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Welkom 
in het 

museum!

In Museum Boijmans Van 
Beuningen zijn veel verschillende 
soorten kunst te zien: van schilderijen 
en beelden tot tekeningen, van mode tot 
design. Of kom je liever meer te weten over 
gebruiksvoorwerpen door de eeuwen heen, op 
de afdeling Kunstnijverheid? Het kan allemaal. 
Om niet te verdwalen tussen alles wat er te zien 
is, gebruik je deze kijkwijzer. De kijkwijzer neemt 
je mee langs de belangrijkste en beroemdste 
werken van het museum. Maar... terwijl je 
rondloopt en die topwerken bekijkt, vergeet dan 
niet af en toe ook om je heen te kijken, je ontdekt 
vast nog veel meer mooie dingen.

 Veel 
 plezier!
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Het hek, de boom en de koe
e. Waar zouden het hek, de boom en de koe dan in het licht van vraag d. 
symbool voor kunnen staan?

f. Wat denk je: gaat het goed aflopen met de 
marskramer, of niet? Licht je antwoord toe.

g. Stel, je wordt door Postbus 51 gevraagd 
om, eigenlijk zoals Bosch dat deed, een 
reclameposter te maken die je leeftijdgenoten 
zouden moeten waarschuwen tegen allerlei 
slechte dingen en verleidingen. Hoe zou je dat 
aanpakken, hoe zou jouw poster er uit zien? 
Kies een onderwerp en beschrijf of schets je 
poster hiernaast. 

Je kent de schilder Jheronimus (of Jeroen) Bosch 
misschien wel van schilderijen met vreemde 
wezens en angstaanjagende scènes, zoals op het 
schilderij ‘De hel’. 

Museum Boijmans Van Beuningen heeft als enige 
museum in Nederland werk van Jeroen Bosch.  
‘De Marskramer’ is waarschijnlijk het meest 
bekend. Het werk is alleen niet zo ‘typisch Bosch’: 
geen rare mannetjes en enge helscènes. 
Je zou het misschien niet meteen zeggen, maar 
in dit schilderij zitten allemaal spreekwoorden en 
symbolen verborgen. In de tijd dat dit schilderij 
ontstond, aan het eind van de Middeleeuwen, 
deden kunstenaars dat wel vaker. Voor de 
toeschouwer toen was vaak meteen duidelijk wat 
de schilder daarmee wilde zeggen, voor ons is dat 
na al die jaren soms wat lastiger te begrijpen. 

Er zijn drie belangrijke delen in dit schilderij: het huis links, de man in het midden, en het 
hek met de koe en de boom rechts. Bekijk de onderdelen één voor één en probeer zo te 
bepalen wat het kan betekenen. 

Het huis
a. Bekijk het gebouw en wat er om heen gebeurt goed. Beschrijf wat je ziet. Let op de 
figuren, voorwerpen en het huis zelf.

b. Bosch verbeeldt gezegdes uit die tijd vrij letterlijk. Voorbeelden zijn ‘duiven op zolder 
houden’, ‘de broek afspelen’ en ‘ton-zonder-spon’. Alle verwijzen naar wat het gebouw 
eigenlijk is. Ook de man en vrouw in de deuropening (de vrouw heeft een geldbuidel) 
‘zeggen’ iets over de ‘functie’, ze winden er geen doekjes om. Wat voor plek is dit? Leg uit.

De man
De man loopt ‘op een slof en een oude schoen’ de wereld rond. 
Hij is mager en loopt over een pad. Op zijn hoofd draagt hij een 
zakmuts, in zijn hand een hoed. Op zijn rug draagt hij een mand 
(een mars), waaraan een pollepel en een kattevel hangen. Aan 
zijn gordel hangen een geldbuidel en een dolk. Er steekt een 
dierenpootje uit zijn zak.

c. De mand op zijn rug verraadt het beroep van de man: 
marskramer. Wat is dat voor beroep? (tip: waar ken je dit woord 
ook wel van?)

d. Bosch wilde met zijn schokkende schilderijen van hel en 
verdoemenis de mensen vaak wijzen op wat hen te wachten 
zou staan als ze ‘van het rechte pad’ af zouden wijken. Hoe zou 
je deze waarschuwing ook op de man op dit schilderij kunnen 
toepassen?

Jheronimus Bosch, 
‘De Marskramer’, 1490-1505.
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Wist je dat...

