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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

Rijksmuseum 
 
Inleiding 
 
 
 
Het Rijksmuseum in Amsterdam is helemaal opgeknapt. Dit heeft 
heel veel geld gekost en heeft heel lang geduurd. De opening was 
spectaculair en en er staan elke dag rijen bezoekers voor de deur. 
Wat is er zo bijzonder aan dit museum en vooral: wat is de 
toevoeging van het Rijksmuseum voor jou, als leerling? 
 
 
 
Opzet van deze lesbrief 
 
Deze lesbrief gaat over de rol van kunst in de Nederlandse samenleving. Wat vind jij van 
kunst? Je zoekt bij zes boekfragmenten passende schilderijen en gedichten. 
Ook zoek je via www.rijksmuseum.nl een schilderij dat bij jou past. 
 
 
Opdracht 1 
 
Lees de zes boekfragmenten. 
 
fragment 1: G. Samson, Zwarte zwaan, Leopold, 2012. 
 
Rifka kijkt me geheimzinnig aan. Met zo’n Rifka-blik. Ik ken die blik heel goed. Het 
betekent dat ze weer eens iets heeft verzonnen. ‘Het lijkt mij nou echt lachen,’ 
zegt Rifka, ‘om op je eigen begrafenis te zijn.’ ‘O,’ zeg ik. ‘Vind je het geen 
geweldig plan?’ vraagt Rifka. ‘Iedereen is toch op zijn eigen begrafenis?’ Rifka 
schudt haar hoofd. ‘Ik bedoel dat je er levend bent,’ zegt ze. ‘Dat je het 
meemaakt.’ ‘Dat bestaat niet.’ ‘Hoezo niet?’ ‘Je wordt pas begraven als je dood 
bent.’ Rifka knikt. Dat had ze ook al wel bedacht, maar toch wil ze het. ‘Je kan zo 
veel willen,’ zeg ik. ‘Het bestaat niet.’ ‘Ik denk anders van wel,’ zegt Rifka. ‘Hoe dan?’ ‘Dat weet ik nog 
niet.’ Rifka kijkt me opeens heel serieus aan. 
 
fragment 2: S. van der Geest, Spinder, Querido, 2012. 
 
Je weet niet wat je in handen hebt. In dit schrift dat jij nu vasthoudt heb ik de oorlog beschreven 
tussen mij en mijn broer. Op deze bladzijden ben ik een maand geleden begonnen om alles te 
vertellen over mijn insecten. En over mijn broer en onze geheimen. Ik wist toen nog niet hoe het uit de 
hand zou lopen. Sommige geheimen kunnen maar het best bewaard blijven, diep onder de grond. 
Sommige geheimen kruipen uit zichzelf heel langzaam naar buiten. Sommige geheimen stinken en 
vreten overal gaten in. Laat dit schrift nooit in verkeerde handen vallen! Ik weet niet of jijzelf goede of 
verkeerde handen hebt. Ik hoop goede. Ik ken je niet, en toch ga ik jou alles vertellen. Iemand moet 
het weten. Maar besef waar ik je mee opzadel. Als je dit hebt gelezen, is er geen weg meer terug. 
Weet dat ik je ga meesleuren in onze oorlog. Als je daar geen zin in hebt, of als je het niet durft aan te 
horen, moet je nu stoppen met lezen en moet je dit schrift opbergen. Heel goed opbergen. Ergens 
waar het alleen gevonden kan worden door iemand die geheimen kan bewaren. Iemand met goede 
handen. 
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fragment 3: A. Vereijken, De koningin van 1b, ANekdote, 2008. 
 
‘Schat opschieten, het is tijd!’, riep Anna’s moeder vanuit de hal. Boven op haar kamer keek 
Anna nog één keer naar de lippenstift die ze mee wilde nemen. Was het wel de goede kleur? 
Zouden de anderen die kleur ook mooi vinden? Wat als ze hem spuuglelijk vonden? Ze 
stopte de lippenstift in haar nieuwe rugzak. Volgeladen met boeken was hij eigenlijk te 
zwaar. Ze had nog geen idee welke boeken ze ging gebruiken die dag, dus had ze ze allemaal maar 
in haar tas gestopt. Slecht idee. 
 
fragment 4: D. Verroen en H. de Jong, Time-out, Leopold, 2010. 
 
