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Charley Toorop (1891-1955) kwam uit een echte kunstenaarsfamilie. Haar 
vader was de beroemde Jan Toorop. Haar eigen zonen waren ook erg 
creatief: één zoon werd documentairemaker, de andere zoon ging schilderen. 

Als kind kreeg Charley schilderles van haar vader, maar tegelijkertijd 
ontwikkelde ze een heel eigen stijl. Ze maakte stillevens en landschappen en 
schilderde mensen. Bijzonder zijn haar vele portretten: van zichzelf, van haar 
kinderen, maar ook van bekenden en vrienden.

Loop naar de ruimte met het zelfportret van Charley Toorop (zie plattegrond). 
Je ziet in deze ruimte vier keer haar gezicht.  Eentje is duidelijk anders dan de 
andere drie. 

 Hoe heet dat schilderij?

Wat is er anders? 

Zoek het zelfportret dat ze heeft gemaakt in 1943-1944, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 Waaraan zie je dat ze verdrietig is over de ellende van de oorlog?
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Als Charley Toorop een nieuw portret maakte, begon ze altijd met de ogen, 
omdat de ogen volgens haar veel vertellen. 

 Probeer uit in tweetallen:

 lachen  /  chagrijnig  /  treurig  / geconcentreerd.
 
 Welke blik houd je het langst vol? 

 lachen  /  chagrijnig  /  treurig  / geconcentreerd.
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Charley Toorop, 1891 - 1955
Zelfportret tegen palet, 1934

Detail van zelfportret Vincent van Gogh

Detail van schilderij Chris Beekman

Detail van schilderij Charley Toorop
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Als je een zelfportret maakt, houd je het niet vol om de hele tijd lachend (in de spiegel) te kijken. 

 Wat zie je terug in de portretten van Charley? 

 lach 
 geconcentreerde blik 
 treurige blik 
 chagrijnige blik 
 iets anders, namelijk: 

Tussen 1936 en 1938 maakte Charley een bijzonder groepsportret, 
dat wel bekend staat als de ‘Bremmerkring’. Op het schilderij 
portretteerde ze bekende schilders en beeldhouwers uit haar tijd. 

Bovenste rij, van links naar rechts:
Charley Toorop, Buste van Jan Toorop (door John Rädecker), 
Jan Sluijters, Joseph Mendes da Costa, Lambertus Zijl en Rudolf 
Bremmer.
Middelste rij van links naar rechts:
Johan Altorf, John Rädecker, Dirk Nijland en Henri van Daalhof.
Onderste rij:
H.P. Bremmer, T.G.M. van Hettinga Tromp, Bart van der Leck, 
Mevr. Bremmer.

 Bekijk het groepsportret. Welke persoon op het portret heeft volgens jou de meest opvallende ogen?

 
        
 Geef in de afbeelding met lijnen de kijkrichtingen aan van de verschillende geportretteerden. 
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Charley Toorop, 1891 - 1955
Portretgroep van H.P. Bremmer en zijn vrouw met kunstenaars uit 
hun tijd, 1936 – 1938
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 Wat vind jij? Is het een groepsportret... of toch meer een verzameling losse portretten?
Scoor je antwoord in de onderstaande bolletjes.

Groepsportret                                                     Losse portretten

Nummer 1 is H.P Bremmer, een belangrijke adviseur van Helene Kröller-Müller. Op dit schilderij staan zijn favoriete 
kunstenaars, die je dus bijna allemaal terugvindt in de collectie van het Kröller-Müller Museum. 

 Welke kunstenaar krijgt op het schilderij de meest opvallende plek?
Met andere woorden: wie is volgens Charley Toorop de grootste favoriet van meneer Bremmer?
 
 Nummer 2, Bart van der Leck 
 Nummer 3, Charley Toorop 
 Nummer 4, Rudolf Bremmer

Charley schilderde de kunstenaars in hun huis of atelier, sommigen kwamen bij Charley op bezoek. Ze moest het 
grote werk dus steeds verhuizen: van plek naar plek, van model naar model. Bij elk portret begon ze weer met het 
schilderen van de ogen. 

 Wat is hiervan het resultaat? 
 
 Het lijkt alsof niet alle hoofden even goed passen in het groepsportret.  
 Het valt op dat ze steeds andere kleuren heeft moeten mengen. 
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