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Lerarenhandleiding  
Voorbereidende les bij het onderzoek Herken je klassiekers  
Het programma Herken je Klassiekers laat leerlingen uit de bovenbouw van het VWO kennismaken 

met de manier waarop in het Nederland van de 16
de

 en 17
de

 eeuw werd omgegaan met de Klassieke 

Oudheid. 

Het programma beoogt lesstofvervangend te zijn op het gebied van enkele van de leerdoelen van wat 

nu KCV is. Wanneer we dit programma vormgeven staat vast dat KCV als vak zal komen te vervallen, 

maar dat de doelen ervan overgeheveld zullen worden naar de klassieke talen. Hoe dat precies vorm 

zal krijgen is nog onduidelijk. Herken je Klassiekers beoogt in één of twee voorbereidende lessen, 

een programma van twee uur in het museum en optionele verwerkingslessen, goed en op een leuke 

manier te voldoen aan de beoogde leerdoelen op het gebied van receptiegeschiedenis. 

Uniek aan het programma is dat het deels plaatsvindt in de studiezaal van het prentenkabinet, waar 

voor de klas speciaal een selectie aan prenten wordt klaargezet.  

Het programma richt zich uitsluitend op bovenbouwklassen vwo en is vrij pittig: een integraal 

onderdeel van het programma is dat leerlingen serieus worden genomen als onderzoekers. 

 

Voorbereidende tekst met vragen 

Hierbij treft u twee lesbrieven die de leerlingen voorbereidt op het bezoek. De tekst slaat de brug van 

de Italiaanse Renaissance, die leerlingen op basis van veel schoolmethodes beter bekend zal zijn, 

naar de Nederlanden.  Het schetst kort hoe de verspreiding van onderwerpen en stijlen in de kunst 

zoal plaatsvond – onder andere door middel van prenten. Het schetst daarna enkele manieren 

waarop de klassieken in de Nederlanden werden ingezet in de 17
de

 eeuw. Deze corresponderen met 

de onderwerpen die de leerlingen in het museum gaan uitdiepen. 

Wellicht is de inhoud van met name de eerste lesbrief vanuit de vakken KCV of kunst al dusdanig 

bekend bij de leerlingen dat deze kan worden overgeslagen; het behandelen van de tweede lesbrief 

is wel belangrijk voor een leuk en productief verloop van het programma, en wordt om die reden sterk 

aangeraden.  

 

Andere mogelijke voorbereidende lessen: lezen en vertalen klassieke teksten 

Het lezen van de klassieke verhalen die in het programma terugkomen voegt zeker toe aan de 

ervaring in het museum. De volgende teksten komen in het programma terug en vormen daar een 

goede voorbereiding op:  

Plinius, Historia, 36.37 (de klassieke beschrijving van de Laocoongroep) 

Uit de Aeneis:  

 Laocoön (Boek II, eerste stuk): 

 De wedstrijd op zee  (boek V, vers 104 e.v.) 

 Hercules en Cacus (boek VIII, vers 184 e.v.) 

Uit de Metamorfosen: onder andere de volgende verhalen komen terug in het programma (die met 

ster zijn tevens teksten voor het eindexamen Latijn 2014): 

 Venus en Adonis (X 519 e.v.) * 

 Diana en Actaeon (III 155 e.v.) 

 Diana en Callisto (II 441 e.v.)  

 Latona en de Lycische Boeren (VI 313 e.v.) 

 Mars en Venus betrapt (IV 171 e.v.) 

 Jupiter en Lycaon, en de daarop volgende zondvloed (I 209 e.v.) 

 Perseus en Andromeda  (IV 663 e.v.) * 

Uit Ovidius’ Fasti: 

 Callisto (II 155 e.v.) * 
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Uit de Historiae van Tacitus: alle stukken over de Opstand van de Bataven, in het Nederlands 

uitgegeven als Tacitus, de opstand van de Bataven (vertaling Vincent Hunink, Amsterdam 2005). 

Misschien het beste in vertaling te lezen, en ook samengevat in bijvoorbeeld de schoolmethode Disco 

2. 

 

Verwerkingsles (of lessen) en koppeling met andere stof 

Dit programma beoogt niet alleen kennis over te dragen maar ook een bepaalde manier van kijken en 

een onderzoekende houding bij de leerling te inspireren. Een logisch vervolg op het programma in het 

Rijksmuseum zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een werkstuk waarin de leerling een zelfgekozen 

kunstwerk, of aantal kunstwerken, met een klassiek thema tot op de bodem uit moet zoeken, en 

daarbij aandacht moet geven aan het verbeelde verhaal en de oorsprong daarvan, de maker cq 

opdrachtgever en diens bedoeling met het werk, en de historische en kunsthistorische context waarin 

het werk ontstond.  Zoiets kan in 5 pagina’s maar kan ook een compleet profielwerkstuk behelzen en 

vakoverstijgend zijn (geschiedenis, KCV, klassieke talen, kunst). 

