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Disclaimer 

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie in dit e-boek is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, 
verspreidt of op een andere manier gebruikt (of misbruikt). U mag de informatie in dit e-boek 
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Atelier Kunstig Art is het niet toegestaan tekst, 
fotomateriaal of andere materialen in dit e-boek her te gebruiken. Het intellectueel eigendom 
berust bij Atelier Kunstig Art. 

Aansprakelijkheid 

Atelier Kunstig Art streeft naar een zo actueel mogelijke website en e-boek. Mocht ondanks deze 
inspanningen de informatie van en/of de inhoud in dit e-boek en/of op de website onvolledig en of 
onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten in dit e-boek of op de website worden aangeboden zonder enige 
vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze 
materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande 
mededeling. Atelier Kunstig Art aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op 
websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.  
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Voorwoord 

Dit is een verslag van het schilderproces van Sylvia te Braake. Zij is 
in 2004 Atelier Kunstig Art gestart omdat zij graag meer mensen 

wilde laten ervaren waarom intuïtief schilderen zo bijzonder is. Door 

haar jarenlange ervaring met schilderen en lesgeven heeft zij haar 
eigen methode voor intuïtief schilderen ontwikkeld en dat blijft zich 

ook altijd ontwikkelen.  

 
Door haar inzicht in de parallellen van het schilderen en het leven 

heeft zij de ommekeer in haar eigen leven ervaren en dat zorgt 

ervoor dat ze met passie en liefde haar methode kan overbrengen 
naar een ander toe.  
 

Die passie is de grootste drijfveer van Sylvia te Braake om zoveel 

mogelijk mensen kennis te laten maken met haar methode en 
intuïtief schilderen. Ondanks vele tegenslagen gaat zij door om 

mensen wekelijks te inspireren om creatief bezig te zijn, die 

ontspanning te ervaren en vooral weer in contact te zijn met hun 
gevoel en intuïtie.  

 

Wees wel gewaarschuwd: je kan er werkelijk aan verslingerd raken, 
vandaar dat er een bordje op de deur van het atelier staat:  

 

Verslavingsgevaar!!  
 

Sylvia neemt je mee in haar verhaal, haar uitdagingen, de 
gedachten en gevoelens die komen en gaan tijdens het schilderen 

van een nieuw schilderij. Niet alleen in woord maar ook met foto’s, 

om helder te maken wat er kan gebeuren tijdens het intuïtief 
schilderen.  

 

Elk schilderij heeft een ander verhaal, een ander proces. Dat maakt 
dat elke schilderij werkelijk in alles uniek is.  

 

Ervaar wat “een reis door grijs” met jou doet en veel leesplezier!  
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De start van de uitdaging: in grijs schilderen!  

11 januari 2017 
 

Wat gaat dit nu worden? Ik heb mezelf de uitdaging gegeven om zo 

lang mogelijk vol te houden met alleen wit en zwart, dus ook grijs te 
schilderen.  

 

Wat is dat moeilijk!!  
De eerste laag zit er op.  

 

                       

 

 

2e dag schilderen 
 

Het is net alsof ik niet meer weet hoe ik moet 

schilderen?! Ik wilde in dezelfde stijl als mijn  
sienna schilderijen met rode ballen  

schilderen, maar dit voelt zo ongelooflijk  

vreemd. Ik heb het gevoel dat ik mezelf niet  
ben.  

Zoekend.  

Ik snak nu al naar andere kleuren. 
  

Wat is dit ongelooflijk moeilijk zeg!!  

 
 Voorbeeld sienna schilderij 
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3e keer schilderen 
 

Ik heb het schilderij een slag omge- 
draaid en toen zag ik rechtsonder  

togen. Ik ging daarmee aan de slag  

maar dat was het ook niet. Links wilde 
wel in beweging komen. 

 

Er is beweging, maar komt dat 
misschien omdat ik toch heel stiekem  

een klein beetje donkerbruin erbij heb 

gedaan?? Hahaha, ik kon het niet laten 
en je ziet er niets van.  

 

Het is alleen het gevoel!  
 

 

 

4e keer schilderen 
 

Er ontstaat een pad en drie traptreden. Steppingstones. 

 Liefde, respect en dankbaarheid, zo wil ik in het leven staan! 
Misschien is dit de nieuwe wereld die hier ontstaat, mijn wereld: 

geordend.  

