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Het schilderij in het 
Rijksmuseum is iets groter dan 
het schilderij in de klas. 

Toen Johannes Vermeer voor 
zijn doek stond, zag dat er 
ongeveer zo uit! 

Johannes Vermeer aan het werk



Johannes schilderde expres 
niet het héle huis, maar liet een 
stukje van de rechterkant en de 
bovenkant weg.  

Veel mensen vinden het 
schilderij daardoor extra mooi, 
omdat je de zijkanten er zelf 
bij moet verzinnen. Het prikkelt 
je fantasie. 
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Johannes Vermeer schilderde 
dit schilderij in 1658. Het is 
dus al meer dan 350 jaar oud. 
Johannes Vermeer was toen 
26 jaar. 



De scheuren in de gevel 
komen waarschijnlijk door 
de Delftse donderslag (zie 
het kader ‘BOEM’ in de 
docentenlesbrief). 
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Dit rode luik schilderde 
Johannes als één van de 
laatste dingen op zijn 
schilderij. Waarschijnlijk was 
het luik helemaal niet rood 
- misschien zat er zelfs geen 
luik - maar vond de schilder 
dat rode vlak gewoon mooi 
passen bij de rest van het 
schilderij. 
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Van veraf is het niet moeilijk 
om te zien dat deze vrouw in 
de deuropening zit met een 
naaiwerkje op haar schoot. 

Maar kijk eens van dichtbij: 
Johannes heeft haar helemaal 
niet heel precies geschilderd. 
Haar gezicht is niet meer dan 
een bolletje lichtbruine verf 
met een wit toefje erbovenop.



De bakstenen, het glas in 
lood en de scheuren in de 
gevel: als je met je neus op 
het schilderij gaat staan, 
zie je dat het huis helemaal 
niet zo nauwkeurig is 
geschilderd. Maar van een 
afstandje lijkt het zó echt 
dat je de stenen bijna kunt 
aanraken. 
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De scheuren in de gevel 
komen waarschijnlijk door 
de Delftse donderslag (zie 
het kader ‘BOEM’ in de 
docentenlesbrief). 
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Deze twee kinderen zitten met hun rug naar ons 
toe, maar aan de kleding kun je zien dat de 
achterste een jongetje is en de voorste een meisje. 
Wie het zijn of wat ze doen, blijft een raadsel. 
Johannes had zelf elf kinderen, maar het is niet 
bekend of hij hen weleens heeft geschilderd.
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Kunstkenners hebben met 
infraroodcamera’s ontdekt 
dat Johannes hier, bij het 
poortje, eerst een andere 
vrouw had geschilderd, 
zittend in de deuropening. 
Maar toen het schilderij 
bijna af was, veranderde 
Johannes van gedachte 
en schilderde hij de vrouw 
achter in de poort over 
haar heen.

Heeft de vrouw in de poort 
net het straatje geschrobt? 
Of staat ze daar de was 
te doen in een ton? Het 
water loopt vanuit de 
poort door een gootje 
richting de straat, helemaal 
tot de onderkant van het 
schilderij. Dat betekent dat 
dit huis aan een gracht 
stond. Die gootjes zorgden 
ervoor dat het vuile water 
van het huis de gracht in 
stroomde. Handig!



Deze druivenstruik is blauw. 
Huh? Blauwe bladeren? 
Nee, deze bladeren waren 
in 1658 gewoon groen. 

Om groene verf te krijgen, 
moest Johannes geel en 
blauw mengen. De gele 
kleur is door de jaren heen 
verdwenen en nu is alleen 
de sterkere, blauwe kleur 
overgebleven. Alleen hier 
en daar zie je nog wat 
groene tinten. 

U
it

g
el

ic
h

t



U
it

g
el

ic
h

t

Hier staat: i•VMeer
Het is de handtekening van 
Johannes Vermeer. 
Als hij zijn naam op zijn 
schilderijen zette - en dat 
deed hij lang niet altijd - 
dan deed hij dat vaak op 
een gekke plek. Op een 
rots, in een fotolijstje of, 
zoals hier, op een muur.



Vlamingstraat 40-42, Delft

toen nu?



Johannes Vermeer heeft geen 
zelfportretten gemaakt en niemand 
heeft hem als model gebruikt. 

We zullen dus nooit weten hoe hij 
er precies uitzag. Maar de schilder 
die hier aan het werk is, op één 
van Johannes’ eigen schilderijen, 
was waarschijnlijk Johannes zelf.

Lees meer informatie over 
Johannes Vermeer in de geprinte 
lesbrief. 

Johannes 
Vermeer



MeestervervalserMeestervervalser



Meisje met de parel, 
Johannes Vermeer, 1665
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Het is misschien wel het beroemdste 
schilderij van Johannes: Meisje met de 
parel. Het hangt niet in het Rijksmuseum, 
maar in het Mauritshuis in Den Haag. 

Johannes schilderde een meisje met een 
Turkse tulband en een giga-parel in haar 
oor. Niemand weet wie het meisje was, 
misschien bestond ze niet eens en heeft 
Johannes haar gewoon verzonnen.

Zo’n schilderij van een hoofd waarbij we 
niet precies weten wie het is, noemen we: 
een tronie. 

Vaak gebruikten schilders de tronie om 
te oefenen in het schilderen van speciale 
stoffen, gezichtsuitdrukkingen of emoties. 
Sommige schilders vroegen dan gewoon 
iemand die ze kenden om model te staan, 
anderen gingen aan de slag zonder model 
en verzonnen gewoon iemand. 

Het leuke aan een tronie is dat je met een 
beetje fantasie helemaal zelf kunt bedenken 
naar wie je kijkt. Hoe heette dit meisje? 
Wat denkt ze? Wat heeft ze vanmorgen 
ontbeten? In welke stad woont ze? En: 
wat heeft ze vannacht gedroomd? 

Kijk goed naar het schilderij en vertel het 
verhaal van dit meisje met je eigen fantasie. 

Meisje met 
de parel
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Wist je dat...
Tronie ‘kop’ betekent? 



Doe de sleutelchallange door het Rijksmuseum

Zin in een speurtocht? 

Ga naar 
www.rijksmuseum.nl/nl/
ontdek-meesterwerken 

of scan de QR-code hiernaast.

Wie weet kom je het Straatje 
van Johannes Vermeer ook 
wel tegen! 



Extra informatie, voorbeeldopdrachten en leuke weetjes 
zijn te vinden in de geprinte lesbrief
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