... er wel meer dan 
1000 figuurtjes op het 

schilderij te onderscheiden 
zijn? Met een loep zou je 
ze allemaal kunnen zien. 

Er lopen zelfs paarden met 
karren over de weg langs 

de toren. 

Kijktip!!
Op arttube.boijmans.nl/nl/video/boijmans-tv-1-nl 

vind je de eerste aflevering van Boijmans TV, 
waarin dit schilderij uitgebreid aan bod komt.

Pieter Bruegel de Oude,  
‘De Toren van Babel’,  
ca. 1560.

Dit is misschien wel het 
beroemdste schilderij dat 
in het museum te zien is. 
‘De toren van Babel’ is een 
verhaal uit de bijbel. De 
mensen wilden wel eens zien 
hoe het er in de hemel uitzag 
en besloten een enorm hoge 
toren te bouwen. God werd 
hier zo kwaad om, dat hij er 
als straf voor zorgde dat alle 
mensen opeens een andere 
taal spraken en elkaar 
daarom niet meer konden 
verstaan. Samenwerken 
aan de toren werd daardoor 
onmogelijk, de toren werd 
nooit afgebouwd. 

a. Hoewel het schilderij niet zo groot is, zie je wel goed dat het een enorme toren 
moet zijn geweest. Welke schildertrucs gebruikte de schilder om dit te bereiken? 
Noem er drie.

b. Als je goed kijkt, kun je ontdekken met welke materialen de toren gebouwd 
wordt. Zo zijn er in het landschap om de toren heen bakovens voor de bakstenen 
te ontdekken. De bakstenen worden langs de toren (bij het rode ‘spoor’) omhoog 
gehesen. Noem nog twee materialen en geef aan waar je ze kunt zien.

c. De echte toren van Babel stond in Babylonië, het huidige Irak. 
Breughel zette zijn toren in een andere omgeving, hij gebruikte zijn 
eigen woonplaats als inspiratie. Waar zal dat geweest zijn? Waarom 
denk je dat?

d. Niet alleen de omgeving klopt niet helemaal, ook de vorm 
van de toren is niet juist. In de bijbel wordt gesproken over een 
vierkant bouwwerk. Door welk (heel oud) bouwwerk in Europa heeft 
Brueghel zich voor zijn toren laten inspireren? Licht je antwoord toe.

Info:  
het hoogste 

gebouw ter wereld...
In 2009 werd de 828 meter 
hoge Burj Khalifa-toren in 

Dubai voltooid. Het gebouw 
heeft 162 verdiepingen, meer 

dan elk ander gebouw ter 
wereld. Met de bouw was in 
2004 begonnen. Een Zuid-
Koreaanse aannemer zette 

het gebouw neer voor 1 
miljard dollar.

 
Wist je dat...
... D.G. van 

Beuningen, degene 
die dit schilderij naliet aan 

het museum en naar wie het 
museum vernoemd is, het werk 

thuis boven een fornuis had 
hangen, waar hij elke ochtend een 
eitje bakte? Voordat het schilderij 
op zaal kwam te hangen, heeft 

men het eerst goed moeten 
schoonmaken, er kwam 

een dikke vetlaag 
vanaf...
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Gouden 
Eeuw

Leerling
Wil je nu kunstenaar worden, dan ga je naar een kunstacademie. 
In de 17de eeuw ging je bij een kunstenaar in de leer: je liep mee in 
zijn atelier en leerde van hem van A tot Z de fijne kneepjes van het 
vak. Rembrandt had veel leerlingen in zijn atelier. De allereerste 
was Gerrit Dou, die later zelf ook een beroemd schilder werd. Hij 
schilderde in 1652 ‘De kwakzalver’. Gerrit schilderde op dit werk ook 
zichzelf: hij is rechts te zien, leunend uit het raam.
c. Waaraan kun je zien dat Gerrit een leerling van Rembrandt is 
geweest?

d. Dit werk wordt ‘De 
kwakzalver’ genoemd; een 
nepdokter. Welk figuur op 
het schilderij is de kwakzalver? 
Licht je antwoord toe.

e. Het hele schilderij zit vol verwijzingen 
naar en waarschuwingen voor deze oplichter. 
Zo heeft het ‘echtheids-certificaat’ op de tafel, wel een abnormaal 
grote lakzegel. Welke waarschuwingen zie nog meer? Noem er 
minstens vier.

