
Portretten kijken in Museum “Het Palthe-Huis”
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LEES- EN VERTELTEKST VOOR DE  LEERKRACHT

Door de tijden heen hebben kunstenaars altijd gezichten vastgelegd. Voor hen is het een interessant onderwerp 
om te tekenen, te schilderen, te fotograferen of om er een beeld van te maken. Iedereen vindt het fijn om een 
portret te hebben. Een portret van iemand die je lief vindt of een portret van jezelf – als herinnering voor later

Er komen per dag veel mensen naar museum “Het Palthe-Huis”. Sommigen zijn er altijd. Die
zijn vastgelegd in verf op doek, bijvoorbeeld Johan Gelderman. Doordat de beroemde
kunstenaar Karel Willink een portret van hem maakte is hij een beetje onsterfelijk geworden.
Het portret is zo echt, dat je hem zo op straat of in de bus zou kunnen ontmoeten. Andere
portretten zijn minder precies. Tijdens de museumles bekijken we portretten – schilderijen –
en bespreken de verschillen. Wat valt er allemaal aan je eigen gezicht te ontdekken, van
wenkbrauwen, neusvleugels tot oren. Er zijn uitstekende delen waar licht opvalt. Wat
verandert er aan een gezicht als het ouder wordt? Hoe kijken ze, brutaal, verdrietig, boos? En
hoe laat de schilder zien, dat de man of  vrouw die hij schildert trots is op zijn beroep? Ook ga
jezelf tekenen nl. een cartoon, een silhouet en een zelfportret.

lesdoelen: 
a. kinderen bekijken en bespreken portretten in het museum
b. kinderen zien het verband tussen de manier waarop beeldende middelen worden gebruikt
c. kinderen leren de begrippen, ‘en face’, ‘en profil’ en driekwart
d. kinderen tekenen een bepaald portret naar beschouwing
e. kinderen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
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PASFOTO’S

Als je tegenwoordig voor een pasfoto naar de fotograaf moet om een portretfoto te laten maken, dan weet de 
fotograaf hoe jouw gezicht precies gefotografeerd moet worden. Het moet frontaal. Je moet dus recht in de 
camera kijken. Het hoofd mag niet iets schuin staan, dat is fout. Je mag ook geen hoedje of muts op hebben. Dit 
zijn regels voor pasfoto’s die opgesteld zijn door de regering. Elke pasfoto moet op dezelfde manier gemaakt 
worden, zodat er eenheid is in de foto’s in het paspoort. Toen rond 1840 het fotograferen werd uitgevonden, 
waren de mensen erg bang om zich te laten fotograferen. Zij vonden het beeld van zichzelf raar en dachten dat het
niet klopte. Zij waren niet gewend aan een waarheidsgetrouw portret. Alles kon je op de foto zien, dat je kaal was, 
of dat je scheel keek, of dat je een kromme neus had.
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VOOR DE FOTOGRAFIE

Toen men nog geen foto’s kon maken lieten de mensen zich afbeelden op schilderijen. Vaak waren deze 
geschilderde portretten niet helemaal waarheidsgetrouw. De kunstenaar kreeg opdracht om een portret te 
maken. Als de opdrachtgever zei ik wil mooi op het portret, dan kon dat. In werkelijkheid had de man een kromme
neus, maar op zijn portret heeft hij dat niet. De kunstenaar heeft het mooier gemaakt dan het in werkelijkheid is.

HET VROEGSTE PORTRET

Mensen begonnen al heel vroeg zichzelf en de mensen om zich heen te schilderen. Een
van de vroegste portretten is het mummieportret uit Egypte. Jullie hebben vast wel
eens van de Egyptische farao Toetanchamon gehoord. Deze farao had een gouden
masker, waarmee hij begraven werd. Toen de archeologen het graf en de kist van de
farao openden keken zij recht in de ogen van de koning. Nu was dit masker niet het

werkelijke gezicht van de farao. Het gezicht was heel mooi
gemaakt. Alles klopt aan dit gezicht. Vooral de
gelijkvormigheid valt op, de symmetrie. Daarom lijkt de
man ook heel knap. En hij wordt afgebeeld als de koning
van Egypte, die in het oude Egypte als god vereerd werd.
Goden waren niet lelijk, dus werd er een fraai masker voor hem gemaakt. Zijn gezicht 
is later aan de hand van zijn schedel gereconstrueerd en we zien dat hij heel jong is en 
een beetje babywangetjes heeft. 
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KONINGEN LATEN ZICH VAAK PORTRETTEREN

