
Kader 

• De begrenzing van het beeldvlak, 
waarbinnen getekend of geschilderd is.



Plat 

• Vlak.


• Tweedimensionaal.


• Het oppervlakte heeft alleen breedte en 
lengte.



Ruimtelijk 

• Driedimensionaal.


• Het oppervlakte heeft lengte, breedte en 
diepte.



Diepte 

• De ruimte naar achteren toe.



Ruimtesuggestie 
• Door ruimtesuggestie laat de kunstenaar het net lijken of een 

plat vlak diepte heeft (ruimtelijk is).


• Die ruimtelijkheid is niet echt, want het beeldvlak is en blijft 
natuurlijk plat.


• Er zijn verschillende manieren om ruimtelijkheid te suggereren, 
zoals:


Overlapping.


Afsnijding.


Groot voor- klein achter (verkleining).


Vervaging.


Plans/ coulissewerking.


Verkorting.


Repoussoir.


Perspectief (atmosferisch-, kleur- en lijnperspectief).



Overlapping 

• Bij overlapping ontstaat er diepte doordat 
een object gedeeltelijk voor een ander 
object staat.


• Op deze afbeelding overlappen 
bijvoorbeeld de appels elkaar, maar ook de 
pot erachter.


• Overlapping is een veelvoorkomende vorm 
van ruimtesuggestie.



Afsnijding 

• Bij afsnijding wordt een gedeelte van de 
voorstelling ‘afgesneden’ door het kader.


• Je krijgt dit dus niet te zien, maar je kunt 
het er wel bijdenken.


• De rand van de afbeelding overlapt de 
vormen. Men maakt in gedachten de 
vormen af.



Groot voor - klein achter 
(verkleining)

• Vormen op de voorgrond zijn groot, verder 
weg zijn ze kleiner.


• De vormen op de voorgrond (onder in het 
beeldvlak) worden groter weergegeven dan 
dezelfde vormen in de achtergrond (hoger 
in het beeldvlak).


• Zie bijvoorbeeld de waterlelies onderaan 
het schilderij en die aan de overkant van 
het water onder de dichtstbij zijnde molen. 
Maar ook bij de molens onderling zie je 
verkleining.



Vervaging 

• Op de voorgrond is alles duidelijk zichtbaar 
(scherp en met details).


• Verder naar achteren toe (hoger op het 
beeldvlak) wordt alles steeds vager.



Repoussoir 

• Repoussoir is een bijzondere vorm van 
ruimtesuggestie, die de toeschouwer bij de 
voorstelling betrekt.


• Repousser is een Frans woord voor 
terugduwen.


• Door een object in de voorgrond groot af te 
beelden en daarbij gebruik te maken van 
afsnijding en het liefst ook van een silhouet, 
lijkt de rest van de afbeelding verder naar 
achteren geduwd te worden. Zo ontstaat er 
een enorme diepte.



Perspectief

• Perspectief is een trucje om op het platte 
vlak diepte te creëren.


• Er zijn verschillende vormen van 
perspectief:


Atmosferisch perspectief.


Kleurperspectief.


Lijnperspectief.



Atmosferisch perspectief

• Bij deze vorm van ruimtesuggestie roept de 
kunstenaar diepte op m.b.v. kleuren.


• Er wordt gebruik gemaakt van blauwe, 
lichte tinten en vervaagde vormen voor 
objecten in de achtergrond. De objecten 
lijken meer één te worden met de lucht, 
oftewel de atmosfeer.


• Deze vorm van perspectief wordt vooral 
gebruikt in de landschapsschilderkunst.



Lijnperspectief 

• Lijnperspectief (Latijn: 
perspicere = ergens 
doorheenkijken) is een 
wiskundige manier om in 
figuratieve voorstellingen 
diepte te tekenen.


• Deze vorm van perspectief 
gaat uit van lijnen die 
samenkomen in vlucht- of 
verdwijnpunten op de 
horizon.



Verdwijnpunt (vluchtpunt)

• Het punt aan de horizon waar de 
evenwijdige vluchtlijnen samenkomen.


• In werkelijkheid blijven evenwijdige lijnen 
natuurlijk evenwijdig lopen: twee 
evenwijdige spoorrails komen in het echt 
natuurlijk niet samen aan de horizon.



Plasticiteit 

• Plasticiteit is een vorm van ruimtelijkheid 
die vooral van belang is bij realistische 
schilderijen.


• Plasticiteit ontstaat door, op een plat vlak, 
gebruik te maken van licht en schaduw 
(eigen- en slagschaduw en belichte 
plekken).


• De vormen worden bijna tastbaar 
weergegeven, alsof je ze zo van het papier 
af kan pakken.



Standpunt 

• Het standpunt is de plaats van waaruit de 
kunstenaar iets heeft bekeken en 
vervolgens heeft afgebeeld.


• Een standpunt kan hoog of laag zijn.


• Een object kan er heel anders uitzien als je 
het van boven of juist van onderen bekijkt. 


• De volgende standpunten moet je kennen:


Ooghoogte.


Vogelvluchtperspectief.


Kikvorsperspectief.



Ooghoogte 

• Het onderwerp bevindt zich op gelijke 
hoogte, zoals een gemiddelde persoon 
tegen het onderwerp aankijkt.


• De horizon bevindt zich vaak in, of net iets 
boven, het midden.



Vogelvlucht perspectief

• Bij vogelvluchtperspectief is een tafereel 
vanuit een hoog standpunt weergegeven.


• Bij vogelvluchtperspectief zie je meestal het 
bovenaanzicht van een object/ tafereel.


• De horizon ligt vaak hoog in het beeldvlak.



Kikvorsperspectief 

• Bij kikvorsperspectief is een tafereel vanuit 
een laag standpunt weergegeven.


• Je kijkt tegen objecten/ een tafereel op.


• De horizon ligt heel laag, vaak net boven de 
onderkant van een schilderij.