De Nederlandse 
17de eeuw is ook wel 
bekend als de Gouden 
Eeuw. De Republiek 
der Nederlanden was 
door wereldhandel erg 
welvarend geworden, 
en veel mensen plukten 
daar de vruchten van. 
Rijke burgers leefden 
een goed leven, 
kunstenaars kregen 
opdrachten. 

a. Kijk rond in de zalen met 
17de-eeuwse Nederlandse 
schilderkunst. Welke genres 
zie je allemaal? Noem er 
minstens drie.

Woordenboek
Genre: in de 

17de-eeuw een 
bepaald onderwerp in de 

schilderkunst. Om zich van 
anderen te onderscheiden, 

specialiseerden kunstenaars 
zich vaak in een genre, 

in de hoop de beste 
te worden op hun 

gebied.

Rembrandt
De wereldberoemde Rembrandt van Rijn was 
in zijn tijd een geliefd portretschilder. Iemand 
met status liet zich graag portretteren door de 
grote Rembrandt. Zo schilderde hij in 1639 Aletta 
Adriaensdr, de dochter van de lakenkoopman 
en burgemeester van Dordrecht, Adriaen Jansz. 
Aletta behoorde tot de elite van de Amsterdamse 
burgerij. Met haar zware zwarte kleding en 
molensteenkraag kijkt zij ons wat streng aan.

b. Vergelijk het portret van Aletta 
met het schilderij dat Rembrandt 
16 jaar later van zijn zoon 
Titus schilderde (Titus aan de 
lessenaar,1655), dat hier ook te 
zien is. De twee werken zijn heel 
verschillend. Licht dit toe aan de 
hand van:
- de manier van schilderen
- de manier van ‘poseren’

Welk portret spreekt je meer 
aan? Leg uit.

Vergelijk de twee portretten met 
de foto’s van prinses Amalia en 
de koningin. Welke foto vind je 
het best bij welk portret passen?

 
Wist je dat...

... Gerrits manier 
van schilderen ook wel 

fijnschilderen wordt genoemd? 
Het is net een foto. Dou 

schilderde zó precies, dat hij soms 
een penseel met maar één haar 

gebruikte. Het verhaal gaat dat hij 
’s ochtends in zijn atelier eerst een 

uur stil op een krukje ging zitten, 
wachtend tot alle stof was 

neergedaald, zodat het hem 
niet in de weg zou zitten 

bij het schilderen. 

 
Wist je dat...

... kwakzalverij 
nog steeds bestaat? 
Er bestaat zelfs nog 

een Vereniging Tegen de 
Kwakzalverij, die onkundige 

of niet gecertificeerde 
artsen nauwlettend in 

de gaten houdt en 
er tegen in actie 

komt.
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Kijktip!!
arttube.boijmans.nl/nl/video/mm_simon_nl/
Bekijk de kast, open en dicht, in dit filmpje.

 
Wist je dat...

... Doomer en zijn 
vrouw Baertje Martens 

in 1640 door Rembrandt 
werden geportretteerd? Doomers 

specialiteit was eigenlijk het maken 
van schilderijlijsten, waarschijnlijk 

leverde hij deze ook aan Rembrandt. 
Dat het echtpaar Doomer door de 

beroemde schilder werd vereeuwigd, 
wilde wel wat zeggen: kennelijk was 

Doomer zo succesvol dat hij het 
zich kon veroorloven zich door 

DE Rembrandt te laten 
vastleggen...

Rembrandt van Rijn, Herman Doomer, 1640, 
The Metropolitan Museum of Art, New York

Herman Doomer, 
Kunstkabinet, 
1625-1650

 
Wist je dat...
... het voor de 

van oorsprong Duitse 
maker van deze kast, de 

meubelmaker Herman Doomer, 
heel handig was om voor zijn 
werk in Amsterdam te wonen? 

Daar meerden immers schepen 
aan die over de hele wereld 

voeren en dure exotische 
materialen uit verre 
landen meenamen.

