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Weet je wat  
‘LOVE STORIES’ 
betekent?

Dat betekent ‘LIEFDES VERHALEN’

In de Hermitage ga je portretten zien en 
hoor je verhalen over de mensen die zijn 
afgebeeld en de liefde
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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.

Liefde
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Liefde

Wat is liefde eigenlijk?  Liefde is een gevoel 
Alle mensen hebben liefde nodig.   

Als je van iemand houdt, dan is er liefde.
En dat is natuurlijk hartstikke mooi om een 
schilderij of foto van te maken! Kijk maar! 
Van wie hou jij?
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Liefde
Je zal van je moeder houden en van je vader              
Hou je ook van je vrienden en vriendinnen?
Je kunt natuurlijk ook van dieren houden 
of  van tekenen en van voetbal. En zo ook 
worden geportretteerd. Kijk maar hieronder! 

John Keats hield erg van gedichten schrijven 
over de liefde voor zijn muze Fanny Brawne.
Daarom wordt hij ook zo afgebeeld.  
Kijk maar hiernaast! Waar hou jij van?  
Hoe sta jij het liefste op de foto?
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Verliefdheid

Wat is dat?

Als je verliefd bent, dan vindt je iemand 
heel speciaal en erg leuk en lief. 

Je wilt dan heel graag bij diegene  
in de buurt zijn.

Kun je dat zien op deze foto?

Thorn de Vries en Mandy Woelkens, 2021
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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.

Liefde vroeger en nu
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Liefde vroeger en nu

Edwin en Cicely Sandys, kunstenaar onbekend, 17e eeuw Prins Harry en Meghan, Alexi Lubomirski, 2017

Denk je dat mensen vroeger ook  
al verliefd konden worden?
Jazeker!
Maar mocht je het ook laten zien als je  
van iemand hield of verliefd was?

Nee, dat mocht niet altijd.  
Dat is nu meestal wel anders.
Vergelijk deze twee liefdesportretten  
maar eens!
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Samen leven of trouwen

Veel liefdesportretten zijn van stelletjes,  
maar wat voor stelletjes? En zijn die ook 
getrouwd? Als mensen van elkaar houden, 
kunnen ze trouwen maar dat hoeft niet. 
Ben  je wel eens naar een bruiloft geweest?

Vroeger was dat anders, dan móest je 
trouwen als je samen wilde leven 
en konden alleen mannen en vrouwen  
met elkaar trouwen
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Samen leven of trouwen

Hier zie je Anton Heyboer met vier vrouwen. 
Ze leefden samen voor de liefde en de kunst.
Hij maakte kunst en de vrouwen deden de 
verkoop.

Ze waren niet getrouwd want trouwen kan je 
in Nederland maar met één persoon.

Anton Heyboer en vier vrouwen, Nico Koster, 1978 Zuid-Korea, 2013
Deze bruidsparen 

trouwen tegelijk 
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Samen leven en werken met je geliefde

Charles Beale    Mary Beale, geschilderd door Mary, 1666

Sommige stelletjes werken ook samen. Dit is 
tegenwoordig veel normaler dan vroeger.
Mary Beale en Charles Beale leefden meer 
dan 350 jaar geleden. 

Mary werkte als portretschilder en was heel 
succesvol.Haar man Charles hielp haar.  
Hier zie je een portret dat Mary maakte van 
Charles. En een zelfportret van Mary met een 
schilderij van haar kinderen
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Verboden liefde

Tegenwoordig kun je in Nederland verliefd 
zijn op wie je wilt, maar vroeger was dat  
vaak anders.

Edward was koning van Engeland.  
Hij werd heel erg verliefd op Wallis Simpson. 
Zij was al getrouwd en dus moest het geheim 
blijven.  Een koning mocht niet trouwen met 
een gescheiden vrouw.
Edward moest kiezen: Blijf ik koning?  
Of trouw ik met mijn grote liefde?

Wat denk je dat hij gekozen heeft?
Hij koos voor de liefde en zijn broer  
George werd toen koning van Engeland.

Wallis en Prins Edward, 1943
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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.

De Muze
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De Muze

Als je iemand bewondert, die je inspireert  
tot het maken van iets, dan noem je die 
persoon een muze.
Ken jij ook iemand die je heel bijzonder vindt?

Kunstenaar George Romney leefde  
250 jaar geleden. 
Emma Hamilton was zijn muze. Hij vond 
haar zo mooi en speciaal dat hij haar steeds 
opnieuw wilde schilderen. Wel honderd keer 
maakte hij steeds weer een ander portret  
van haar.
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De Muze

Naomi Campbell is een wereldberoemd 
fotomodel en is een muze voor veel 
fotografen en modeontwerpers.
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De Muze

Koos Breukel in zijn fotostudio Casper Breukel, Koos Breukel, 2008

De muze van fotograaf Koos Breukel is  
zijn zoon Casper. 
Hij heeft heel veel foto portretten van  
Casper gemaakt. 

Op de foto’s zie je dat Casper opgroeit en 
verandert van baby naar jonge man.

Zijn er van jou ook foto’s gemaakt?
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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.

Liefdessymbolen
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Liefdessymbolen

Er zijn veel symbolen, rituelen en gebaren die 
liefde kunnen uitdrukken. 

Welke kun je bedenken?
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Liefde wereldwijd
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In de Hermitage ga je portretten bekijken  
en verhalen horen over de liefde
Maar je gaat ook een portret maken  
in het atelier

Hoe we dat gaan doen,  
dat hoor je in de Hermitage
Tot gauw!
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Wat is het oudste portret?
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Wat is het oudste portret?
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Wat is een muze?  

een meisjesmuis                         een muzieknoot        degene die een kunstenaar
het allerliefst  schildert of 
fotografeert
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Wat is een muze?  

een meisjesmuis                         een muzieknoot        degene die een kunstenaar
het allerliefst  schildert of 
fotografeert
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Welk Symbool staat voor vriendschap?
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Welk Symbool staat voor vriendschap?
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Wat gebeurt er op deze foto?

Dit is een verkleedfeest Deze mensen trouwen 
allemaal tegelijk

Ze doen mee met een 
danswedstrijd
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Wat gebeurt er op deze foto?

Dit is een verkleedfeest Deze mensen trouwen 
allemaal tegelijk

Ze doen mee met een 
danswedstrijd
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Op welke afbeelding staan mensen  
die met elkaar getrouwd zijn?
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Op welke afbeelding staan mensen  
die met elkaar getrouwd zijn?
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Einde 
Tot in de Hermitage!


