
 
 
Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw     
Beeldende vorming - Maak je eigen verf (groep 7 en 8) 
 
Deze voorbereidende les hoort bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw (groep 4 t/m 8). Ter 
voorbereiding op het museumbezoek kunt u met deze les de leerlingen op een actieve wijze kennis 
laten maken met de verftechnieken van de meesterschilders van de Gouden Eeuw.  
 
Wij raden u aan gebruik te maken van de voorbereidende les. De verworven voorkennis leidt tot een 
nog rijkere leerervaring in het Rijksmuseum. 
 
Inhoud 
Tijdens de voorbereidende les maakt iedere leerling zijn of haar eigen verf.  
 
Leerdoel 
De leerlingen leren hoe schilders als Rembrandt zelf hun verf maakten en ze leren zelf verf te maken 
en te mengen. 
 
Sleutelwoorden 

 Rembrandt (een beroemde Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw) 

 schilderijen (een met verf gecreëerde afbeelding door een kunstschilder) 

 Gouden Eeuw (de zeventiende eeuw waarbij Nederland floreerde in handel en welvaart) 

 pigmenten (komen voort uit cellen van planten en dieren en van stenen en schelpen) 

 primaire kleuren (rood, geel en blauw. Met deze kleuren kunnen alle kleurcombinaties worden 
gemaakt) 

 verf maken (pigmenten verwerken tot verf) 

 verf mengen (om tot kleuren te komen die geen primaire kleuren zijn) 
 
Tijd 
60 minuten (exclusief voorbereiding). 
 
Voorbereiding 
Materiaal 

 computer 

 digitaal schoolbord 

 internetverbinding 

 afsluitbare bekertjes/potjes/fotokokertjes  

 pigment (of anders geraspte bord-/stoepkrijtjes, half krijtje per kleur: rood, geel en blauw) 

 lepels  

 kommetje volle melk 

 kwasten 

 een pot water 

 witte A4papiertjes 
 
Introductie (10 minuten) 
Laat zien 
Ga naar www.rijksmuseum.nl > klik op ‘collectie’ > klik op ‘zoeken in de collectie’ > typ in de zoek 
balk: joodse bruidje > klik op de afbeelding zoals hieronder weergegeven (de afbeelding wordt nu op 
het volledige scherm weergegeven).  
 

Afbeelding Titel Vervaardiger 

 

Isaak en Rebekka, bekend als 
‘Het Joodse bruidje’ 

Rembrandt van Rijn 

 
 

http://www.rijksmuseum.nl/


Vraag 

 Welke kleuren kunnen jullie allemaal ontdekken op het schilderij (o.a. rood, oranje, goud, 
bruin)? 

 Wie weet wat de primaire kleuren zijn (rood, geel en blauw)?  

 En hoe komen de andere kleuren dan tot stand (door te mengen)?  

 Hoe krijg je bijvoorbeeld de kleur paars (rood en blauw)?  

 En oranje (rood en geel)?  

 En bruin (alle kleuren mengen)?   De kleurencirkel 
van Itten 

 
Vertel 
Wij gaan binnenkort met de klas naar het Rijksmuseum. Daar krijgen we een rondleiding. We gaan 
allemaal objecten bekijken uit de Gouden Eeuw. De zeventiende eeuw, ook wel de Gouden Eeuw 
genoemd, heeft hele belangrijke schilders voortgebracht, zoals Rembrandt en Johannes Vermeer. Zij 
waren meesterschilders. Om meesterschilder te worden moest je een proef afleggen, een soort 
examen. Je ging eerst in de leer bij meesterschilders. Als leerling moest je al van alles kunnen, zoals 
zelf verf maken. Daarvoor gebruikten zij pigmenten uit de natuur afkomstig van botten van dieren, 
schelpen, stenen, wortels van planten en kleine beestjes. De meesterschilders mengden zelf hun verf 
voor het beste resultaat. Deze les gaan jullie ook net als Rembrandt dat deed, leren zelf verf te 
maken. 
 
Kern (40 minuten) 
Werkwijze 
Neem een kopje of plastic bekertje en vul dat met melk. Pak een eetlepel van het pigment of geraspte 
krijtje en roer dat door de melk met de kwast. Maak de lepel niet nat, dan kun je als het nodig is 
daarna nog makkelijk meer pigment erbij doen. Krijgt het al een ander kleurtje? 
 
Maak zo verf in drie kleuren: rood, geel en blauw. Daarmee kun je alle kleuren maken die je wilt. 
Is de verf klaar? Schenk het voorzichtig in een afsluitbaar doosje, kokertje of bakje en zet het weg. 
Ruim ook de rest van de spullen op en spoel de kwasten goed uit! 
 
Laat de leerlingen op een wit A4 de zelfgemaakte verf mengen. Geef de leerlingen de opdracht de 
kleuren van Het Joodse bruidje van Rembrandt na te bootsen. 
 
Afsluiting (10 minuten) 
Bespreek met elkaar het gemaakte werk. Wat ging goed en wat kan de volgende keer beter? Hoe 
pakken de leerlingen dat dan aan? 
 
Vertel 
Het Rijksmuseum is een museum met bijzondere spullen van de Middeleeuwen tot nu. Alle 
schilderijen die jullie net gezien hebben, hangen er ook. Hier leren jullie meer over schilderkunst uit 
de Gouden Eeuw maar zeker ook meer over het dagelijks leven van de Gouden Eeuw. 
Het Joodse bruidje zien jullie bij het bezoek in het echt. De kleuren op dit schilderij komen dan weer 
heel anders over. Kijk of je de kleuren wel echt hebt kunnen namaken. En neem eventueel je A4 met 
gemengde verf mee naar het museum. 
 


