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Jullie komen binnenkort met de hele klas  
naar de Hermitage Amsterdam. 

Om alvast wat voor te bereiden voor jullie  
bezoek volgt hier een leuke les met een quiz.

LES 1
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Wat is een portret?
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Wat is een portret?

Een portret is een afbeelding van iemand,  
alleen van het gezicht of met het lichaam erbij.
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Wat is een portret?

Een portret is een afbeelding van iemand,  
alleen van het gezicht of met het lichaam erbij. 
Je kunt zien hoe iemand er uit ziet maar het 
hoeft niet altijd precies te lijken.
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Titel 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

nem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi 
ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis 
autem vel eum iure reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse quam nihil consequatur, 
vel illum qui dolorem eum fugiat.

Geschiedenis portretkunst



LOVE 
STORIES 
KUNST, PASSIE 
& TRAGEDIE

Geschiedenis portretkunst

De eerste geschilderde portretten komen  
uit de tijd van de Romeinen.  
Deze zijn tweeduizend jaar geleden gemaakt!
Hierboven zie je portretten van mensen op 
muurschilderingen in hun huizen. 

Dit waren portretten op sarcofagen.  
Dat zijn een soort Egyptische doodskisten.  
Zo kon je precies zien wie er in zat!
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Geschiedenis portretkunst

Jean Fouquet rond 1450 Robert Cornelius in 1839

Het eerste zelfportret werd rond  
1450 gemaakt door de Franse schilder  
Jean Fouquet. Dat is bijna zeshonderd  
jaar geleden.

In 1839, bijna tweehonderd jaar geleden, 
nam Robert Cornelius als eerste een foto van 
zichzelf. Dat was dus de eerste selfie!
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Geschiedenis portretkunst

De Engelse admiraal Horatio Nelson, 
1797

Prins Charles en Diana, 1981

Heel lang werden alleen machtige en rijke 
mensen afgebeeld, zoals keizers, koningen, 
hun vrouwen en kinderen. En ook belangrijke 
legeraanvoerders werden geschilderd als ze 
een oorlog hadden gewonnen.

Het was heel kostbaar om een portret te laten 
maken en daardoor was het iets bijzonders.
Nog steeds worden er vaak portretten 
gemaakt van belangrijke mensen. 
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Geschiedenis portretkunst

Tegenwoordig worden ook gewone mensen 
vaak gefotografeerd en geportretteerd. 
We vinden het nu heel normaal om onszelf 
afgebeeld te zien. 
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Geschiedenis portretkunst

Tegenwoordig worden ook gewone mensen 
vaak gefotografeerd en geportretteerd. 
We vinden het nu heel normaal om onszelf 
afgebeeld te zien. 

Sinds de fotografie werd uitgevonden in 1826 
werd het veel goedkoper om een portret te 
laten maken. Fotograferen gaat natuurlijk 
ook veel sneller dan schilderen.
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Titel 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

nem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi 
ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis 
autem vel eum iure reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse quam nihil consequatur, 
vel illum qui dolorem eum fugiat.

Soorten portretten
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Soorten portretten

Er zijn allerlei soorten portretten gemaakt  
met verschillende materialen. 
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Soorten portretten

Er zijn allerlei soorten portretten gemaakt  
met verschillende materialen. 

Weet je wat dit voor soort portretten zijn?



LOVE 
STORIES 
KUNST, PASSIE 
& TRAGEDIE

Soorten portretten

Er zijn allerlei soorten portretten gemaakt  
met verschillende materialen. 

Weet je wat dit voor soort portretten zijn?

beeld
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Soorten portretten

Er zijn allerlei soorten portretten gemaakt  
met verschillende materialen. 

Weet je wat dit voor soort portretten zijn?

beeld

schilderij
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Soorten portretten

Er zijn allerlei soorten portretten gemaakt  
met verschillende materialen. 

Weet je wat dit voor soort portretten zijn?

beeld

foto

schilderij
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Soorten portretten

Er zijn allerlei soorten portretten gemaakt  
met verschillende materialen. 

Weet je wat dit voor soort portretten zijn?

beeld

foto

schilderij

tekening
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Soorten portretten

Er zijn allerlei soorten portretten gemaakt  
met verschillende materialen. 

Weet je wat dit voor soort portretten zijn?

beeld

foto

schilderij

tekening

video
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Soorten portretten

Hoe noem je het portret als:  
een kunstenaar zichzelf schildert?
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Soorten portretten

Hoe noem je het portret als:  
een kunstenaar zichzelf schildert?

een 
zelfportret
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Soorten portretten

Hoe noem je het portret als:  
een kunstenaar zichzelf schildert?
er twee mensen opstaan?

een 
zelfportret
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Soorten portretten

Hoe noem je het portret als:  
een kunstenaar zichzelf schildert?
er twee mensen opstaan?

een 
zelfportret

een 
dubbel-
portret
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Soorten portretten

Hoe noem je het portret als:  
een kunstenaar zichzelf schildert?
er twee mensen opstaan?

er meer dan twee mensen opstaan?

een 
zelfportret

een 
dubbel-
portret
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Soorten portretten

Hoe noem je het portret als:  
een kunstenaar zichzelf schildert?
er twee mensen opstaan?

er meer dan twee mensen opstaan?

