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Het schilderij in de klas is 80x65 centimeter groot. In het echt 
is het schilderij kleiner, namelijk 54,3x44 cm. Toen Johannes 
voor zijn doek stond, zag dat er dus ongeveer zo uit! 



De geheimen van 
het straatje

Uitgelicht

Kennen we deze niet allemaal? 
Het straatje van Vermeer: alsof je een 
350 jaar oude foto bekijkt. De bakstenen 
muren, glas-in-loodramen, het water in 
het streegje dat door het gootje naar 
buiten loopt. En die pronkt nu gewoon 
permanent in de klas! Maar wat kun je nu 
met dat schilderij? 

De Oude Meesters in de klas-collectie is 
niet bedoeld als compleet lesprogramma. 
Alleen al de aanwezigheid van dit 
meesterwerk zal de aandacht van de 
leerlingen trekken, hun fantasie prikkelen 
en vragen opwekken. 
En dat is precies de bedoeling!  
Veel meer is eigenlijk niet nodig. 

Maar met deze lesbrief willen we ook, 
op een laagdrempelige manier, iets meer 
vertellen over het schilderij en het verhaal 
erachter. Kunst, cultuur en een piepklein 
stukje Nederlandse geschiedenis in één. 
Uiteraard specifi ek afgestemd op het 
niveau van groep 6.

Ons doel is niet om volledig te zijn (dan 
zouden we hele boekwerken kunnen 
schrijven) maar wél om de boeiendste 
informatie uit te lichten op een manier die 
de leerlingen hopelijk zó triggert, dat ze 
zelf op zoek gaan naar de details.  

Zo zullen de Oude Meesters in de klas
een blijvende indruk op hen achterlaten. 
En wie weet, ook op jou!  

Veel plezier met het meesterwerk!

Oude Meester 
in de Klas

Het straatje dat Johannes Vermeer hier heeft 
geschilderd, kun je gewoon bezoeken. Het is 
Vlamingstraat 40-42 in Delft. Of toch niet?

Jarenlang deed een Nederlandse hoogleraar 
onderzoek naar de plek van het straatje van 
Vermeer. Hij weet het zeker: dít is de plek die 
Johannes geschilderd heeft! De huizen zijn 
honderden jaren geleden gesloopt en opnieuw 
gebouwd, maar het licht, de omgeving, de 
afmetingen van de huizen én het feit dat Johannes 
de bewoners van dit huis kende, zeggen genoeg. 

In het rechterhuis woonde Johannes’ tante 
Ariaentgen Claes met haar kinderen. Haar dochter 
schrobt de straat in het poortje en haar kleinkinderen 
spelen voor de deur. Mysterie opgelost! 

De bakstenen, het glas in lood en 
de scheuren in de gevel: als je van 
heel dichtbij kijkt, 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. 

De familie Vermeer
Ha! Niet dus! Want andere knappe koppen zijn het 
hier niet mee eens. Zij zeggen dat Johannes helemaal 
geen contact meer had met zijn familie. Waarom zou 
hij zijn tante of haar huis dan schilderen? 

Nee, denken zij, Johannes heeft zijn éigen huis 
geschilderd. In de deuropening zit zijn vrouw, het 
dienstmeisje schrobt de straat en op de stoep speelt 
zijn oudste dochter Maria met een buurjongetje. 

Mysterie
Jammergenoeg heeft de schilder geen adres op zijn 
schilderij geschreven. En dus blijft het een mysterie 
waar het straatje dat Johannes schilderde precies 
was. Of misschien heeft hij de plek wel gewoon 
verzonnen? 

Vlamingstraat 40-42, Delft

Johannes Vermeer schilderde dit schilderij in 1658. Het is dus al bijna 360 jaar oud. 
Johannes Vermeer was toen ongeveer 26 jaar oud. 

Doordat Johannes niet het héle huis schilderde, maar een 
stukje van de rechterkant en de bovenkant wegliet, voelt het 

schilderij nóg echter. 

Zo’n 400 jaar geleden kwam verf nog niet uit 
een tube. Je moest het zelf maken. Je had nodig: 
een wrijfsteen, olie en... pigmenten. 

Pigmenten zijn gekleurde poeders. Meng je die 
met olie, dan krijg je olieverf. Grondstoffen voor 
pigment kwamen uit de hele wereld: karmijnrood 
kwam bijvoorbeeld van vrouwtjesluizen die op 
Mexicaanse cactussen leven en mummiezwart werd 
gemaakt van fi jngemalen mummiebotten uit Egypte. 
Toch hoefden de beroemde schilders niet ver te 
reizen voor hun pigment. Ze kochten het gewoon bij 
de apotheek of de kruidenier om de hoek. Eén onsje 
mummiezwart, graag! 