“De wereld binnen handbereik...”. In de 16de en 
17de eeuw bezaten veel vorsten, rijke kooplieden 
en geleerden een verzameling zeldzaamheden, 
bijvoorbeeld bijzondere stenen of schelpen. Ze 
bewaarden hun collecties in speciale kamers 
(kunst- en rariteitenkabinetten) of kunstkasten, en 
probeerden zo ‘het hele universum’ bij elkaar te 
verzamelen. Eigenlijk kun je zo’n kamer of kast 
zien als voorlopers van een museum. 

a. Hoe kwam de eigenaar van zo’n kast of kabinet aan zijn bijzondere verzamelingen? 
Waarom lagen deze nu binnen handbereik?

b. Ook deze kast is zo’n ‘kunstkabinet’. Van welke materialen is de kast gemaakt (zowel de 
kast zelf als de decoraties)?

c. Welke bloem zie je een aantal keer terugkomen op deze kast? Licht toe waarom deze 
bloem op de kast is afgebeeld.

d. Stel... jij hebt een verzameling bijzondere spullen. Je laat een kast ontwerpen 
voor je collectie om deze in te bewaren. Aan die kast moet je kunnen zien wat 
je er in bewaart, ook als hij dicht is. Hoe zou hij er dan uit zien? Lijkt je kast op 
deze 17de-eeuwse variant, of pak je het heel anders aan? Beschrijf of schets 
hieronder. 

Verdieping
‘De wereld 

binnen handbereik...’ 
In de kasten werden niet 

alleen stenen en schelpen 
verzameld, maar ook tal van 
andere voorwerpen. Welke 

voorwerpen waren dat? Licht 
toe waarom dat gedaan werd. 

Wat hebben de termen 
‘naturalia’ en ‘artificilia’ 

daarmee te 
maken? 
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Claude Monet, 
‘De hut van de visser 
bij Varengeville’, 1882

Philadelphia Art Museum Boston Museum of Fine Arts

a. Licht toe hoe de uitvinding van de fotografie in de 19de-eeuw er mede voor zorgde 
dat de schilderkunst een andere rol kreeg dan ‘reproductie’ van de werkelijkheid?

b. Om die impressies te kunnen schilderen, moest de kunstenaar uit zijn atelier komen 
en in de natuur werken. Voor het eerst in de geschiedenis kon dit makkelijk, omdat:  

1. Het weer in die tijd een stuk beter werd dan voorheen.

2. De verftube en de reisezel waren uitgevonden.

3. Kunstenaars nu assistenten hadden die hun spullen voor hen konden sjouwen.

4. Het op het platteland minder gevaarlijk was geworden dan eerder.

(kruis het goede antwoord aan)

c. Beschrijf de manier waarop Monet de vissershut aan zee heeft geschilderd, zijn 
techniek. 

d. In deze zaal zijn nog meer impressionistische schilderijen te zien. Wat valt je op  
aan het soort onderwerpen dat deze kunstenaars kozen? Waarom zou dat zo zijn?

Tip: 
ga dichtbij 

staan en vervolgens 
verderaf om goed te 

kijken. Kijk ook goed naar 
de twee foto’s hiernaast: op 
beide zie je de vissershut, 

maar vanaf een andere 
plek en op een ander 

moment van de 
dag. 

Verdieping: 
tentoonstelling 
impressionisten
De titel van welk 

schilderij van Monet 
leende zijn naam 
aan het ‘Impres-

sionisme’?

Impressionisme

Woordenboek
Geuzennaam: 

een erenaam die men 
zichzelf geeft, terwijl 

deze oorspronkelijk door 
anderen als scheld- of 

spotnaam werd gebruikt. 
Meer weten? Kijk op 
nl.wikipedia.org/wiki/

Geuzennaam

Het buitenlicht verandert elk moment. Wolken, zon, 
dagdeel, alles heeft z’n invloed op de sterkte van het licht 
en de kleuren. De schilder Claude Monet was bezeten 
van deze snelle afwisseling. Hij probeerde dit steeds weer 
vast te leggen op doek. Resultaat waren vlug geschilderde 
‘schetsen’. Er kwam veel kritiek op zijn schilderijen. Men 
was gewend aan heel precies geschilderde werken, dit 
vond men maar rommel. Het werden ‘impressies’ genoemd, 
bedoeld als belediging. Al snel werd het een geuzennaam: 
impressionisme. Misschien is het nu moeilijk voor te stellen, 
maar het Impressionisme was voor die tijd, een tijd waarin 
schilderijen vooral heel precies en volgens klassieke regels 
werden gemaakt, heel nieuw.

Verdieping
Probeer zelf uit wat Monet deed. 