een 
zelfportret

een 
dubbel-
portret

een 
groeps-
portret
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Soorten portretten

Hoe noem je het portret als:  
een kunstenaar zichzelf schildert?
er twee mensen opstaan?

er meer dan twee mensen opstaan?
de mensen die op het portret staan  
familie zijn?

een 
zelfportret

een 
dubbel-
portret

een 
groeps-
portret
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Soorten portretten

Hoe noem je het portret als:  
een kunstenaar zichzelf schildert?
er twee mensen opstaan?

er meer dan twee mensen opstaan?
de mensen die op het portret staan  
familie zijn?

een 
zelfportret

een 
dubbel-
portret

een 
familie-
portret

een 
groeps-
portret
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Waarom worden er portretten gemaakt?
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Waarom worden er portretten gemaakt?

Portretten worden vaak met een  
bepaald doel gemaakt.
Bijvoorbeeld om te laten zien hoe  
de leider van een land of de koning  
of koningin er uit zien.                                 
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Waarom worden er portretten gemaakt?

Portretten worden vaak met een  
bepaald doel gemaakt.
Bijvoorbeeld om te laten zien hoe  
de leider van een land of de koning  
of koningin er uit zien. 

Dat soort portretten werden vroeger  
gemaakt en nu nog steeds.
Ze zien er nu wel een beetje anders uit.
Leiders van een land worden nu ook vaak 
afgebeeld als ‘gewone mensen’.                                         



Love 
stories! 
Kunst, passie 
en tragedie

Gelegenheids portretten
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Huwelijksportretten

Vaak worden belangrijke momenten in het 
leven vastgelegd. Als mensen gaan trouwen 
wordt er een huwelijks portret gemaakt.
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Herdenkings-
portretten

Als herinnering aan iemand die er niet meer 
is, worden ook vaak portretten gemaakt. 

Dit portret liet Sir  Kenelm Digby van zijn 
vrouw Lady Venetia maken toen ze al 
overleden was. Het werd geschilderd door  
de beroemde schilder Anthony Van Dyck. 
Sir Kenelm miste zijn vrouw heel erg en zo  
kon hij vaak naar haar kijken.
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Herdenkingsportretten

Portret van voetballer Nouri, die bij Ajax 
speelde. Wij zullen hem nooit meer zien 
voetballen.
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Symbolen

Weet je wat een symbool is? 
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Weet je wat een symbool is? 

Dat is een teken, bijvoorbeeld: een hartje 
betekent liefde. Op het schilderij zie je een 
hond, dat is het symbool van trouw.

Symbolen
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Symbolen

Weet je wat een symbool is? 

Dat is een teken, bijvoorbeeld: een hartje 
betekent liefde. Op het schilderij zie je een 
hond, dat is het symbool van trouw.

Anna Maria is klaar voor het huwelijk.  
Ze zoekt een man. Op dit schilderij kunnen 
mannen zien dat ze een goede vrouw zal zijn. 
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Symbolen

Weet je wat een symbool is? 

Dat is een teken, bijvoorbeeld: een hartje 
betekent liefde. Op het schilderij zie je een 
hond, dat is het symbool van trouw.

Anna Maria is klaar voor het huwelijk.  
Ze zoekt een man. Op dit schilderij kunnen 
mannen zien dat ze een goede vrouw zal zijn. 
Er is ook een hond afgebeeld, daarmee wil 
Anna Maria zeggen dat ze zo trouw is als een 
hond. (De man is haar oom Thomas)
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Op het herdenkingsportret van Lady Venetia 
zie je boven haar hoofd vliegende baby’s. 
Zo’n baby met vleugels wordt ook wel  
een Cupido genoemd. Dat is een symbool  
van liefde

Symbolen
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Portretten
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Ongewone en  
bijzondere portretten
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Ongewone en bijzondere portretten

De eerste verwondering over het portret 
verdween, maar kunstenaars vinden gelukkig 
altijd nieuwe manieren en mogelijkheden om 
bijzondere portretten te maken.
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Ongewone en bijzondere portretten

De eerste verwondering over het portret 
verdween, maar kunstenaars vinden gelukkig 
altijd nieuwe manieren en mogelijkheden om 
bijzondere portretten te maken.
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Ongewone en bijzondere portretten

De eerste verwondering over het portret 
verdween, maar kunstenaars vinden gelukkig 
altijd nieuwe manieren en mogelijkheden om 
bijzondere portretten te maken.
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Ongewone en bijzondere portretten

De eerste verwondering over het portret 
verdween, maar kunstenaars vinden gelukkig 
altijd nieuwe manieren en mogelijkheden om 
bijzondere portretten te maken.
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Diverse portretten wereldwijd
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Wat staat er altijd op een portret?

Symbool Mens Naam van de 
schilder

Kleur
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Wat staat er altijd op een portret?

Symbool Mens Naam van de 
schilder

Kleur
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Wat is hier het oudste portret?
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Wat is hier het oudste portret?
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Wat is hier het huwelijksportret?
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Wat is hier het huwelijksportret?
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Waar zie je  
op dit portret  
een symbool  
van trouw?
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Waar zie je  
op dit portret  
een symbool  
van trouw?
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Dit was de laatste 
vraag van les 1

Veel plezier  
met les 2