Van koningin Beatrix zijn heel veel portretten gemaakt. Beatrix is ons staatshoofd en van het staatshoofd moet in 
openbare gebouwen, zoals stadhuizen en rechtbanken,  een portret hangen. Veelal wordt een bekende 
Nederlandse kunstenaar gevraagd een portret te schilderen van de koningin. Hieronder zie je een paar 
voorbeelden van een officieel portret van koningin Beatrix Het gezicht is hier drie-kwart (schuin opzij) en en face 
(spreek uit an fas), dat is recht van voren geschilderd. Je ziet bij het tweede portret ook nog dat ze glimlacht.
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Ook vroeger lieten koningen portretten maken door beroemde kunstenaars. En niet alleen geschilderde 
portretten. Zo werden van de Romeinse keizers beelden van marmer gemaakt, portretbustes genaamd.  Koningen 
lieten zich vaak in hun mooiste kleren en met veel sieraden portretteren
Een voorbeeld is het portret van de koning van Engeland Hendrik de 8ste. Hij leefde van 1491 tot 1547. Hij gaf aan 
de beroemde kunstenaar Hans Holbein de opdracht een portret van hem te schilderen. Op dit portret zie je dat hij 
dik is. Gezicht en lijf zijn bol. Hij had een kleine mond en kleine oogjes.  Deze Hendrik de 8ste trouwde 6 keer. Via 
portretten maakte hij de eerste keer kennis met zijn vrouwen. Deze vrouwen lieten zich dan ook heel mooi 
portretteren, zoals hier Anna van Kleef. Toen Hendrik haar in echt zag, viel haar schoonheid zo tegen, dat hij al 
snel weer van haar ging scheiden.
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Julius Caesar



Beroemde portretten

Tegenwoordig hangen veel beroemde portretten in grote musea. Het bekendste
portret is wel het portret van de Mona Lisa van Leonardo da Vinci, dat in Parijs
hangt. Dit portret is zo bijzonder, omdat Leonardo haar glimlachend geschilderd
heeft ,waardoor zij een geheimzinnige blik krijgt.  Een ander beroemd portret, dat in
Nederland is, is het portret met de titel “meisje met de parel” (1665-1667)  van
Johannes Vermeer. Hij was een beroemd kunstenaar en schilderde een meisje,
waarschijnlijk zijn dienstmeisje, op een bijzondere manier. Zij kijkt om en haar
mond staat iets open alsof zij iets gaat zeggen. Tevens heeft zij een tulband op.
Een hoofddeksel dat voor die tijd heel apart was. Het portret is ook in hele zachte
kleuren uitgevoerd. Je ziet bijna geen lijnen, alleen maar kleur
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Ook de beroemde Nederlandse kunstnaar Rembrandt van Rijn heeft portretten gemaakt. zoals van zijn vrouw 
Saskia. (1633) Rembrandt was een schilder, die heel goed wist hoe hij  met licht en donker moest werken. Dat is 
ook goed te zien aan het portret van Saskia.  Hij schilderde niet alleen het gezicht, maar ook het bovenlijf.. Tevens 
heeft hij haar lachend geschilderd. met pretoogjes en op een manier waarbij de verfstroken bijna kunt zien. Dit 
deed hij, zodat het lachende gezicht veel beter uitkwam. Rembrandt van Rijn kreeg heel veel opdrachten om 
mensen te schilderen. Zo heeft hij ook de oudere vrouw Elisabeth Bas geschilderd (1640). Als weduwe met een 
grote witte kraag en zwarte jurk en een oud en geplooid gezicht. Heel anders dan zijn vrouw Saskia. Een vrouw van
wie je houdt schilder je natuurlijk ook anders.
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GROEPSPORTRETTEN

