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Een kleurencirkel is een manier om zichtbaar te maken hoe 

de primaire kleuren en secundaire kleuren in elkaar 

overlopen. De eenvoudigste kleurencirkels bestaan uit zes 

kleurvlakjes: drie primaire en drie secundaire kleuren. 

Iets uitgebreider is de kleurencirkel van Johannes Itten. 

Deze bevat naast de primaire en secundaire kleuren ook 

nog de zes tertiaire kleuren. Als primaire kleuren 

benoemt hij: rood, geel en blauw. De secundaire kleuren, 

die ontstaan uit menging van twee primaire kleuren zijn: 

oranje, groen en violet. De tertiaire kleuren ontstaan 

uit menging van een primaire en een secundaire kleur en 

zijn: geeloranje, roodoranje, roodviolet, blauwviolet, 

blauwgroen en geelgroen.

Lees meer: https://www.dutchpainter.nl/tekenen-en-

schilderen/17-algemeen-tekenen-en-schilderen/12-

kleurenleer

Warme (actieve) kleuren variëren van geel tot oranje tot 

rood. Ook bruin en beigetinten horen hierbij. Warme 

kleuren worden geassocieerd met zon, zomer, aarde, hitte 

en vuur. Roodtinten zijn krachtig en drukken passie en 

dynamiek uit. Oranje geeft de suggestie van vuur en 

herfst, en bij geel denk je aan zon en vrolijkheid.

Koude (passieve) kleuren zijn kleuren zoals paars, violet, 

blauw en groen maar ook verschillende grijstinten. Koude 

kleuren zijn kalmerend en worden vaak geassocieerd met 

ontspanning en balans. Ze doen ons denken aan de lucht, de 

winter, het water en de maan.

Uit het boek ‘Als je denkt dat waterverf saai is, lees dan dit 

boek.’ van Veronica Ballart Lilja. 

Kleurenleer

Om kleuren duidelijk te 

kunnen omschrijven worden 

ze aangeduid met de term 

'kleurkenmerken'. Naast de 

tint of kleurtoon (in het 

Engels hue)- die we de 

'kleuren van de regenboog’ 

noemen - kunnen we nog 

andere grootheden 

onderscheiden, namelijk de 

intensiteit (value) en de 

verzadiging (saturation). 

Meng de tint geel met 

rood om de tint oranje 

te maken. Of met blauw 

om groen te maken.

Meng geel met wit om 

het lichter te maken 

(minder intens) en met 

zwart om het donkerder 

te maken. 

Meng geel met lila om het 

doffer te maken (minder 

verzadigd).
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