Tijdens het programma worden leerlingen erop gewezen dat ze, als ze 16 jaar of ouder zijn, zelf ook 

prenten mogen aanvragen in de studiezaal en daar onderzoek naar mogen doen. Het komt zeer 

zelden voor dat middelbare scholieren dit doen: het mag en kan wel. Leerlingen hebben hoe dan ook 

altijd gratis toegang, ook wanneer ze alleen komen. Zie voor meer informatie: 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek-en-bibliotheek/studiezaal. 

Het programma heeft bewust thema’s en teksten uit het eindexamen Latijn 2014 opgenomen. 

Mochten toekomstige examens klassieke talen eveneens een koppeling met het programma mogelijk 

maken, dan zal het programma daarop worden aangepast. Zo hopen we het programma ook relevant 

te houden voor examenklassen. 

 

Feedback 

Onze programma’s zijn altijd in ontwikkeling. Suggesties om het programma verder te verbeteren zijn 

welkom op: educatie@rijksmuseum.nl  

  

https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek-en-bibliotheek/studiezaal
mailto:educatie@rijksmuseum.nl


3 
 

Antwoorden bij de vragen in de lesbrieven: 

Les 1: 

1. Voorbeeld van een goed antwoord: de Romeinen waren ontzettend onder de indruk van de 

Griekse kunst en oude verhalen uit de Griekse mythologie, probeerden zich ook met dat 

verleden te identificeren en ontleenden daar status aan. Dit lijkt op het eerste gezicht wel op 

het ontzag dat men in Europa voor de klassieke cultuur kreeg tijdens de Renaissance. 

 

2. Herkenbaar zijn onder andere (ruwweg van links naar rechts): Mercurius, herkenbaar aan staf 

en helm. Janus, met de twee koppen. Bacchus, met de bladerkroon. Mars, in wapenrusting. 

Venus/Aphrodite, half ontkleed. Hades, met tweetand en Kerberos aan zijn voeten. Neptunus, 

met de drietand. Zeus/Jupiter, zittend en onder hem de adelaar en de wereldbol. Rechts 

daarvan Hera, zittend, met de pauw, Diana/Artemis, met halvemaantje op haar voorhoofd, 

Athena, staand met helm en speer. 

 

3. Wij noemen die periode de Middeleeuwen, en die term heeft feitelijk dezelfde oorsprong. In 

de 15
de

 eeuw heerste in Italië het idee van een ‘middentijd’, die tussen hun tijd en de 

klassieke oudheid in lag. Die middentijd had dezelfde negatieve connotatie: een tijd van 

verval waarin niets noemenswaardigs gebeurde. Deze visie op de Middeleeuwen is door 

historici tegenwoordig trouwens grotendeels losgelaten. 

 

4. Bijvoorbeeld: groei stedelijke economie => andere en meer opdrachtgevers (zoals rijke 

bankiers), die een andere voorkeur hebben dan de traditionele opdrachtgevers zoals adel en 

kerk. 

 

Les 2: 

1. a. Hier is geen goed of fout antwoord; het ligt aan de uitleg en de denkwijze. Voorbeeld van 

een goed antwoord: de kunstenaar lijkt niet in de eerste plaats geïnteresseerd in Actaeon en 

in de afloop van het verhaal, maar veeleer in het weergeven van een aantal wulpse dames. 

b. De slechte afloop voor Actaeon is wel te zien: op de achtergrond wordt een hert gedood 

door honden en jagers – een verwijzing naar de van gedaante veranderde Actaeon. 

 

2. a. De tekening en tekst zijn een uitwerking van het idee van Vitruvius dat er in de natuur 

harmonieuze verhoudingen bestaan die we terugvinden in de verhoudingen tussen de 

verschillende onderdelen van het menselijk lichaam.  

b. Vitruvius geloofde dat je ook de verhoudingen in een gebouw moest baseren op deze 

natuurlijke verhoudingen, en dus op de verhoudingen in het menselijk lichaam. 

 

3. Bijvoorbeeld: een tympaan met een relief erin, gebruik van pilasters, symmetrie, de beelden 

op de gevel. 

 

4. Op de achtergrond zien we niet een stadsmuur maar kunnen we de gevel van het 

Amsterdamse Stadhuis zelf herkennen. Architect en beeldhouwer maakten de metafoor dus 

nog net wat  letterlijker. 

 

5. Bijvoorbeeld: neem een voorbeeld aan Marcus Curius, die zich niet liet omkopen, maar trouw 

was en niet door hebzucht werd geleid. Met zo’n mentaliteit komt de stad er wel. 

 