 

  

                                        Na tweede dag 
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Tussendoor informatie 

 

Op het moment dat ik dit aan het schilderen ben is het januari 2017 

en is er veel chaos in de wereld.  

 
Donald Trump wordt President van Amerika. Persoonlijk hoop ik dat 

er nog een wonder geschiedt want ik vind het behoorlijk eng en 

vertrouw hem niet.  

 

Uit onder andere Syrië is er een uitstroom van vluchtelingen en in 

Europa is er veel dualisme. De ene partij staat klaar om ze op te 
vangen en aan de andere kant staan demonstranten klaar met hun 

protesten. 

  
Dan hebben we nog te maken met terrorisme en veel vooroordelen 

over onder ander moslims.  

 
Ik sta er versteld van hoe men met zoveel haat over andere 

mensen, culturen en geloven praat, terwijl ze er zelf vaak nog nooit 

iets mee te maken hebben gehad.  
 

Er is veel angst en politiek en media weten die angst te voeren en 

daar heb ik moeite mee. Ik kies dus bewust om heel selectief naar  
TV te kijken en welke informatie ik binnen wil laten komen. 

  

Ik wil graag vanuit liefde leven en al weet ik dat er altijd mensen 
zijn, die om een of ander reden een ander willen bedonderen, ik 

geloof wel in het goede van elk mens en kies ervoor om positief en 

liefdevol naar mijn medemens te kijken. 
 

Dan gaan we binnenkort stemmen in Nederland. Al die beloftes die  
worden gemaakt en de grote vraagtekens die ik dan heb of ze dat 

dan werkelijk gaan doen op het moment dat ze een kabinet gaan 

vormen. 

 

Inmiddels ben ik het zat om die loze beloftes van mensen te horen – 
niet alleen van politici, hoor!  

 

Kortom, in een notendop: chaos om me heen!  
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Wat ik wil? Harmonie in en om mij heen. Gelukkig en blij voelen. 

Gezond zijn en een goed bestaan leven en hebben.  

Hier werk ik elke dag aan door onder ander te schilderen, want dat 
is voor mij een veilige uitlaatklep en mijn schilderijen “praten” ook 

wel tegen mij!!  

 
5e keer schilderen 

 

Rechts ontstaat ook een pad én een ingang. Yes, dit voelt goed. 

Voor mij is het belangrijk dat er paden naar rechts gaan, naar de 

toekomst. Ik ben er doorheen. Ik heb er nu plezier in. Het loopt. Het 
maakt nu niets meer uit dat het grijs is. Er is rust bij mij en mijn 

schilderij loopt. Dát is belangrijk.  

 
Ik zit weer in de flow!  

 

6e keer schilderen 

 

Linksboven is het net alsof er gebouwen zijn, maar ze raken 
vervormd. Zitten ze in een glazen bol? Of zijn dit alle heilige huisjes 

die omvallen? De bestaande wereld zoals we die kennen verdwijnt, 

alle toestanden in de wereld hebben  
effect op mij, dat voel ik duidelijk.  

 

Ik voel angst voor de toekomst, ongeloof  

wat er gezegd wordt en hoe men  

reageert op elkaar. Waar gaan we heen?  
Ik voel enorme onrust. Hoe moeten we  

nu verder? Er gebeurt veel bij mij tijdens  

het schilderen en tegelijkertijd voel ik ook 
plezier in het schilderen zelf.  

 

Het grijs heeft geen enkel effect meer op 

mij of misschien juist wel. 

 

Ik blijf kalm. Het geeft mij energie en  

ondanks de angsten die ik tegenkom  

voel ik me ook blij.  
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7e keer schilderen 

 

In het midden ontstaat een zandloper. Het doet mij gelijk denken 
aan een jonge man die laatst bij mij schilderde. Omdat hij teveel 

prikkels binnenkreeg filterde hij alles via een zandloper.  

 
De zandloper ontstond ook in zijn schilderij,  

dat was heel bijzonder.  

 

Ik kijk nu naar mijn zandloper en ik denk, 

ja dat is misschien een goed idee. Bij mij 
komt soms ook teveel binnen en wordt  

het een chaos in mijn hoofd. Ik wil soms 

heel veel, heb veel ideeën, maar mijn lijf  
is vaak te moe om mijn hoofd bij te  

houden. 

 
Misschien moet ik ook alles door een  

zandloper laten gaan!?!? 