Mengen
In de 17e eeuw waren er maar18 pigmenten 
met coole namen als schijtgeel, drakenbloed en 
vermiljoen. Door de verf te mengen met olie konden 

Mummiezwart en schijtgeel
met die 18 pigmenten natuurlijk ontelbaar veel 
nieuwe kleuren worden gemaakt. 

Ultra duur pigmentje
Bruin en geel waren de goedkoopste pigmenten. 
De duurste kleur die Johannes gebruikt in zijn 
schilderijen was het blauwe ultramarijn. Dat 
pigment werd gemaakt van een zeldzame steen uit 
Afghanistan. Toch gebruikte Johannes die kleur best 
vaak, terwijl hij helemaal niet rijk was... Hoe hij aan 
het geld kwam voor zo’n duur pigment? Dat is weer 
één van de raadsels van de schilder. Misschien 
kocht iemand het voor hem? Of misschien was hij 
toch rijker dan we denken... 

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

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 verf met een wit toefje 
erbovenop. 

Deze druivenstruik is blauw. Huh? Blauwe 
bladeren? Nee, deze bladeren waren in 1658 ook 
gewoon groen. Om groene verf te krijgen moest 
Johannes geel en blauw mengen. De gele kleur 
door de jaren heen verdwenen en nu is alleen de 
sterkere, blauwe kleur overgebleven. 

Kunstkenners hebben met 
infraroodcamera’s ontdekt dat 
Johannes hier, in de deuropening 
van 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 achterin 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!

Delft. Maandag 12 oktober 1654, half 
elf ‘s ochtends... BOEM! De grond trilt, 
het regent stukken steen en hout en de 
mensen rennen gillend over straat. 
Wat is er gebeurd?

In de kelder aan de rand van de stad lag 
een giga-voorraad buskruit opgeslagen. 
En die was ontploft! De klap was zó hard 
dat het zelfs op Texel, zo’n 100 kilometer 
verderop, te horen was.  

De halve stad lag in puin. Minimaal 
honderd mensen overleefden de ramp 
niet en nog veel meer mensen raakten 
gewond of dakloos. De huizen die wél 
bleven staan, waren beschadigd. Zoals 
het huis in Het Straatje. Zie je de scheuren 
in de rechtergevel? 

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. 

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 op geen van zijn schilderijen zijn zij terug te zien. 

BOEM!

De scheuren in de gevel komen 
waarschijnlijk door de ‘Delftse 

donderslag’ (zie het kader op de 
linkerbladzijde). 



De schilder en zijn 
schildertrucs

Johannes 
Vermeer

Voorbeeld
opdracht

Johannes Vermeer werd in 1632 geboren in 
Delft. Hij maakte niet veel schilderijen, één 
of twee per jaar, maar de schilderijen dié hij 
maakte waren wel heel bijzonder. Hoewel de 
mensen dat toen niet zagen. 

Hij was namelijk helemaal niet bekend in de 17e 
eeuw. En al helemaal niet rijk. Er zijn verhalen dat 
de bakker af en toe een schilderij kreeg, zodat 
Johannes brood kon betalen voor hemzelf, zijn 
vrouw en zijn elf kinderen. Pas zo’n 100 jaar 
geleden werd hij écht beroemd. 

Razernij
Johannes maakte in zijn leven maar zo’n 35 
schilderijen. Hij werd ook helemaal niet oud. Hij 
overleed toen hij 42 jaar oud was, heel plotseling. 
Zijn vrouw vertelde dat hij van de ene op de 
andere dag gek werd van ‘razernij’ en overleed. 
Wat er precies gebeurd is, blijft weer een van die 
mysterieuze geheimen van Johannes Vermeer. 

Stel je voor: je kunt ontzettend goed schilderen. 
Maar de schilderijen die jij maakt, vinden de 
kunstkenners ouderwets en saai. Ze willen moderne 
kunst óf schilderijen van de échte oude meesters.

Dat gebeurde zo’n 90 jaar geleden bij Han van 
Meegeren, een Nederlandse kunstschilder. Han 
was boos. Niemand wilde zijn schilderijen hebben, 
terwijl ze écht net zo mooi waren als die van, nou, 
Johannes Vermeer bijvoorbeeld. 