Fotografeer eenzelfde plek buiten 
op drie verschillende momenten 

van de dag. En, verschillen 
de foto’s erg van elkaar, 
bijvoorbeeld qua sfeer 

en stemming?
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Leestip!
Meer weten over het impressionisme? Kijk op 

collectie.boijmans.nl/nl/theme/impressionisme/

Edgar Degas
‘Danseresje’, 
1880

Kun je een impressie van een moment ook vastleggen 
in een beeld? Kunstenaar Edgar Degas dacht van wel. 
Hij was niet zozeer gefascineerd door natuur en licht, 
maar meer door dans. Hij bezocht veel voorstellingen en 
repetities in Parijs. Hij liet ballerina’s door zijn atelier heen 
en weer dansen en bevroor hun houdingen geboetseerd 
in was. Vervolgens goot hij het beeldje in brons. Voor 
hem was het belangrijk dat het maakproces van het beeld 
duidelijk te zien was: hoe is de kunstenaar te werk gegaan, 
en welke materialen werden gebruikt? Het museum heeft 
zo’n beeldje in de collectie (niet op zaal te zien). 

e. Kijk naar de foto: vind je het beeldje inderdaad een impressie? 
Licht je antwoord toe.

In 1880-81 maakte Degas het beeld ‘Het 
danseresje’. Het beeld dat je hier ziet staan, 
is niet de eerste versie. De eerste versie was 
gemaakt van was, met echte haren, schoenen 
en kleding. Toen het tentoongesteld werd, was 
men geschokt. De mensen vonden dat het meisje 
zo echt, lelijk als een aap was afgebeeld. Degas 
was diep teleurgesteld, hij stelde het beeld nooit 
meer tentoon. Pas na zijn dood zijn er bronzen 
afgietsels van gemaakt, wel nog steeds met echt 
stoffen rokje en haarlint.

f. Kun je je voorstellen dat mensen door dit 
beeldje geschokt waren? Bedenk een voorbeeld 
van een uiting van nu (reclame, film, kunst enz.) 
waar mensen door geschokt worden. Of gebeurt 
dat niet meer zo snel, denk je?
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‘Portret van Armand 
Roulin’, 1888

Vincent van Gogh,
‘Populierenlaantje’, 
1884

Vincent van Gogh, 
wereldberoemd Nederlands 
schilder. In eerste instantie 
was Van Gogh helemaal geen 
kunstenaar, maar werkte hij 
als hulppredikant. Toen zijn 
interesse voor kunst eenmaal 
was gewekt, besloot hij met 
zelfstudie het vak te leren. Af 
en toe volgde hij lessen bij 
andere schilders.

a. Van Gogh zal je misschien 
vooral kennen van de schilderijen 
met zonnebloemen. Schilderijen 
met heldere, lichte kleuren. Die 
maakte hij pas later in zijn carrière. 
Toen hij begon, gebruikte hij vooral 
donkere, sombere kleuren. 
Het ‘Populierenlaantje’ maakte hij 
in 1884, toen hij in het Brabantse 
Nuenen woonde. De basis is vrij 
donker. Toch zie je ook lichte 
strepen verf. Die voegde hij pas 
later toe, toen hij naar Parijs was 
gegaan. Onder invloed van welke 
kunststroming werkte hij het 
schilderij op deze manier bij?  
Leg uit.

Wist je dat...
... je met een 

röntgenapparaat door de 
verflagen van een schilderij 

heen kan kijken? Bij dit schilderij 
zie je onder de verf dan een 

andere voorstelling: een kerktoren 
in een landschap (zie foto). 

Misschien had de kunstenaar wel 
te weinig geld om een nieuw 
doek te kopen en gebruikte 

hij een oud schilderij 
om overheen te 

schilderen...

Wist je dat...
... Van Gogh tijdens 
zijn leven maar één 

werk verkocht? Mensen 
konden zijn kunst niet erg 
waarderen. En dat terwijl 
er nu miljoenen voor zijn 

schilderijen worden 
betaald...

In 1888 trok Van Gogh naar het Zuid-Franse Arles. Daar raakte hij bevriend met de postbode 
Joseph Roulin. Hij portretteerde de hele familie: de postbode, diens vrouw, hun babydochter en 
ook de zoon, die op dit schilderij te zien is. De jongen was hier 17 jaar oud. 

b. De manier van schilderen is heel anders dan die bij het ‘Populierenlaantje’. 
Noem 3 belangrijke verschillen.

c. Van Gogh keek voor dit werk 
goed naar een bepaald soort 
prent. Hiernaast zie je drie prenten. 
Welk soort prent gebruikte hij als 
inspiratie denk je? Leg uit.

