
Littérature & Rijksmuseum
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 filosofen 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!
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We gaan kijken in hoeverre Jan Steen vergeleken kan 
worden met toneelschrijver Molière. Ze leefden in dezelfde 
tijd, maar elk in een ander land. De een schilderde, de ander 
schreef. Maar allebei namen ze de zeden en gewoontes van 
hun tijd en hun land op de hak. Allebei hielden ze hun tijd- 
en landgenoten een spiegel voor. (pagina 29-31)

1	Kijk naar het Zelfportret van Jan Steen. Hoe zou je zijn gezichtsuitdrukking willen benoemen?
A vriendelijk C  treurig E zorgelijk
B vrolijk D ironisch F ernstig

2	Vind je dat deze gezichtsuitdrukking ook wel zou passen bij Molière? Geef argumenten voor je mening.

3	Kijk naar Het vrolijke huisgezin van Jan Steen. Rechtsboven zie je een stuk papier geschilderd met 
een tekst erop. 
a Schrijf die tekst hier op:

b Wat wil Jan Steen met dit schilderij en deze tekst volgens jou uitdrukken?

4	 In Le Bourgeois Gentilhomme voert Molière Monsieur Jourdain en zijn gezin op. Als je de 
sociale status van het gezin van Jourdain vergelijkt met het gezin op dit schilderij, zie je dan een 
overeenkomst, of juist een verschil, of zie je beide?

 Overeenkomst:  

 Verschil:  

5	Molière speelde vaak in zijn eigen toneelstukken een rol, meestal de hoofdrol. Jan Steen beeldde 
zichzelf ook vaak af op zijn schilderijen. Op Het vrolijke huisgezin heeft hij zichzelf ook afgebeeld.

a Welke persoon is volgens jou Jan Steen zelf?  

b Waarom beeldde hij zichzelf volgens jou af?  
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c Is dit volgens jou ook de reden waarom Molière zelf in zijn stukken meespeelde? Of had dat een 
andere reden? Geef argumenten voor je mening.

6	Als je in het Louvre naar de vleugel met 17e-eeuwse kunst gaat, tref je veel portretten aan van 
adellijke personen. Kijk hier in de Eregalerij van het Rijksmuseum rond. Wat voor soort portretten zie 
je hier?

7	Kijk naar Het portret van een man van Frans Hals. Deze man had zomaar model kunnen staan voor 
Monsieur Jourdain. Gezien zijn kleding behoorde hij duidelijk tot de gegoede burgerij. Had deze 
man ook graag in de adelstand verheven willen worden, denk je? Geef argumenten voor je mening.

8	Als Molière in dezelfde tijd, maar in Holland geleefd had, had hij dan dezelfde toneelstukken 
geschreven, denk je? Geef argumenten voor je mening.

9	Ken je een Nederlandse komedieschrijver uit de 17e eeuw, die je met Molière zou kunnen vergelijken? 
Zo ja, geef dan hier een overeenkomst en een verschil.

Overeenkomst:  

Verschil:   

In de Franse Grand Siècle lag de macht bij de 
koning en de adel. Burgers konden veel geld 
verdienen in handel en industrie, maar aanzien 
kregen zij daar niet mee. Aanzien had alleen de 
adel. Veel rijke burgers wilden daarom graag tot 
de adel behoren. Louis XIV bedacht speciaal voor 
hen nieuwe adellijke titels (baron of markies), die 
zij voor veel geld konden kopen. (pagina 28)
In de Hollandse Gouden Eeuw hadden (rijke) 
burgers het voor het zeggen. Er was geen adel 
van enige betekenis. Aanzien had je als je een 
geslaagd zakenman was.
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In de Franse 17e eeuw overheerste de classicistische stijl: symmetrie, geen opsmuk maar strakke lijnen, 
evenwicht. In deze stijl was het moeilijk om te pronken. Daarom ontstond aan het eind van de 17e 
eeuw een veel uitbundiger stijl: de barok. Zo is het paleis van Louis XIV in Versailles aan de buitenkant 
classicistisch, maar aan de binnenkant barok. (pagina 29)
In de 18e eeuw begon men in Frankrijk de barok te zwaar te vinden, de interieurs werden verfijnder, 
geraffineerder. Men spreekt van rococo: lichte meubelen met golvende lijnen en sierlijke beelden. 
(pagina 36)

1	Zalen 1.6 en 1.7. Bekijk de twee stijlkamers: de classicistische kamer en de Beuningkamer. (Zaal 1.7)

a Wat voor stijl zie je in de Beuningkamer?  

b Welke kamer vind je zelf de mooiste? Leg uit waarom.