Ook maakte Rembrandt groepsportretten. Een hele groep mensen werd geportretteerd. Het beroemdste werk is 
de Nachtwacht, waarbij Rembrandt de schutterscompagnie schildert. Het is een heel groot schilderij en er staan 
allerlei toentertijd bekende Amsterdammers op, maar Rembrandt laat heel veel mannen in de schaduw, zodat 
men niet goed kan zien wie er allemaal opstaan, vandaar de naam nachtwacht. Alleen de baas wordt mooi in het 
licht gezet. En hij wordt ten voeten uit geschilderd, met zijn hele lijf staat hij op het schilderij.
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De nachtwacht is een heel beroemd schilderij en velen hebben het nagemaakt of het veranderd met andere 
figuren zoals bijvoorbeeld de nachtwacht van Donald Duck, de Duckwacht en de nachtwacht van Ernie en Bert, de 
Bertwacht..
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Verschillende manieren

HET SILHOUETPORTRET

Een silhouet is een schaduwbeeld, zodanig dat de persoon of het voorwerp te 
herkennen valt. Silhouetten van personen worden vaak uit zwart papier geknipt. 
Het portret is vaak en profil, van opzij gemaakt, omdat dit de grootste herkenning 
geeft. In de 18e en 19e eeuw was het maken van silhouetportretten bijzonder 
populair. Men dacht dat bij een silhouetportret het karakter van de afgebeelde 
persoon beter tot zijn recht kwam..
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GETEKENDE PORTRETTEN, ‘CARTOONS’

Een cartoon of spotprent is een humoristische tekening. Dit kan bijvoorbeeld
een karikatuur, spotprent, van een bekend persoon of afbeelding van een
komische situatie zijn.Veel kranten en  tijdschriften publiceren cartoons. In
kranten gaat het vooral om politieke spotprenten.Het woord voor cartoon
wordt ook wel eens gebruikt voor stripverhalen of tekenfilms
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ALLEMAAL GEZICHTEN

Alle mensen hebben een gezicht. We lijken op elkaar en toch weer niet. Ook 
heeft iedereen twee oren, twee ogen, een neus en een mond.- alle gezichten
verschillen van elkaar Iedereen heeft een uniek gezicht. Er bestaat geen 
tweede van. Je kunt een ovaal hoofd hebben of juist ronder van vorm. De 
ene mond is net een streepje, de andere een hartje. Sommige ogen zijn 
blauw en smal, de andere juist bruin en rond. Zwarte haren of blonde haren?
Ga zo maar door. Bij ieder mens is een andere combinatie van onderdelen te
zien.

Gevoelens en je gezicht
Je hebt maar een gezicht, je kunt er zo veel mee doen, dat het lijkt alsof je er
100 hebt. Van moment tot moment verandert je gezicht van uitdrukking. Als 
je verbaasd bent, zul je je wenkbrauwen een beetje optrekken. Als je de 
slappe lach krijgt, gaan je mondhoeken omhoog en zie je je
tanden. Vaak kun je gevoelens van mensen aflezen aan hun
gezicht. Een voorbeeld is het lachende gezicht van Saskia
van Rembrandt. 
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Waarom is het moeilijk

Heb je wel eens een portret getekend? Hoe vond je dat? Een portret tekenen dat goed lijkt is niet gemakkelijk, 
maar met wat oefening kom je een eind. Het lastige is dat het hoofd in het echt niet plat is, maar ruimtelijk. Maar 
als je gaat tekenen moet het terecht komen op een blad papier dat wel plat is. Een portret maken begint bij een 
beetje kennis over hoe je gezicht in elkaar zit.

