en gele oker.

Hookersgroen, 

alazarine crimson en 

ultramarijnblauw.

Gele oker, 

ultramarijnblauw en 

alazarine crimson.

Gele oker, vergrijsd 

met een mengsel van 

ultramarijnblauw en 

alazarine crimson.

Blauwe ogen pupil: 

ivoorzwart en 

ultramarijnblauw.

Napelsgeel.

Ceruleumblauw, 

ultramarijnblauw 

en cadmiumrood.

Ultramarijnblauw en 

cadmiumrood licht.

Bruine ogen pupil: 

gebrande omber en 

ivoorzwart.

Gebrande omber en 

cadmiumoranje.

Gebrande omber en 

gebrande sienna.

Gele oker en 

cadmiumoranje.

OttO Schilling een (techniSche vraag Stellen Of je werk dOOr hem laten jureren?
kijk Snel Op www.ateliertv.nl
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Groenbruine ogen: huidskleur hier is gele oker en alazarine crimson.

Blauwe ogen: huidskleur hier is Napelsgeel en permanent roze.

Bruine ogen: huidskleur is hier cadmiumoranje en cadmiumrood licht.