Wist je dat...
...Vincent van Gogh 

eigenlijk maar 10 jaar 
kunstenaar was? In die 
tijd werkte hij wel enorm 

hard. Hij maakte ruim 860 
schilderijen en ruim 1200 

werken op papier. Een 
gemiddelde van 206 
werken per jaar, 4 

per week...
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Expressionisme

Oskar Kokoschka:
‘Dubbel portret van 
Hans Mardersteig en 
Carl George Heise’, 
1919

Wist je dat...
... het ‘OK’ in 

de linkerbovenhoek 
niet ‘prima’ betekent, 
maar de initialen van 
de kunstenaar zijn? 

Een soort hand-
 tekening van de 

maker dus? 

Oskar Kokoschka was een expressionistisch 
kunstenaar. De meeste kunstenaars willen dat 
hun model stil blijft staan, zodat zij alles goed 
en gedetailleerd kunnen bekijken en weergeven. 
Kokoschka wilde juist dat zijn modellen gewoon 
deden waar ze mee bezig waren. Hij vond het 
belangrijk dat de psyche van zijn model in het 
schilderij tot uitdrukking kwam. 

Verdieping
Expressionisme 

komt niet alleen in 
de schilderkunst voor, 
maar ook in de muziek, 

boeken en film. Kies een 
muziekstuk, boek of film uit 
dat je expressionistisch zou 

kunnen noemen, en licht 
toe waarom dat zo is.

Anders dan het 
impressionisme 
gaan expres-
sionistische 
kunstenaars juist 
niet uit van een 
vluchtige indruk, 
maar willen zij met 
verf en penselen 
eigen gevoelens en 
waarnemingen op 
doek zetten. 

a. Wat betekent dit uitgangspunt voor de manier van 
schilderen van Kokoschka? Beschrijf dit aan de hand van de 
twee schilderijen die van de schilder op zaal te zien zijn. 

 

b. Op het dubbelportret spelen twee mannen een spelletje 
kaart. Hans Mardersteig was jurist en zit links. Rechts zie je 
Carl George Heise, een kunsthistoricus. Terwijl Kokoschka ze 
schilderde stelde hij allerlei vragen en liet hen over hun leven 
vertellen.  
Kun je uit de manier waarop de mannen geschilderd 
zijn, iets zeggen over wie en hoe ze waren? Welke 
karaktereigenschappen vind je passen bij de twee mannen? 
Noem per persoon drie eigenschappen. Licht je antwoord toe. 

 

 

c. Als je jezelf op een expressionistische manier zou moeten 
afbeelden, hoe zou je dat dan doen? 
Beschrijf en/of schets hiernaast. 
Denk aan kleur, lijn, penseelstreek enz. 

‘Mandril’, 
1926
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Abstracte 
kunst

 
Wist 
je dat...
... een 
anekdote 
vertelt dat 
Kandinsky viel 
voor abstractie 
door een 
toevallig 
omgekeerd 
dorpsgezicht 
dat hij zelf 
geschilderd 
had?

Studioline, L’oreal, 
geltube

Wassily Kandinsky, ‘Lyrisches’, 1911

Kunstenaars gingen op verschillende manieren met deze ontwikkeling om. De Rus Kandinsky werkte 
bijvoorbeeld expressionistisch, maar ging nog wat verder dan eerdere expressionistische kunstenaars 
als Kokoschka. 

a. Met een paar strepen en streken bouwde Kansinsky zijn afbeelding op. Wat heeft hij willen afbeelden?  

b. Waarom heeft de kunstenaar het zo aangepakt, wat was zijn bedoeling?

Kandinsky maakte de voorstellingen op zijn schilderijen steeds minder ‘herkenbaar’, 
net zo lang tot er geen herkenbare werkelijkheid op zijn werk te ontdekken viel. Hij 
wilde kleuren, vormen en lijnen bevrijden van elke beschrijvende rol. De geboorte 
van de abstract kunst. 

c. Kandinsky ontwikkelde theorieën waarbinnen hij vormen en kleuren betekenissen 
en gevoelens gaf. Zijn schilderijen moesten het innerlijke gevoel verbeelden. Hij 
wilde de wereld om zich heen niet naschilderen, dat zou alleen maar afleiden.  
Kies één van de abstractie kunstwerken van Kandinsky hier in het museum, en 
omschrijf welk gevoel hij volgens jou probeerde te verbeelden. 

d. Een vaak gehoorde opmerking over 
abstracte kunst is ‘dat kan mijn kleine 
nichtje ook’.  
Wat vind jij? Nu je meer weet over de 
ideeën en bedoelingen van bijvoorbeeld 
Kandinsky, kijk je dan anders naar zijn 
kunst? Licht je antwoord toe.