Ieder mensenhoofd heeft een eivorm of een niet perfecte bolvorm als basis. De ogen
zitten op de helft van de hoogte. De eivorm delen we verticaal doormidden. Dit is de
gezichtsas waar de neus komt. Het puntje van de neus zit ongeveer op de helft tussen
de ogen en de kin in. De mond zit weer net iets boven het midden tussen de kin en het
puntje van de neus. De meeste oren zitten op de lijn van de onderkant van de neus.
Bekijk het gezicht van een van je klasgenoten maar eens. Kijk eens goed naar de delen
van het gezicht die uitsteken. Hier valt licht op dus die teken je in een lichtere kleur.
Ook zijn er delen die een kuiltje vormen in je gezicht, bijvoorbeeld de oogkassen. Hier
valt juist schaduw in
Een portret van jezelf maken kan prima. Je hebt natuurlijk wel een spiegel nodig. Zo’n
portret noem je een zelfportret. 
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MUSEUMLES PORTRETTEN IN HET MUSEUM

In het museum gaan we mensen bekijken op schilderijen. We proberen zoveel mogelijk over hen te weten te 
komen en te bedenken. In het museum ga jezelf een tekening maken van je eigen gezicht. Dat wordt een 
zelfportret.

.
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VRAGEN OVER DE PORTRETTEN IN HET MUSEUM.

We gaan kijken naar de portretten in het museum en gaan bij elk portret een aantal vragen stellen

1. materiaal: a. olieverfschilderij
b. potloodtekening 
c. inkttekening 

2. beeld en gezicht a. gehele lichaam afgebeeld, ten voeten uit, of  driekwart , de helft of alleen 
b. gezicht en face of en profil of iets schuin

3. leeftijd a. jong
b. tussen de 30 en 40 jaar
c. boven de 40 jaar

4. emoties: a. (glim)lachend
b. huilend
c. verdrietig
d. geen emotie

5. kleding a. hoofddeksel
b. kostuum
c. zondags pak
d. sieraden
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6. attributen, wat hebben ze in de hand
a. waaier
b. boek
c. zakdoek
d. niets
e. andere dingen............

7. achtergrond a. buiten het huis: in de tuin of in het bos of weilanden of bergen
b. in het huis: kamer, keuken of bibliotheek of andere kamer
c.. geen van beiden, neutraal grijs of zwart of blauw                     

8. Gezichtskenmerken a. kleur haar
b. neus, lang, wipneus, krom
c. ogen, kleur en vorm
d. mond, klein, dun, hartje

Nu we de portretten gezien hebben en de vragen over de compositie, de beelden waaruit het schilderij is 
opgebouwd, bekeken hebben willen we antwoord hebben op de vraag waarom zij zo geschilderd zijn.

1. Waarom hebben de mensen op enkele portretten grijs haar.
2. Waarom hebben de mensen op enkele portretten aparte kleding (uniform en zwart pak met witte bef) aan
3.  Wat vind je van de Oldenzaalse man, Johan Gelderman, op het portret in de hal. 
Deftige man in een zondags pak. Wijze man? Gekke man? Belangrijke man? Waaraan kun je dat zien?
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Praktijkopdrachten:

We gaan drie portretten tekenen

1  We gaan van een klasgenoot een cartoontekening maken
2. We gaan van een klasgenoot een silhouettekening maken
3. We gaan een zelfportrettekening maken. Hiervoor heb je een spiegel nodig.

De portretten komen in een tentoonstelling in het museum te hangen
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HOE ZOU JIJ OP EEN PORTRET ER UIT WILLEN ZIEN?

Op de schilderijen in het museum heb je allerlei mensen zien staan, die zich hebben laten schilderen door een 
kunstenaar. Zij staan op het portret in een mooie jurk of in uniform. Soms hebben zij bepaalde voorwerpen in de 
hand, waaraan je kunt zien hoe belangrijk zij waren.

Als jij je nou eens zou laten willen schilderen door een kunstenaar, hoe zou jij op een schilderij willen staan? Ook 
in je beste pak of met je lievelingsknuffel  of als prinses met een kroontje, lachend, glimlachend of juist streng of 
met opgetrokken wenkbrauwen?
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