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3 Oscar Nominaties en 9 BAFTA Award Nominaties 

2004,  

De Hollandse wereldberoemde schilder uit Delft, 

Johannes Vermeer (1632-1675), realiseerde omstreeks 

1665 een van zijn beroemdste schilderijen: ‘Het meisje 

met de parel’. Over Vermeer is niet zoveel bekend, 

behalve dat hij de schilder van de ‘verborgen gevoelens’ 

is. Na Tracy Chevalier, die geïnspireerd door dit 

schilderij een roman schreef, geraakte de Britse 

filmmaker Peter Webber gefascineerd door het meisje op 

het doek en nam haar als kernpersonage voor zijn film. 

De zeventienjarige Griet moet hard werken voor het 

gezin, nadat haar vader, een tegelschilder, blind werd ten 

gevolge van een ontploffing van een keramiekoven. Ze 

komt als dienstmeisje terecht bij Johannes Vermeer, die 

verliefd geraakt op haar natuurlijke eenvoud. 

Uiteindelijk stemt ze in om voor hem te poseren. Het 

resultaat werd een van Vermeers meesterwerken. In een 

belangrijke scène van de film prikt de schilder een 

juweel van een parel (van zijn echtgenote notabene) in 

het oor van het meisje. Uiteraard is zijn vrouw in alle 

staten. Het gevolg is dat Vermeer zijn uitverkoren model 

kwijtspeelt… De film is een relaas van de erotische 

spanning tussen het sensuele, ongerepte meisje en de 

introverte, eenzame schilder. Scarlett Johansson (uit 

Lost in Translation) geeft als het dienstmeisje Griet een 

grandioze vertolking weg. Maar Girl with a Pearl 

Earring is vooral een ongeëvenaard spel van licht, zodat 

de film als het ware het werk van Vermeer himself lijkt. 

De sfeer en look van Delft anno 1665 zijn het werk van 

Ben van Os, die eerder met Peter Greenaway 

samenwerkte. Indrukwekkend is de fotografie van 

Eduardo Serra, terecht bekroond met een European Film 

Award op 11 december ll. in Barcelona. Een unieke 

gelegenheid om het werk van Vermeer via film te 

ontdekken of te herbeleven!  
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Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt0335119 
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