Lesje leren
Weet je wat, dacht Han, ik zal die zogenaamde 
kunstkenners een lesje leren. Ze denken dat ze het 
verschil kunnen zien tussen een schilderij van 300 
jaar terug en mijn schilderijen? Ha! Ik dacht het niet.

Meestervervalser Han van Meegeren

Dit schilderij is ook te vinden in de digitale lesbrief.

Johannes heeft geen zelfportretten gemaakt 
en we zullen dus nooit weten hoe hij er precies 
uitzag. Maar de schilder die hier aan het werk 
is op één van zijn schilderijen was waarschijnlijk 
Johannes zelf. 

Deze afbeelding is ook te vinden in de digitale lesbrief.

Een aantal schilderijen van Johannes Vermeer was 
nog niet ontdekt in die tijd. Dat kwam goed uit. Han 
kocht verfdoeken uit de 17e eeuw, vond dezelfde 
penselen als Johannes en leerde alles over het 
mengen van pigmenten om precies dezelfde verf te 
krijgen als de oude meester had gebruikt. En hij ging 
aan de slag. 

Gefopt!
Na een paar jaar was het schilderij af. Han 
noemde het ‘De Emmaüsgangers’ en verkocht het 
aan een kunsthandelaar met de boodschap dat 
hij een écht schilderij van Vermeer had gevonden. 
De handelaar liet het checken bij de kenners en 
wat denk je? Ze trapten er allemaal in! Han van 
Meegeren was een meestervervalser. Oh, één ding: 
hij moest daar later wel voor de gevangenis in. 

Johannes Vermeer maakte zijn eigen verf met 
pigmenten. Dat kun jij ook! 

Dit heb je nodig:
Warm water
Koud water
Bloem
Zout
Pigmenten, zoals paprikapoeder, kurkuma, 
cacao, geraspt stoepkrijt of barbecuekolen. 

Meng een beetje van deze ingredienten in een 
kom en roer goed, totdat er geen klontjes meer in 
zitten. Moet er nog een beetje kleurstof bij en is 
de verf niet te waterig? 

Als je de juiste kleur te pakken hebt, kun je gaan 
verven. 

Camera obscura
In de 17e eeuw bestonden er nog geen 
fotocamera’s. En toch lijkt het net of 
Johannes Vermeer een foto gemaakt 
heeft van Het Straatje. 

Dat komt vooral doordat de maten en 
verhoudingen precies kloppen met de 
werkelijkheid. De breedte van de poort, de 
deur, de ramen en de hoogte van het huis: 
alles is klopt. Dat weten we omdat huizen in 
die tijd werden opgemeten. Je betaalde in 
de Gouden Eeuw namelijk belasting over 
de breedte van je huis. Hoe breder het huis: 
hoe meer je moest betalen.

Overgetrokken
Sommige mensen geloven niet dat 
Johannes al die verhouding uit zijn hoofd zo 
nauwkeurig kon berekenen. Zij denken dat 
hij een camera obscura heeft gebruikt. Dat 
was een soort fototoestel, alleen zag je het 
beeld dan niet op een beeldscherm, maar 
op de muur ertegenover. Ondersteboven, 
dat wel en super-onduidelijk, maar je 
kon wel de lijnen overtrekken en zo de 
verhoudingen heel goed schetsen. Zou 
Johannes dit gedaan hebben en die 
schets daarna uitgewerkt hebben tot een 
schilderij? 

Alle schilderijen van Johannes Vermeer 
hebben één ding gemeen: de verhoudingen 
kloppen als een bus. 

En dat is knap, want als je geen fotocamera hebt 
en je schildert een huis, hoe groot moet een deur 
dan precies zijn? Of een raam? Als je dat heel 
precies wilt doen, wordt schilderen een soort 
rekenles. 

Opdracht:
Ga in een groepje naar buiten en ga op zoek 
naar een mooi straatplaatje: een heel mooi huis 
met een lantaarnpaal ervoor, een kerkje waar 
een fiets tegenaan staat geparkeerd... 

• Maak er een foto van en print deze (in 
zwart-wit) uit. Pak een A4-vel en een liniaal 
en begin met rekenen. Hoe hoog is het 
gebouw op jullie foto? Hoe hoog is de fiets 
of de lantaarnpaal dan? En hoe hoog en 
breed zijn de ramen? En waar, vanaf de 
top van het gebouw, zet je deze neer? 

Schrijf alle maten op, teken ze uit met een liniaal 
en begin met tekenen. Lukt het jullie om de foto 
na te maken zonder gekke verhoudingen? 