 

 

 

 

 

8e keer schilderen 

 

Linksboven ontstaat ook een soort zandloper. Maar nu is ”de oude 

wereld” onderin gezakt. Volgens mij staat het in brand. Misschien 
komt hier wat rood in straks! Het oude mag in vlammen opgaan, 

zodat een nieuw tijdperk aan kan breken. Wie weet? 

 

Boven de eerste zandloper in het midden is nu een trechter op zijn 
kop gekomen. Dit voelt alsof het alle informatie van het universum 

begeleidt naar de aarde toe. Dan wordt het gefilterd in de zandloper!  

 
Het is ook mijn intuïtie die binnenstroomt.  
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9e keer 

 

Rechtsonder komen pilaren. Iedere keer hoor ik in mijn hoofd 
"pillars of strength". Ik kan daar verbinding mee maken in de zin dat 

het belangrijk is om mijn basis heel sterk te maken. Mijn basis is 

mijn geloof dat alles goed komt. Dat er altijd hulp en hoop is. Dat 
alles wat er gebeurt in het leven een hoger doel dient, meer dan ik 

soms op dat moment kan bevatten. Mijn normen en waarden staan 

ook aan mijn basis. Liefde, respect, dankbaarheid, eerlijkheid, eigen 
verantwoordelijkheid en ga zo maar door.  

 

Misschien is dit de tegenpool van de linkerkant van het schilderij, die 
triggert angst en deze pilaren geven hoop. Wow, wat is dit weer 

gaaf. Ja, het is heel belangrijk om in balans te zijn en dit is wel 

degelijk de tegenpool van angst. Jippie, dit voelt heel goed. 

 

Het liefst laat ik een pilaar helemaal doorlopen naar boven, alleen 
zie ik de functie hiervan niet, dus dat doe ik niet. Ik zet de pilaren 

erin, met rechts veel licht. Aan de rechterkant moet het voor mij 

licht zijn, want daar ligt mijn toekomst en  
dat wil ik uitnodigend hebben in het licht. Aan 

het eind van de gang komt een deur die  

openstaat. Weer met veel licht. Dit voelt heel  
fijn en aangenaam. Dit is goed.  

 

Symbolisch voelt dit heel powerful, een 

grote deur die open staat, die nieuwe  

dingen uitnodigt om op mijn pad te  
mogen verschijnen. In het licht staan is  

altijd goed.  
 

Wat hier boven moet gebeuren heb  

ik werkelijk geen idee van. Het maakt  
mij nieuwsgierig.  

 

Terwijl ik dit nu schrijf, bedenk ik, ik  
kan wel even googlen op  

"pillar of strength".  
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Grappig het blijkt een game te zijn. Nooit van gehoord.  

Wat staat er in de eerste regel: 

 
 “A batarian refugee needs the Pillars of Strength to improve his 

people's morale”.  

 
Nou ik wil niet veel zeggen, maar is dit niet heel bijzonder? Ik heb 

het nodig om mijn eigen moraal hoog te houden en ja wij hebben 

het allemaal nodig, laat staan alle vluchtelingen.  
 

Ik ga door met mijn grijs.  

 
Wat een heerlijke tocht is dit schilderij weer!!  

 

 

 

10e keer 

 

Daar gaan we weer. 's Nachts droom ik dat er een verstopping 

ontstaat in de informatie die naar mij toe mag komen. Ik word 

wakker en weet gelijk dat ik mijn zandloper moet veranderen! Ook 
's nachts ben ik dus bezig met mijn schilderij. Of is het met mijn 

eigen proces? 

 

Ik besluit om de nek van de zandloper groter te maken en de 

bolvorm strakker. Er ontstaat dan meer ruimte voor doorstroming. 

Bovenin zie ik een lijn en ik ga die strakker en duidelijker inzetten. 
Dan komt er weer een lijn, een vorm. Eerst altijd rustig opbouwen. 

Voelen of dit goed voelt.  

 

Ja, dit is goed.  
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11e keer 

 

Ik ga alle lijnen in het schilderij zwarter maken. Dat voelt heel 
krachtig om te doen. Ik speel ook bovenin met perspectief. 

Eigenlijk kloppen een paar lijnen niet, tenminste als je er op een 

bepaalde manier naar kijkt. Ik vind dit een leuk spel.  
Mijn hersenen foppen!!  

Daar ben ik best wel goed in, want dat is wat er eigenlijk gebeurt als 

je intuïtief schildert. Je zorgt voor chaos op je doek zodat je linker 
hersenhelft zich uitschakelt, die houdt namelijk niet van abstract. 

