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Elk kunstwerk, of het nu avant-garde kunst of 

traditionele kunst is, is een uiting van de tijd en de 

maatschappelijke omgeving waarin het gemaakt is. 

Johannes Vermeer, Rembrandt en Frans Hals pasten 

helemaal in de welvarende burgermaatschappij van 

het 17e-eeuwse Holland. Na hun glorietijd kwijnden 

veel van hun werken min of meer weg in particuliere 

collecties, totdat ze in de 18e eeuw ‘herontdekt’ 

werden, met name door de Fransen en de Russen. 

Veel 17e-eeuwse Hollandse kunst werd opgekocht 

en kwam terecht in het Louvre in Parijs en in de 

Hermitage in Petersburg. De Franse fi losofen van 

de Verlichting hebben bij dat opkopen een grote rol 

gespeeld.

In de 18e en 19e eeuw werd de Franse kunst 

toonaangevend in Europa. Soms lieten kunstenaars 

zich inspireren door hun Hollandse voorgangers uit 

de 17e eeuw. Maar ze sloegen ook nieuwe wegen in.

Het verband met de literatuur speelde daarbij altijd 

een rol: schilders, schrijvers en beeldhouwers waren 

vaak dik bevriend met elkaar en wilden in hun kunst 

hetzelfde uitdrukken.

Ontdek in het Rijksmuseum verbanden, overeen-

komsten, maar ook verschillen tussen Nederlandse en 

Franse kunst en cultuur aan de hand van kunstwerken 

uit de 17e, 18e en 19e eeuw. De kunstwerken zijn 

gekozen omdat ze goed passen bij wat je geleerd 

hebt in de hoofdstukken Classicisme (3),  Lumières

(4), Romantisme (5) en Réalisme (6) van  Libre Service 

Littérature VWO.
De ontdekkingstocht begint in de Eregalerij en gaat 

dan verder op de eerste verdieping. Bij elk kunstwerk 

wordt verwezen naar de bijbehorende pagina’s in 

Libre Service Littérature, krijg je informatie over de 

kunstenaar en zijn tijd, en word je uitgenodigd om te 

kijken en je eigen oordeel te vormen.

Aan het eind van de rondgang kun je je mening 

geven over wat je ontdekt hebt.

Veel plezier!

Rijksmuseumboekje.indd   1
06-06-19   15:36

In dit boekje wordt een aantal vragen gesteld, 
waarop geen specifiek goed/fout antwoord te 
geven is. Daar waar de mening van de leerlingen 
gevraagd wordt, worden hier in het antwoorden
blad enkele mogelijke voorbeelden van antwoorden 
genoemd. Als een antwoord van een leerling sterk 

afwijkt van wat redelijk is, kunt u als docent met 
hem/haar daarover in gesprek gaan. 
Er zijn ook vragen naar de voorkeur van leerlingen. 
Hier zijn allerlei antwoorden mogelijk en wordt er 
dus geen antwoord genoemd.
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1	D
2	Voorbeelden:

 Ja, want Molière had ook een ironische kijk op de wereld om hem heen.
 Ja, want in zijn toneelstukken past hij ironie toe op zijn personages.

3	a Soo D’Oude Songen, Soo Pypen De Jonge 
b Als ouderen het verkeerde voorbeeld geven, nemen jongeren dat over.

4 Voorbeelden:
Overeenkomst: Er is geen overeenkomst in sociale status. (Maar Jourdain gaat ervan uit dat zijn 
dochter hetzelfde wil als hij: in de adelstand verheven worden. Zoals hij ‘piept’, moet zij dus ook 
‘piepen’.)
Verschil: Dit gezin is geen rijk gezin, dat is het gezin van Jourdain wel. Dit gezin is lagere burgerij, het 
gezin van Jourdain is hogere burgerij.

5	a De doedelzakspeler links op de achtergrond.
b Voorbeeld: Om te laten zien dat hij een goed toeschouwer is, dat hij dit niet verzint, maar er zelf 

over mee kan praten.
c Voorbeelden: Molière was toneelspeler van beroep. Hij schreef de stukken voor zichzelf en zijn 

theatertroep. Dat is dus anders dan bij Jan Steen.
  Dat kan dezelfde reden hebben gehad: Molière wilde zo ook laten zien dat hij de burgerij van 

binnenuit kende.

6	Portretten van burgers.

7	Nee, dat kwam niet in hem op, want in Nederland hoefde je geen adellijke titel te verwerven om 
aanzien te hebben.

8	Voorbeelden:
Nee, want de problemen en gewoontes waren in Nederland anders dan in Frankrijk. 
Nee, want in Nederland zou hij veel duidelijker maatschappijkritiek kunnen geven, omdat hij niet 
bang hoefde te zijn voor censuur van de koning.
Ja, zijn stukken passen in elke maatschappijvorm, omdat ze de karakters van mensen genadeloos 
weergeven.
Ja, want er waren wel verschillen, maar de humor van Molière is internationaal.

