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Vermeer, Meisje met de parel, 1665
Mauritshuis, Den Haag

Dit wereldberoemde ‘Meisje met de parel’ werd geschilderd door Johannes Vermeer. 

Miljoenen mensen kwamen het bewonderen en het schilderijtje re i sde de hele wereld rond. 

Wat veel mensen niet weten is dat het meisje op het schilderij helemaal geen parel draagt 

maar een glazen balletje met een laagje verf. De oorbel is volgens onderzoekers te 

groot en te perfect rond om een echte natuurlijke oesterparel te kunnen zijn. En glazen 

druppeloorbellen waren ook prachtig en helemaal in de mode! 

Het ‘Meisje met de parel’ is vandaag een van de beroemdste sch i l der ijen ter wereld . Toch werd 

het in 1881 verkocht voor de waarde van een euro. Stel je voor! Dat is minder dan een ijsje 

met een bol!’ ’

François Boucher, Het toilet van Venus, 1751
Metropolitan Museum of Art, New York

Dit is een echt rococosch i l der ij van Francois Boucher. Zijn schilderijen waren razend 

populair in Frankrijk. Madame de Pompadour, het liefje van de Franse koning, was zijn 

allergrootste fan. Ze bestelde een heleboel portretjes van zichzelf in prachtige zijden jurken 

met pastelkleurtjes, kanten boordjes, lintjes en strikjes. Dit schilderij van Venus is eigenlijk 

een portretje van Madame de Pompadour afgebeeld als de godin van de  Liefde en het hing in de 

badkamer van haar pale i s Bel levue . Ze zorgde er ook voor dat haar idool muurschilderingen 

en decoraties mocht maken in het wereldberoemde paleis van Versailles. Zijn schilderijtjes 

lijken eigenlijk op zoete slagroomtaartjes !
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Jean Auguste Dominique Ingres, De grote 
odalisk, 1814
Louvre, Parijs

Jean Auguste Dominique Ingres was een 

neoclass i c i st . Dat was een kunstenaar 

die erg van de kunst van de Egyptenaren , 
de Gr i eken en de Rome i nen hield en dat een 

beetje probeerde na te doen . In de tijd van 

het neoclassicisme was Napoleon de baas 

van Frankrijk. Hij veroverde met zijn 

leger een heleboel oosterse en Afrikaanse 

landen en bracht er exotische dieren en 

kunstwerken van mee. Al die spulletjes 

brachten de kunstenaars van die tijd op 

n i e uwe i deetjes .
Deze mooie blote mevrouw werd besteld 

door de zus van keizer Napoleon en werd 

geschilderd met al lerle i oosterse spu l letjes 
zoals een tulband, een wierookmachine en 

een waaier van pauwenveren.
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John Constable, Wolken, 1821
Yale Centre for British Art, New Haven, Connecticut

Meneer John Constable was een Engelsman . 
Hij schilderde ‘romantische’ schilderijen. 

Als onderwerp koos hij het liefst de 

natuur . Vroeger vonden de mensen de 

natuur maar gewoontjes en normaal. Niet 

iets wat je per se moest schilderen. 

Maar John vond de natuur zo geweldig 

knap en sprookjesachtig dat hij ze elke 

dag opnieuw wilde schilderen. Vooral 

wolken. Hij maakte tientallen schilderijen 

met alleen maar wolken . Omdat wolken 

de hele tijd bewegen, veranderen en 

verkleuren kon hij elk uur een nieuw 

wolkenschilderij maken!

IK MISTE NOG EEN HETE LUCHTBALLON IN DE PRACHTIGE 
WOLKENLUCHT VAN CONSTABLE. DIE LUCHTBALLON WAS 
TROUWENS NET UITGEVONDEN EN HELEMAAL IN DE MODE.


