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Dutch Atelier of Realist Art 

Materialenlijst 

Portrait Painting (Trimester I) 

Voor deelname aan deze cursus zijn de volgende materialen nodig. 

Benodigdheden kopen bij DARA? 

Artikelen op de lijst gemarkeerd met * zijn te koop in het atelier. 

 

Heb je vragen over een van de items op deze lijst? 

Stuur ons dan een e-mail op info@dutchartatelier.com en we helpen je graag verder. 

 

KLEUREN 

Alle olieverf moet van artistieke / professionele kwaliteit zijn. 

• Titaanwit of *Lithopoonwit (Loodwit is alleen geschikt als je er al ervaring mee hebt.) 

• Ivoor Zwart 

• Rauwe Omber  

 

Opmerkingen van de docent: 

Welke merken kopen? 

Ik gebruik over het algemeen Michael Harding-verven. Ook Gamblin en Haarlemmer Olieverf 

kan ik aanbevelen als betaalbare merken van goede kwaliteit. Voel je vrij om alle merken naar 

keuze te gebruiken, maar geen verf van "studentkwaliteit". (Rauwe Omber van Rembrandt 

bevelen we niet aan gezien het andere pigmenten gebruikt). 

 

Watervermengbare olieverf: 

Ik heb geen ervaring met watervermengbare olieverf en betwijfel of ze archiveren. Dat gezegd 

hebbende, als je liever dit soort verf gebruikt, vind ik dat prima. 

 

DOEK 

*  Olie geprepareerd Belgisch linnen op rol wordt verkocht bij DARA. 

 

• 4 canvas, afmeting 24 x 30 cm, fijngeweven katoen of linnen 

• *** 5 canvas, afmeting 10 x 15 cm 

• *** 5 canvas, afmeting 24 x 30 cm 

 

Opmerkingen van de docent: 

Voor de items die zijn gemarkeerd met *** sterren, is het beter om canvaspapier of los canvas 

te gebruiken dat op een tekenbord kan worden geplakt. 

 

mailto:info@dutchartatelier.com
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Schilderen op los doek voor de 4 langere portretstudies is ook goed. (Met 'los' bedoel ik canvas 

dat niet op een houten frame is gespannen of op een paneel is geplakt.) 

 

Wat de canvaskwaliteit betreft: ik ben niet zo kieskeurig over het canvas gemarkeerd met *** 

sterren. Kies echter voor de 4 canvassen die voor langere studies worden gebruikt, voor een 

goede kwaliteit. Het goedkoopste katoenen canvas dat je in de action kunt vinden, lijkt 

misschien een verleidelijk koopje, maar kan later voor problemen zorgen. Het is moeilijk om 

goede resultaten te behalen als we moeten vechten tegen slechte materialen. 

 

 

MEDIUM VOOR OLIEVERF 

• * Lijnzaadolie 

• * Gamsol 

Gamsol is het enige oplosmiddel dat in de studio mag worden gebruikt. 

 

Opmerkingen van de docent: 

Het type lijnolie dat ik gebruik is geraffineerd, maar andere soorten zijn ook prima. 

 

 

SCHILDERS HULPMIDDELEN 

• Palet 

• 1 paletmes, diamant vorm 

• 2 metalen paletdoppen (om medium in te doen) 

• 1 rol schilderstape 

• Keukenrol 

• Een pot om kwasten in uit te spoelen. Een luchtdichte penselenwasser is de beste 

keuze, maar een schone & lege glazen pot met deksel werkt ook 

• Optioneel: breinaald (om te meten) 

• Optioneel: latex handschoenen 

• Optioneel (maar sterk aanbevolen!): kleine handspiegel 

 

Opmerkingen van de docent: 

Over paletten 

Het palet moet groot genoeg zijn om voldoende ruimte te bieden voor het mengen van kleuren. 

Een minimale breedte van 30 cm is een goede maat. 

 

De mijne is een traditioneel houten palet. Glazen paletten, zoals van New Wave, zijn ook goed. 

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het vermijden van papieren paletten, maar als je deze 

liever gebruikt, voel je dan vrij. 

 

Over paletdoppen 

Voorbeeld hier. Het is beter om het soort te kopen dat kan worden afgesloten met een metalen 

deksel. Als alternatief, als je twee kleine lege glazen potjes in huis hebt van ongeveer 40 ml 

(zoals uit een kruidenpotje), werkt dat ook prima. Plastic containers van welke aard dan ook 

zijn niet geschikt. 