Zaal 1.9. Je ziet hier L’Amour menaçant van Étienne Maurice 
Falconet, gemaakt in 1757 voor Madame de Pompadour, de 
maîtresse van Louis XV. Madame de Pompadour steunde 
kunstenaars en ook de écrivains-philosophes. In haar salon 
ontmoette Falconet vaak Denis Diderot en Voltaire. Met Diderot 
was hij goed bevriend. Voor de Encyclopédie schreef Falconet het 
artikel over de beeldhouwkunst. Daarin paste Falconet de verlichte 
ideeën toe op de kunst: je moest als kunstenaar niet vanuit de 
traditie te werk gaan, maar met je verstand en door goed om je 
heen te kijken.
Falconet en Diderot werkten allebei als commissaris voor tsarina 
Catharina de Grote. Zij kochten in West-Europa 17e-eeuwse kunst 
voor haar op. Beiden gingen ook naar haar toe in Petersburg. 
Falconet heeft daar het grote ruiterstandbeeld van Peter de Grote 
gemaakt: De bronzen ruiter. Catharina ontving Diderot vrijwel 
dagelijks om met hem te discussiëren over economie, religie en 
democratie. 

2	Kijk naar de Amor. In welke stijl vind je dit beeldje passen?
A Classicisme B Barok C Rococo

3	Op de sokkel staat een tweeregelig vers. Schrijf hier de vertaling ervan op:

4	De Franse titel van het beeld is L’Amour menaçant. Menacer betekent (be)dreigen. Als je naar de 
versregels op de sokkel kijkt en naar de gezichtsuitdrukking en de houding van de Amor, vind je dan 
deze titel wel of niet passend? Geef argumenten voor je mening.

5	Stelling: Falconet heeft in dit beeldje zijn verlichtingsideeën over beeldhouwkunst goed toegepast. 
Geef een argument tegen deze stelling en een argument voor deze stelling.

 Tegen: 

 Voor: 
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In Candide ou l’optimisme is de jonge 
Candide in zijn omzwervingen door 
de wereld getuige van veel onrecht. In 
Suriname ervaart hij hoe slecht slaven behandeld worden. Overigens is Voltaire zelf nooit in Suriname 
geweest, maar hij las veel en sprak veel mensen. (pagina 38-39)
De maker van de diorama’s was Gerrit Schouten. Hij werd geboren en groeide op in Suriname als zoon 
van ‘gemengde’ ouders. Hij maakte zijn diorama's voor de witte bovenklasse. Hij maakte dus wat deze 
bovenklasse graag wilde zien. Maar als kleurling werd hij zelf niet in deze elite opgenomen. 

6	Zaal 1.17. Kijk naar het diorama Een slavendans.
a Waar speelt het tafereel zich af? 

b Hoeveel witte mensen zie je afgebeeld? 

c Zie je iets wat doet denken aan wat Candide in Suriname zag? Licht je antwoord toe.

7	Kijk nu naar het diorama Het Gouvernementsplein.
a Welke functie had een gouverneur in de tijd van de koloniën? 

b Hoeveel zwarte mensen zie je afgebeeld? 

c Zie je iets wat doet denken aan wat Candide in Suriname zag? Licht je antwoord toe.

8	a Welke conclusie kun je trekken uit je antwoorden op vraag 6b en 7b?

b Een lastiger vraag is welke conclusie je kunt trekken als je deze diorama’s vergelijkt met het 
verhaal van Voltaire over Candide in Suriname. Wat denk jij?
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Bij de overgang van de Verlichting naar de Romantiek speelden de 
gebeurtenissen rond de eeuwwisseling een belangrijke rol. De Franse 
Revolutie en de Napoleontische tijd hadden ook voor Nederland een 
enorme impact. Lodewijk Napoleon werd koning van Holland. In het 
Paleis op de Dam richtte hij een vleugel in als museum. Hier kon het 
publiek voor het eerst de Nachtwacht van Rembrandt bewonderen. 
(pagina 44)

1	  Zaal 1.12. Dit is de Waterloozaal, zo genoemd naar het enorme doek waarop 
de overwinning van de hertog van Wellington bij Waterloo te zien is. Kijk in 
deze zaal rond en schrijf hier het belangrijkste op wat je in deze zaal opvalt.

2	Zoals in alle bezettingen van landen, pleegde de Franse bezetter ook kunstroof. Toen Napoleon 
ver slagen was, wilden de Nederlanders de roofkunst terug hebben. De eerste directeur van het 
Rijksmuseum heeft ervoor gezorgd dat die kunst ook echt terugkwam. Zoek zijn portret en schrijf hier 
zijn naam op.