Daardoor kom je heel gemakkelijk in je rechter hersenhelft waar je 

creativiteit en intuïtie zit. Daarom geeft kliederen en spelen met verf 
zonder plan zoveel rust en ontspanning, want dat zit ook in je 

rechter hersenhelft. In combinatie met schilderen met grijs voel ik 

me op dit moment helemaal Zen!  
 

Nooit van mijn leven had ik dit verwacht, maar ik geniet ervan om 

met grijs te schilderen.  
 

                              Wat een ervaring is dit, zeg! 

 

Ik blijf nu hangen wat er rechtsboven 

moet gebeuren en daaronder. Geen  

idee. Het enige gevoel wat ik heb is  
dat het wel iets met de pilaren  

eronder te maken zou moeten hebben 

en op dit moment  

"zie" ik de connectie nog niet. 
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12e keer 

 

Ik zie rechtsboven ineens een vrouw  
in een hele lange jurk. Julia Roberts in 

die ene reclame, schiet door mijn  

hoofd. Ik ga daarmee aan de slag.  
Mooie plooien in de jurk. Ja, dit is goed.  

Eronder zie ik heel flauw een landschap.  

Ik ga ermee aan de slag en ik vind het  
nog helemaal niets. Te bedacht. 

 

Waarom weer zo’n strakke horizon? Ik  
wil ovaal! Niet logisch in een landschap,  

maar toch. Ik volg mijn gevoel. Ineens  

ontstaat een bootje.  
 

Jeetje wat moet ik nou met een bootje?  

Als er iets is waar ik niets mee heb is het 
wel een bootje. Ik wil het liefst met mijn  

twee voeten op de grond blijven staan. Dat  

vindt mijn maag namelijk heel erg fijn.  
Ik heb echt geen zeebenen. Maar dit is grappig. De jurk van die 

dame lijkt wel een zeil. Ja, dat middenstuk kan een mast worden en 

dan is de rest van de jurk rechts ook een zeil.  
 

Heel logisch!! Heel vreemd.  
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13e keer 

 

Ik kan niet wachten om verder te gaan met mijn bootje. Het wordt 

steeds sterker. In de spiegeling van het water ontstaat eigenlijk een 

anker op zijn kop. Een anker staat vaak voor hoop. Ja, af en toe 
staat alles op zijn kop in mijn leven, dus ook dat klopt, maar er is 

wel hoop. Ik word er in ieder geval blij van en voel een enorme 

grijns op mijn gezicht die nét in het atelier past!  

 

Terwijl ik rustig een kopje thee drink, zie ik tot mijn heerlijke 
verrassing dat de mast die van boven naar beneden gaat, in een 

reflectie, zo overloopt in een van de pilaren onderin. Nou, dat zei ik 

toch dat een pilaar omhoog moest!!  
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Ik heb geen tijd om mijn thee op te drinken en moet eerst die pilaar 
sterker maken en de mast ook. Wow, dat voelt zo sterk. En dan die 

mooie dame die bovenop die mast staat. Alsof zij mijn 

beschermengel is en mij een veilige, behouden vaart toewenst.  
Ik krijg er kippenvel van. Niets wil ik liever dan in veilige wateren 

verkeren. Zorgeloos in het leven kunnen staan. Nog meer genieten 

van het leven dan ik al doe. Ik voel dat ik hieruit kracht kan putten. 
Er is echt hoop voor mij!  

 

Er is op de punt van de boot ook een man met een "hond” (heel 
klein). Die zit in de vorm van het zand op het doek. Toeval? Ik 

geloof niet in toeval, wel grappig. Wie zou hij nou zijn? Er zit ook af 

en toe humor in mijn werk, daar moet je wel Sylvia voor heten om 
het te begrijpen, hahaha.  

 

Zegt die man de oude wereld vaarwel en gaat hij richting een 
nieuwe wereld waar er wel respect en liefde is? Waar er vrede is? 

Waar we met z'n allen als één kunnen leven?  

 
Wat ik mij wel goed realiseer is dat de boodschappen in mijn 

schilderijen altijd iets over mijzelf zeggen. Dus........ ja, ik ben 

eigenlijk heel erg bezig met het loslaten van oude overtuigingen, 
patronen, mensen die mij niet meer van dienst zijn. De saboteurs, 

de zuigers, de manipulators. Ik ben klaar met mensen of instanties 

die mij dwingen om eerst boos te worden, voordat zij hun werk goed 
doen.  