In de loop van de tijd had kunst een heel andere functie 
en plek in de maatschappij gekregen. Het was niet 
langer de manier om de werkelijkheid na te bootsen 
(om bijvoorbeeld herinneringen vast te leggen) of om 
mensen die niet konden lezen toch een verhaal te 
vertellen. Kunst kon op zich zelf staan, het kon om de 
kunst, de materialen, de ideeën zelf gaan. ‘Kunst om de 
kunst’. Het impressionisme en expressionisme gingen 
hier al van uit: nabootsen van de zichtbare werkelijkheid 
was niet langer prioriteit nummer 1.

 
Wist je dat...

... de Nederlandse 
kunstenaar Piet 

Mondriaan ook abstracte 
kunst maakt? Hij laat zijn 

schilderijen vooral bepalen 
door ritmes van vlakken en 
lijnen. Zijn ‘beeldtaal’ wordt 
nog steeds veel gebruikt, 

bijvoorbeeld in de 
reclame of logo’s.
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René Magritte, 
‘Verboden af te 
beelden’, 1937

Surrealisme

Misschien denk je even terug aan Jeroen 
Bosch als je de werken van de surrealistische 
kunstenaars ziet. Niet gek, als je bedenkt dat 
zij heel vreemde dingen in hun schilder- en 
beeldhouwkunst afbeeldden. Salvador Dalí 
en René Magritte zijn waarschijnlijk de meest 
bekende surrealisten.
De naam ‘surrealisme’ vertelt eigenlijk 
heel duidelijk wat de kunstenaars met hun 
werk wilden bereiken: zij probeerde hun 
onderbewuste, hun fantasieën en dromen in 
hun kunst vast te leggen (sur = ‘boven’).

Op het schilderij ‘Verboden af te beelden’ is Edward 
James afgebeeld. James was een rijk Engelsman, die 
Magritte ondersteunde door werk van hem te kopen. Hij 
trad op als mecenas. James kocht van veel surrealistische 
kunstenaars (schilderijen, maar ook bijvoorbeeld meubels) 
en richtte een van zijn huizen, het Monkton House te 
Londen, in als een bizarre surrealistische droom. 
 

a. Beschrijf wat je op het schilderij ziet.  
 

b. Wat doet het met je als kijker, en waardoor wordt dat effect nog eens 
versterkt (noem twee dingen)? 

 
Wist je dat...

... Magritte zijn titels heel 
zorgvuldig koos? Hij wilde 

met een titel de toeschouwer nog 
meer op het verkeerde been zetten. Dit 

schilderij heet ‘Verboden af te beelden’, het 
is moeilijk te bepalen waar dat op slaat. En: 
helemaal een bijzondere titel als je bedenkt 

dat dit schilderij misschien wel het meest 
gereproduceerd is van alle kunst in het museum.

Woordenboek: 
Mecenas. 

Begunstiger, 
ondersteuner van 
wetenschappers 
en kunstenaars. 

Verdieping: 
Waar komt de 
term Mecenas 
oorspronkelijk 

vandaan?
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Salvador Dalí, 
‘Impressions 
d’Afrique’, 1938
Salvador Dalí ging 
misschien wel het verst 
met het surrealisme; hij 
vereenzelvigde zich er 
haast mee. Hij schiep graag 
het beeld van zichzelf van 
vreemde, misschien wel 
gekke kunstenaar, door zijn 
gedrag en uiterlijk.

c. Dalí’s manier van schilderen is bedrieglijk echt, waardoor een niet-
bestaande wereld haast lijkt te bestaan. Hij heeft zichzelf hier afgebeeld, 
zittend achter een schildersezel. Hij maakt een afwerend gebaar.  
Vlak bij hem beeldde hij ook zijn geliefde en ‘muze’ Gala af. Waar zie je 
haar? Wat is zij tegelijk ook? 
 

d. Dit soort ‘dubbelbeelden’ zijn typisch voor Dalí. Hij 
was niet de eerste, de kunstenaar Arcimboldo deed 
zoiets in de 16de eeuw ook al met fruit en gezichten. 
Waar zie je nog meer dubbelbeelden op het schilderij 
van Dalí? Beschrijf er minstens twee.

