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 MUSEUM HET REMBRANDTHUIS 
 

VAN TRONIE TOT SELFIE #NOFILTER 
Dagelijks foto’s maken van jezelf, de leukste kiezen, even bewerken en online zetten. 
Herkenbaar? Of toch niet zo jouw ding. De ‘selfie’ zal je vast wel kennen, maar weet je 
ook wat een ‘tronie’ is?  

Rembrandt maakte selfies op zijn eigen manier. In zijn tijd waren er nog geen mobiele 
telefoons en digitale camera’s. Maar dat hield hem niet tegen! Hij maakte veel 
zelfportretten waarop hij oefende met lichtval, en met verschillende gevoelens die zijn 
gezicht uitdrukte. Zo’n kunstwerk noemen we ook wel een ‘tronie’, een woord uit de 
17de eeuw dat hoofd betekent.  

 

 

Weetje  

 de 17de eeuw dat hoofd betekent. 

  

  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WEETJE 

Als kunstenaars in de tijd van 
Rembrandt een portret maakten, 
zetten ze iemand er zo mooi 
mogelijk op. Nette kleren, serieus 
kijken en vooral niet lachen. Voor 
Rembrandt hoefde het niet zo mooi 
te zijn, als het maar echt was.        

Lucas Vorsterman, Portret van Constantijn 
Huygens, 1639, gravure. 

 

 

Wilde  
 

Nu ben jij aan de beurt! Je maakt een selfie zoals Rembrandt zijn tronies 
maakte #nofilter. Speel met het licht, de positie waar je gaat staan, de 
uitdrukking van je gezicht en de keuze van de kleding die je aantrekt. Je 
kan bij deze opdracht ook samenwerken met iemand. Veel plezier! 
 
Tip: oefen verschillende gezichtsuitdrukkingen voor de spiegel voordat je 
de foto maakt. 
 
Tip: kies voor kleding met neutrale en donkere kleuren. Rembrandt 
wilde graag dat vooral de gezichten goed naar voren kwamen. 
 
Tip: maak je kamer zo donker mogelijk en gebruik bijvoorbeeld 
zaklampen, kaarslicht of mobiele telefoon om jezelf te belichten. Je kan 
ook werken met natuurlijk licht. Ga naast een hoog raam staan en zorg 
dat het licht goed op je gezicht valt.  
 
Materialen 

Fotocamera of mobiele telefoon 

Donkere of neutrale kleding 

Lichtbron (lamp, kaars of mobiele telefoon) 

Wilde haren komen 
onder zijn muts 
vandaan. De ogen 
zijn half  
dichtgeknepen en 
hij kan zijn lach niet 
onderdrukken.   

 

Rembrandt, Zelfportret met muts, grijnzend, 
1630, ets. 

WAT HEB JE 
NODIG? 
Fotocamera of mobiele 
telefoon 

Donkere of neutrale 
kleding 

Lichtbron (lamp, kaars of 
mobiele telefoon) 

 

OPDRACHT 