 

https://www.gerstaecker.nl/GERSTAECKER-Penselenwasser-draagbaar.html
https://www.vanbeekart.nl/p/new-wave-posh-palet-226x305cm-grijs-glas/139438/
https://www.vanbeekart.nl/p/paletdop-vernikkeld-dubbel/108504/
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PENSELEN 

Het is goed om een verscheidenheid aan penselen te proberen: ronde, kattentong en platte 

vormen in alle maten, zowel varkenshaar als marterhaar of synthetisch haar. Het volgende is 

slechts een aanbeveling van de minimaal mee te nemen penselen. Breng zoveel kwasten mee 

als je wilt. 

 

• Minstens 1-2 ronde vaarkenshaar penselen, middelgrote tot grote maat 

• Een verscheidenheid aan kattentong vaarkenshaar penselen, kleine tot grote 

maten 

• Een verscheidenheid aan ronde penselen van marterhaar of synthetisch haar, in 

kleine tot middelgrote maten 

• Een verscheidenheid aan kattentong penselen van marterhaar of synthetisch 

haar, in kleine tot grote maten 

 

Opmerkingen van de docent: 

Wat betekent "een verscheidenheid"? 

Minimaal 4 tot 5 verschillende penselen in een aantal verschillende maten. 

 

Welke maat # penselen te kopen? 

Er is geen universeel maatsysteem. Een #6 penseel van het ene merk kan een andere maat 

hebben dan #6 van een ander merk. Als een ruwe indicatie beschouw ik een penseel van 

ongeveer 1 tot 1,5 cm breed als "middelgroot". 

 

Welke merken kopen? 

Ik denk dat penselen een heel persoonlijke keuze is, en het is goed om zoveel mogelijk 

verschillende merken te proberen om een idee te krijgen van wat het best voor je werkt. Voor 

een voordelige keuze denk ik dat Da Vinci- en Ami-penselen een goed startpunt zijn als u voor 

de allereerste keer penselen koopt. 

 

Welke penselen gebruikt de docent? 

Op dit moment gebruik ik Rosemary & Co.-penselen, met name de Classic Bristle series, 

Master's Choice series en Eclipse series. Rosemary penselen zijn alleen online te bestellen vanuit 

de UK, maar de kwaliteit is uitstekend. 
 
 

Hoe zit het met platte penselen? Ze staan niet op de materialenlijst. 

Platte penselen zijn niet strikt verplicht, maar breng ze zeker mee als je ze hebt of ze gewoon 

wilt uitproberen! 

 

 

 

 

https://www.rosemaryandco.com/
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LOCAL ART SUPPLY STORES 

Availability may vary between stores. 

 

 

Prins Kunstcentrum 

Lange Herenstraat 24 

2011 LH Haarlem 

website | tel: +31 (0)23 532 18 74 

 

Gerard Smit 

Gedempte Oude Gracht 36 

2011 GS Haarlem 

website | tel: +31 (0)23 531 22 31 

  

Peter van Ginkel 

Bilderdijkstraat 99 

1053 KM Amsterdam 

website | tel: +31 (0)20 618 98 27 

 

Van Beek Art Supplies 

Stadhouderskade 63-65 

1072 AD Amsterdam 

website | tel: +31 (0)20 662 16 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van der Linde 

Rozengracht 36-38 

1016 NC Amsterdam 

website |tel: +31 (0)20 624 27 91 

 

Van Beek Art Supplies 

Stevinstraat 7b 

1171 XW Badhoevedorp 

website | tel: +31 (0)20 658 22 90 

 

TOWI 

Morsstraat 22 

2312 BM Leiden 

website | tel: +31 (0)71 513 39 72 
 

Goedman Art Supplies 

Prins Hendrikstraat 51 

2518 HJ Den Haag 

website | tel: +31 (0)70 345 13 24 

 

 

http://www.prinskunst.nl/
http://www.gerardsmit.nl/
https://www.gerstaecker.nl/
https://www.vanbeekart.nl/
https://www.vanderlindewebshop.com/nl
https://www.vanbeekart.nl/
https://www.towileiden.nl/
http://www.rolfgoedman.nl/home