9	Gerbrand Adriaensz Bredero.
Voorbeelden:
Overeenkomst: Ze namen allebei gewoontes van hun tijd en hun land op de hak.
In Spaanschen Brabander Jerolimo zet Bredero een personage neer dat het ook hoog in de bol 
heeft, net als Jourdain.
Verschil: Bredero leefde eerder van Molière. Hij was nog echt een Rederijker en geen classicist. Zijn 
komedies zijn ook veel meer middeleeuwse kluchten dan de komedies van Molière.
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1	a Barok.
b Leerling

2	C

3	Wie je ook bent, dit is je Meester. Hij is het, hij was het, of moet het zijn.

4	Voorbeelden:
Wel passend, de Amor lijkt uit te drukken: ‘Pas maar op, je ontkomt er niet aan! Ik pak je!’
Wel passend, het jongetje kijkt geniepig, hij wil je beetnemen en dan krijgt hij je in zijn greep.
Wel passend, hij ziet er lief uit, maar o wee, als hij zijn pijlen op je afschiet, doet dat pijn.
Niet passend, hij dreigt helemaal niet, hij waarschuwt alleen.
Niet passend, het is gewoon een lief jongetje en liefde is niet iets om bang voor te zijn.
Niet passend, in de versregels wordt beloofd dat iedereen een liefde meemaakt en dat is goed.

5	Voorbeelden:
Tegen: 
Hij heeft als onderwerp Amor gekozen, een traditioneel onderwerp.
Hij heeft Amor vleugels gegeven, zijn verstand had hem dat kunnen afraden.
Voor:
Hij heeft goed de houding en gezichtsuitdrukking van een echt jongetje bestudeerd.
Hij heeft goed nagedacht en de Amor een eigentijdse betekenis gegeven.

6	a In een hut op het platteland in Suriname.
b Geen.
c Nee, de slaven lijken het hier leuk te hebben, terwijl Candide de misstanden ziet.

7	a  Hij was de vertegenwoordiger van de koning van het kolonialiserende land. (Je ziet hier de Britse 
vlag, Suriname hoorde toen bij Engeland).

b Geen.
c Nee, niet in het fragment dat in het boek staat. Daarin ontmoet hij een mishandelde slaaf en komt 

hij niet in Paramaribo.

8	Voorbeelden:
a De werelden van de witte mensen en van de zwarte mensen waren strikt gescheiden.
  Gerrit Schouten beeldde de wereld van de zwarte mensen en die van de witte mensen apart af.
b Gerrit Schouten maakte wat de witte klanten wilden zien. Hij beeldde de slaven dus vrolijk af, 

alsof ze er plezier in hadden slaaf te zijn. Bij Voltaire lezen we dat de werkelijkheid een stuk 
gewelddadiger was.

   Gerrit Schouten kon de gewelddadige werkelijkheid niet afbeelden, daarmee zou hij niets 
verdiend hebben. Maar zo heeft hij er wel voor gezorgd dat veel witte mensen niet eens wisten 
hoe slaven vaak behandeld werden. Bij Voltaire lees je daar wel over.
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1	Leerling

2	Cornelis Apostool

3	a en b: Leerling

4	Leerling

RÉALISME • Pagina 7

1	a De arbeidersklasse.
b De gegoede burgerij.
c Voorbeeld:
  Dit komt wel overeen. Voorbeelden: Émile Zola beschrijft in L’Assommoir de ellende van de Parijse 

arbeidersklasse. Honoré de Balzac beschrijft in Le père Goriot de gegoede burgerij waartoe de 
dochters van Goriot behoren.

2	a en b: Leerling

3	Voorbeelden:
 Een romantische verheerlijking van het plattelandsleven: Deze arme kinderen genieten van een 
spelletje met een bootje in het water. Ze zijn gelukkig om zo in de natuur te mogen leven. Het 
grootste jongetje droomt er al van dat hij later op een echt schip de zee op mag.
 Een realistische aanklacht tegen sociaal onrecht: De arme kinderen gaan niet naar school, leren 
niets. Ze spelen nu nog met een bootje, maar binnen een paar jaar moeten ze mee de zee op en alle 
ellende doorstaan van het harde leven aan boord.

4	a  Madame Forestier. Zij behoort tot de gegoede burgerij. Mathilde en haar man behoren tot de 
lagere burgerij en zouden zich zo’n ritje niet kunnen veroorloven.

b  Nee. Volgens het determinisme is de mens bepaald door erfelijkheid, milieu en opvoeding. Geen 
van de kinderen zal erin slagen uit zijn milieu te ontsnappen.
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1	Voorbeeld:

2	Leerling

3	Leerling

Relatie met literatuur: Vriendschap Ideeën Humor Uitdrukkings-
vorm

Maatschappij

Jan Steen, Zelfportret ✔

Jan Steen, Het vrolijke Huisgezin ✔ ✔

Frans Hals, Portret van een man ✔

Falconet, L’Amour menaçant ✔ ✔

Gerrit Schouten, Een slavendans ✔

en Het Gouvernementsplein ✔

Romantische landschappen

Jozef Israëls: Kinderen der zee ✔ ✔ ✔

Anton Mauve: Morgenrit langs het strand ✔ ✔ ✔

Samen leren vernieuwen
www.thiememeulenhoff.nl