Beste meneer Bos van Wittebergen, 
Gisteravond heb ik op tv de documentaire over u gezien. Niet dat ik zo cultureel ben, maar ik moest 
voor ckv nog een paar punten halen en op deze manier hoefde ik de deur niet uit. U bent kunstenaar! 
Bovendien interesseerde uw naam me, want ik heb dezelfde achternaam. Zou het toeval zijn? Je 
hoort onze naam bijna nooit! Misschien kunt u me daar meer over vertellen. Om mezelf eerst voor te 
stellen: ik ben Roos-Anne Bos van Wittebergen. Mijn moeder heet Julia Bos van Wittebergen. Ze is 
een alleenstaande moeder, ik heb mijn vader nooit gekend. Of hij nog leeft of dood is, weet ik niet. 
Alle vragen over hem heeft ze altijd ontweken en over haar ouders, die ze natuurlijk wel moet hebben, 
wil ze ook niks vertellen. Ik heb nooit anders geweten en me daar al jong bij neergelegd. Tot ik uw 
naam op tv hoorde noemen. Toen werd er iets wakker in me. Bent u haar vader misschien? Of anders 
een oom? Het zou toch al gek zijn dat iemand met onze achternaam geen familie is? 
 
fragment 5: M. van Driel, Superhelden.nl, De Fontein, 2011. 
 
Het is maar een spelletje, vertelde Iris zichzelf terwijl ze naar de gore kop van de spin staarde. Het 
beest was zo groot als een huis en leek op een vuilniszak waar iemand acht poten in gestoken had. 
‘Kun je wel tegen kleine meisjes,’ mompelde ze, ook al wist ze dat het beest haar niet kon horen. De 
spin leek niet gemaakt door iemand die zich erg had verdiept in arachniden. Het beest had weliswaar 
acht poten, maar ze zaten niet allemaal op de juiste plek en de huid was veel te glad. Ze liet haar 
avatar in de richting van het kasteel rennen. De spin kwam haar meteen achterna. Waar moest ze 
naar toe? Terug naar het doolhof was geen optie, maar wat dan wel? Iris kwam overeind en ging 
rechtop op bed zitten. Ze zette haar laptop op schoot en liet haar avatar rondjes rennen om het 
kasteel, met de spin op haar hielen. 
 
fragment 6: H. Vreeswijk, Overdosis, Manteau, 2007. 
 
In de zaal hing een drukkende stilte. Vooraan zaten de ouders tegen elkaar aangeleund, gebroken 
door het zware leed. De rode, fluweelachtige gordijnen waren open en in het midden, op een 
verhoging stond de mahoniekleurige kist. Die was bedekt met een zee van bloemen met linten en 
daartussenin prijkte de foto. Een vrolijk gezicht op glanzend papier: een brede grijns en glimmende 
ogen. Het gejammer van de ouders sneed door ieders ziel. De dood was zo definitief, zo moeilijk te 
vatten. Emma zat met gebogen hoofd op de eerste rij, tussen mensen die ze nauwelijks kende. De 
monotone woorden van de man in het zwart achter de katheder drongen niet tot het meisje door. Ze 
was verzonken in haar pijn en schuldgevoel, wat met de dag alsmaar erger werd. Het was 
onvergeeflijk wat ze had gedaan. Het was haar schuld, de hele groep was schuldig. Ze hadden geen 
poot uitgestoken, ze waren gewoon te laf geweest. Ze dachten allemaal aan hun eigen hachje en 
meenden dat het wel goed zou komen. Maar dat gebeurde niet. Het duurde zeker tien minuten 
voordat  Een tien minuten durende strijd om te overleven. Tevergeefs. De dood was iets 
verschrikkelijks. Telkens als Emma naar de foto keek, begonnen de tranen te stromen en voelde ze 
een stekende pijn in haar borst. 
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Opdracht 2 
 
Bekijk de volgende acht schilderijen. 
 
 
schilderij 1: Kinderen der zee, Jozef Israëls, 1872. 
 

 
 
 
schilderij 2: Meisje in witte kimono, George Hendrik Breitner, 1894. 
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schilderij 3: Familietafereel, Jan Havicksz. Steen, 1660-1679. 
 

 
 
 
schilderij 4: Oorlogsschepen tijdens een storm, Ludolf Bakhuysen, ca. 1695. 
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schilderij 5: Een zittende aap aan een ketting, Hendrick Goltzius, 1592-1602. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schilderij 6: De Zuiderhavendijk in Enkhuizen, Cornelis Springer, 1868. 
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schilderij 7: Een moeder die het haar van haar kind reinigt, bekend als ‘moedertaak’, 
Pieter de Hooch, ca. 1658 - ca. 1660. 
 