De natuurbeleving speelde een grote rol in de Romantiek. De romantici vonden troost en vrede in 
de natuur en de eenvoudige boerenbevolking was in de ogen van de romantici veel beter af dan de 
gestreste stadsbewoner. In de natuur voelde de mens zich nietig en opgenomen in een groots geheel. 
Romantische schilders brachten geïdealiseerde landschappen in beeld, waarin ze het overweldigende 
van de natuur aandikten en uitvergrootten. (pagina 44, 46 en 47).

3	Zaal 1.14. Je ziet hier een wand vol met landschappen, geschilderd door schilders in de tijd van de 
Romantiek. In het gedicht Demain, dès l’aube plaatst Victor Hugo de ik-persoon, die op weg gaat, 
ook in een landschap.
a Welk landschap in deze zaal vind je het beste passen bij Demain, dès l’aube ? Schrijf de titel en 

de naam van de schilder op.

b Geef twee argumenten voor je keuze bij a.

4	Welk landschap vind je zelf het meest passen in de Romantiek? Geef twee argumenten voor je keuze.
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Jozef Israëls en Anton 
Mauve waren schilders 
van de Haagse School. 
Deze schilders sloten 
in de tweede helft van 
de 19e eeuw aan bij de 
ontwikkelingen in de 
Franse schilderkunst. 
Ze wilden gewone 
mensen, dagelijkse 
taferelen en de landschappen om hen heen op realistische wijze weergeven. Dat deden ze aanvankelijk 
in vrij donkere kleuren, zoals de eerste Franse realistische schilders (bijvoorbeeld Gustave Courbet) dat 
ook deden. Later volgden ze de Franse impressionisten: ze gebruikten lichtere kleuren en hun verftoets 
werd losser. Hoewel hun onderwerpen vaak typisch Nederlands waren (duinen, strand, polders), deden 
ze dus hetzelfde als Guy de Maupassant in zijn korte verhalen deed. (pagina 56 en 57).

1	Zaal 1.18. De schrijvers van het Realisme kozen hun personages bij voorkeur uit de burgerij of uit de 
arbeidersklasse (pagina 57). Vergelijk Kinderen der zee en Morgenrit langs het strand met elkaar. 
Welke sociale klasse(n) zie je afgebeeld?

a Kinderen der zee:  

b Morgenrit langs het strand:  

c Komt dit volgens jou wel of niet overeen met de belangstelling van de schrijvers van het Realisme? 
Geef voorbeelden uit de literatuur van die tijd.

2	Guy de Maupassant wilde het gedrag van zijn personages niet uitleggen. Wat ze zeggen, hoe ze zich 
bewegen en wat ze doen, moet genoeg zijn om hen te begrijpen. 
a Kijk naar Kinderen der zee. Kies één personage uit en probeer je in dat personage te 

verplaatsen. Schrijf hier op wat dat personage volgens jou denkt.

b Doe hetzelfde met Morgenrit langs het strand. 

3	Jozef Israëls verbleef ruim twee jaar in Parijs toen hij jong was. Hij kwam daar onder invloed van 
de Franse Romantiek, met name van het sociale aspect hiervan: hij bleef bij voorkeur eenvoudige 
mensen schilderen. Kijk naar Kinderen der zee. Is dit schilderij volgens jou een ‘romantische 
verheerlijking van het plattelandsleven’ of een realistische ‘aanklacht tegen sociaal onrecht’? Geef 
argumenten voor je mening.

4	Kijk naar Morgenrit langs het strand.
a Welk personage uit La Parure zou, gezien zijn of haar sociale achtergrond, hier misschien wel op 

het paard kunnen zitten? Geef argumenten voor je keuze.

b Zou volgens het determinisme een van de kinderen van Kinderen der Zee ook zo’n ritje te paard 
kunnen maken als hij/zij groot is? Licht je antwoord toe.
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Je hebt enkele kunstwerken gezien die een relatie hebben met de Franse literatuur van de 
hoofdstukken 3 – 6 van Libre Service Littérature VWO. Je hebt gemerkt dat de relaties tussen de 
kunstwerken en de literatuur verschillend van aard zijn. Kijk met behulp van onderstaande vragen of je 
die verschillen zelf ook gezien hebt en wat je ervan vindt.

1	Kijk terug in dit boekje en vul het schema in. Wat voor soort relatie is er tussen het kunstwerk en de 
Franse literatuur: een relatie gebaseerd op vriendschap, op ideeën, op humor, op uitdrukkingsvorm 
en/of op maatschappij? Je kunt bij elk kunstwerk geen, één of meerdere kruisjes zetten.

2	Bij welk kunstwerk vond je de relatie met de Franse literatuur het meest verrassend?  
Geef argumenten voor je keuze.

3	Welk kunstwerk sprak jou het meeste aan? Leg uit waarom.

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

Het antwoordblad voor deze lesbrief vind je op www.thiememeulenhoff.nl/litterature