 

Ik besef al langer dat ik wel degelijk grenzen stel.  

Soms had ik het zelf niet door want anderen respecteerden mijn 

grenzen niet en daar ben ik klaar mee. Daag allemaal. 
 

Ik wil mezelf graag omringen met mensen die het beste met mij 

voor hebben, die mij steunen en het beste in mij naar boven halen, 
mij inspireren, mij liefhebben, mij respecteren. Ik doe mijn best om 

elke dag anderen aan te moedigen, te inspireren, te steunen, in hun 

waarde te laten en lief te hebben.  
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Misschien ben ik wel erg idealistisch, maar ik geloof en eigenlijk 

weet ik dat inmiddels zeker, dat als je zelf anders in het leven staat 

dat je vanzelf gelijkdenkende mensen aantrekt. Als ik in het atelier 
kijk, dan is dat het bewijs. Zoveel bijzondere en inspirerende dames. 

Helaas de mannen komen maar heel sporadisch. Waarom weet ik 

ook niet.  
 

Bedankt aan allen die elke week en maandelijks komen schilderen. 

Jullie zijn zo bijzonder voor mij. Jullie zijn - buiten mijn kinderen en 
familie om - de reden waarom ik 's morgens opsta en ga werken, 

waarom ik blijf volhouden met het atelier en waarom ik weet dat 

deze methode van schilderen zo heilzaam is. Ik gun het iedereen om 
zo’n proces mee te maken. Het blijft zo bijzonder.  

 

De volgende keer mag ik met rood beginnen.  
 

Nieuwe fase!  

 

14e keer 

 
Ja, daar is kleur! Rood mag er eindelijk in. 

Toch voelde dat ook niet zo goed. Waarom? 
Bij het bruin / sienna stond dat perfect dus 

logischer wijs wilde ik in dezelfde sfeer  

blijven.  
 

Iedere keer werd mijn aandacht getrokken 

naar het schilderij dat aan de muur hing.  

Oranje moest erbij. Toen ik dat deed  

voelde het gelijk heel anders. 

 
Het oude bestaan mocht in vuur opgaan.  

Vanaf het begin wist ik dat daar rood-oranje  

moest komen. Linksonder moest ook op zijn minst één rode bal 
komen. Rechts in het midden was de vorm van de grote bal al  

duidelijk aanwezig en rechtsonder ook.  

Rood-oranje brengt levenskracht, levensenergie en dat is essentieel. 
Het voelt alsof alles weer mag stromen. Ook in mij.  

Ik voel hoe blij ik word en dat ik echt geniet.  
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15e keer 

Er komen nog meer ballen. Eentje wil  

ontsnappen en gaat dwars door het  
plafond om als het ware te zeggen dat 

 niets mij meer tegenhoudt. 

 “The universe is the limit”. 
 

Er komen meer ballen, je ziet ze in de  

zandloper. Deze staan voor mij voor  
informatie = intuïtie. Nu stroomt het  

goed door in de zandloper! 

 
Langzaam voelt het dat het verhaal  

van mijn schilderij compleet is.  

 
Nog blijf ik lang kijken naar mijn  

schilderij en dan zijn het hele kleine  

lijntjes die net iets strakker gemaakt  
kunnen worden. Deze periode is  

belangrijk voor mij. Als een röntgenstraal ga ik millimeter voor 

millimeter over mijn schilderij. Ik weet uit ervaring dat als ik nu iets 
tegenkom waar ik niet blij mee ben het voor altijd gaat storen.  

 

Nu puntjes op de “i” en zo goed mogelijk afwerken.  
Hier komt mijn drang of is het dwang naar perfectie naar boven. 

Heel soms kan ik denken “joh, dat ziet niemand dat het een 100ste 

van een mm niet strak is”. Ook ik heb het geleerd, hahaha!!  
 

Met trots kan ik nu mijn eindproduct aan de wereld laten zien.  

 
Hier is het dan…. 
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Ik wil je graag bedanken voor het lezen van mijn verhaal. Ik hoop 

dat het je wat meer inzicht heeft gegeven in het proces van intuïtief 

schilderen en wat het voor je kan betekenen.  
 

Heb je vragen of wil je iets kwijt? Mail mij gerust op 

info@kunstigart.nl  
 

Met kunstzinnige groet,  

 

Sylvia te Braake 

 
Atelier Kunstig Art 

IJsselstein 

 
www.kunstigart.nl 

06-291 35 690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kunstigart.nl/