 
 
 
schilderij 8: Winterlandschap met schaatsers, Hendrick Avercamp, ca. 1608. 
 

 
 
 
Alle afbeeldingen komen van www.rijksmuseum.nl. 
 
Koppel de zes boekfragmenten aan een van de acht schilderijen. 
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a Fragment 1 
 
 Ik kies bij dit fragment: 
 O schilderij 1 O schilderij 5 
 O schilderij 2 O schilderij 6 
 O schilderij 3 O schilderij 7 
 O schilderij 4 O schilderij 8 
 
 omdat: 
 O de kleuren bij elkaar passen. 
 O alles dezelfde sfeer heeft. 
 O het beeld bij de inhoud van het fragment past. 
 O iets anders, namelijk ... 
 
b Fragment 2 
 
 Ik kies bij dit fragment: 
 O schilderij 1 O schilderij 5 
 O schilderij 2 O schilderij 6 
 O schilderij 3 O schilderij 7 
 O schilderij 4 O schilderij 8 
 
 omdat: 
 O de kleuren bij elkaar passen. 
 O alles dezelfde sfeer heeft. 
 O het beeld bij de inhoud van het fragment past. 
 O iets anders, namelijk ... 
 
c Fragment 3 
 
 Ik kies bij dit fragment: 
 O schilderij 1 O schilderij 5 
 O schilderij 2 O schilderij 6 
 O schilderij 3 O schilderij 7 
 O schilderij 4 O schilderij 8 
 
 omdat: 
 O de kleuren bij elkaar passen. 
 O alles dezelfde sfeer heeft. 
 O het beeld bij de inhoud van het fragment past. 
 O iets anders, namelijk ... 
 
d Fragment 4 
 
 Ik kies bij dit fragment: 
 O schilderij 1 O schilderij 5 
 O schilderij 2 O schilderij 6 
 O schilderij 3 O schilderij 7 
 O schilderij 4 O schilderij 8 
 
 omdat: 
 O de kleuren bij elkaar passen. 
 O alles dezelfde sfeer heeft. 
 O het beeld bij de inhoud van het fragment past. 
 O iets anders, namelijk ... 
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e Fragment 5 
 
 Ik kies bij dit fragment: 
 O schilderij 1 O schilderij 5 
 O schilderij 2 O schilderij 6 
 O schilderij 3 O schilderij 7 
 O schilderij 4 O schilderij 8 
 
 omdat: 
 O de kleuren bij elkaar passen. 
 O alles dezelfde sfeer heeft. 
 O het beeld bij de inhoud van het fragment past. 
 O iets anders, namelijk ... 
 
f Fragment 6 
 
 Ik kies bij dit fragment: 
 O schilderij 1 O schilderij 5 
 O schilderij 2 O schilderij 6 
 O schilderij 3 O schilderij 7 
 O schilderij 4 O schilderij 8 
 
 omdat: 
 O de kleuren bij elkaar passen. 
 O alles dezelfde sfeer heeft. 
 O het beeld bij de inhoud van het fragment past. 
 O iets anders, namelijk ... 
 
Opdracht 3 
 
Lees de volgende tien gedichten. 
 
gedicht 1 
 
Als ik mijn ogen toedoe, ben ik in Honoloeloe. 
 
J.A. Deelder 
 
gedicht 2 
 
KAMPEREN AAN ZEE 
 
Stiller kon ik niet 
wakker worden, want het was 
de stilte die me wekte. 
 
Tot in mijn dromen sprongen 
sprinkhanen rond. Wanneer slapen 
die hanen? Als ze met de spring- 
kuikens gaan zwemmen, hè papa? 
Zei broertje van vier. 
 
De zon duldt geen vuiltje 
aan de lucht. Het blauw staat 
strak. Ik wik mijn eerste stap. 
Er zit nog niet één krasje 
op deze dag. 
 
Stil besluip ik mijn badpak. 
 
Daniël Billiet 
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gedicht 3 
 
DOVE OREN 
 
Uit een radio muziek 
rondom iemand die zingt. 
Dit huis met dove oren 
luistert naar wie zwijgt. 
 
Vliegtuig, keel van staal, 
trekt een streep kabaal. 
Binnen in deze kamer 
stiller dan niet bewegen. 
 
Kinderen op de stoep 
lopen hier op de tippen 
van hun kreten. 
 
Gil vander Heyden 
 
 
gedicht 4 
 
MUZIEK 
 
muziek 
stroomt 
uit de piano 
 
als een rivier 
die langs 
een berghelling 
 
klatert 
om dan weer zacht 
te klinken 
 
als een lentewind 
die door de buigende takken 
van de bomen 
 
ruist 
ik zie je vingers 
dansen 
 
over de toetsen 
en buig mee 
om elk geluid te vangen 
 
Nele Warson 

 
gedicht 5 
 
SCHRIFT 
 
Heerlijk 
hoe stil 
stilte 
kan zijn. 
Vooral 
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als mijn pen 
vederlicht 
over je huid 
glijdt. 
Net 
een goed gesprek. 
 
Ed Franck 

 
gedicht 6 
 
WIE A ZEGT 
 
Zo is het begonnen. 
Iemand zei a. 
 
Iedereen draaide zich om. 
Wát werd er daar gezegd? 
A? 
Ja, a. 
Ach! 
Het was heel lang heel stil. 
 
Toen zei een zachte, flemende stem 
van de kant van de zevende hemel 
en in de richting van het dagelijkse leven: 
nu moet je ook 
 
Zo is het geëindigd. 
 
Toon Tellegen 
 
gedicht 7 
 
ZONNEBLOEMEN 
 
Vincent zei met zijn schilderij: 
zo moet je ze bekijken. 
 
ik lijstte ze in, hing ze op 
onder de strohoed. 
 
zomer in zomer uit brand ik mijn ogen 
en volg de Tour voor de velden. 
 
in augustus treur ik met hen mee, 
als ze hun nekken buigen, 
 
het gezicht vol zwarte tranen 
die ze nooit zullen zaaien 
 
voer voor cavia’s en papegaaien. 
 
Bas Rompa 
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gedicht 8 
 
KIJKDOOS 
 
Je zit in mijn kijkdoos. 
Het deksel blijft dicht. 
In Zweden misschien 
ben je later gaan wonen. 
Misschien ging je varen. 
Misschien bak je brood. 
Maar evengoed zit je hier 
achter een krant 
in het café om de hoek. 
En misschien ben je dood. 
Maar je zit in mijn kijkdoos. 
Ik kijk elke dag. 
En zie steeds opnieuw 
hoe je mij niet eens zag. 
 
André Sollie 
 
gedicht 9 
 
SULAWESI 
 
Hier werkt de schilder met de rankste 
soorten groen. Elke dag verbaast hij 
zichzelf op een andere helling, 
een ander rijstdorp. 
 
Een handlanger gooit bakken regen 
over zijn stilleven, 
plaatst als een schaakgrootmeester 
hier en daar een buffel, een hut, een troep 
ganzen. 
 
Vrouwen poetsen de lappendekens rijst, 
de zakdoekjes staalkaarten golvend groen. 
 
Met hoeveel tinten zwart op wit 
kleur je een gedicht? 
 
Daniël Billiet 
 
gedicht 10 
 
IN DE KELDER IS HET DONKER 
 
in de kelder is het donker 
daar moet het altijd donker zijn 
anders zien ze al die pijn 
die een kind moet lijden 
als zijn ouders scheiden 
 
in de kelder is het donker 
daar moet het altijd donker zijn 
zonder zon- en maneschijn 
zonder lampje aan de wand 
zonder kaarsje in de hand 
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in de kelder is het donker 
van dat donker word ik moe 
maar ik ga er steeds naartoe 
 
in de kelder van mijn huis 
voel ik mij verdrietig thuis 
 
Nannie Kuiper 

 
Kies bij elk schilderij een gedicht dat jij erbij vindt passen. 
Leg kort uit waarom jij een gedicht aan een schilderij koppelt. 
 
Opdracht 4 
 
Ga naar www.rijksmuseum.nl. 
Klik op Collectie. 
Klik op Rijksstudio. 
Klik op Start de Meestermatcher. 
Beantwoord de vijf vragen en klik op Match mijn meesters! 
Je ziet nu de schilderijen en kunstwerken die bij jou passen. 
Klopt dit een beetje? Wat klopt wel en wat past niet bij jou? Leg uit. 
 
Opdracht 5 
 
Zoek nu zelf een (afbeelding van een) schilderij. Leg uit waarom dit schilderij jou 
aanspreekt. Je kunt gebruikmaken van jouw Meestermatcher op www.rijksmuseum.nl. 
Zoek hier een (nieuw) fragment van een boek bij. 
Zoek hier een (nieuw) gedicht bij. 