 
 

Wist je dat...
... Dalí schijnbaar 

wel eens drugs nam 
om zijn hallucinaties 

de vrije loop te 
kunnen laten?

 
Wist je dat...
... ondanks 

de titel van dit 
schilderij, Dalí 
nooit in Afrika is 

geweest?

Wist je dat...
... dat er nog 

steeds parfum te koop 
is dat de naam Salvador 
Dalí draagt? Dalí maakte 

niet alleen beelden en 
schilderijen, maar ontwierp ook 
gebruiksvoorwerpen (bijvoor-
beeld een kreeft telefoon) en 

parfum-
flesjes.

Verdieping: 
Zoek uit wat 

de psychiater 
Sigmund Freud met 
het surrealisme te 

maken heeft.

Kijktip!
Meer zien 

over Dali, kijk 
op ArtTube.

Arcimboldo, ‘Fruitgezicht’
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Cattelan, 
Zonder 
titel, 2002

 
Wist je dat...

... Cattelan zelfs ook vaak 
anderen laat praten voor hem in 

interviews? Hij zit dan naast zijn ‘stand-in’, 
en knikt alleen maar. Een vreemde vogel, of 

iemand die zijn ideeën en kunstenaarschap 
doorvoert tot in de details?

Kijktip!
Interview met Cattelan: 

www.youtube.com/watch?v=R164dPWHrRk

 
Wist je dat...
... Cattelan zijn 

beelden altijd door 
anderen laat maken? Hij 

ontwikkelt het idee en vertelt 
de beeldhouwer vervolgens 

hoe hij het wil hebben.

 
Wist je dat...
... het beeld 

eigenlijk net zo 
gemaakt is als de 
wassen beelden 

in Madam 
Tussauds? 

a. Voor dit beeld werd speciaal een gat in de grond gemaakt. Wat doet ‘de man’ hier? 
 

b. Cattelan staat er om bekend met zijn kunst grappen te maken maar vooral 
ook vaak choquerend te zijn. Een paar jaar geleden werd in Museum Boijmans 
Van Beuningen een beeld van hem tentoongesteld dat op het eerste gezicht (van 
achteren gezien) een knielend kind leek. Als je om het beeld heen liep, bleek 
echter het beeld geen kindergezicht te hebben, maar het gezicht van Adolf Hitler. 
Sommige bezoekers waren erg aangedaan. Waarom zou dit werk zo choquerend 
zijn geweest zijn? Licht dit toe aan de hand van het onderwerp, maar ook aan de 
hand van de werkwijze. 

 
c. Terug naar het beeld hier in de zaal. Het choquerende van dit werk zit er 
misschien wel in dat het beeld eng echt lijkt. Hoe heeft de kunstenaar dat voor 
elkaar gekregen? 

d. Als jij een andere plek voor dit beeld zou mogen kiezen, waar zou jij het dan plaatsen? 
Licht je antwoord toe.

Verdieping
Zoek nog 
minstens 

één werk van 
Cattelan dat 

ook beroering 
heeft ver-
oorzaakt. 

Licht de 
onrust 

toe.

Eerst schrik je misschien een beetje, dan 
kijk je nog eens goed: is het een echte 
man.... of toch een beeld? De kunstenaar 
Maurizio Cattelan maakte een beeld van 
een man die nieuwsgierig zijn hoofd door 
een gat in de grond steekt. Het is heel 
precies gemaakt: de handen, het haar, 
het gezicht, je twijfelt toch even of het niet 
echt is. Cattelan maakte het naar zijn eigen 
gelijkenis, een zelfportret dus. 
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Claes 
Oldenburg, 
‘Schroefboog’, 
1982

Pop Art

Claes Oldenburg, 
‘Appelklokhuis’, 
Israel Museum, 
Jeruzalem

Kunstenaars van het abstract 
expressionisme zagen 
het museum vaak als de 
ideale elitaire plek voor hun 
kunstwerken. In de jaren 60 
van de 20ste eeuw stond een 
groep kunstenaars op die 
kunst meer laagdrempelig 
wilde maken. Ze haalden 
daarvoor hun inspiratie 
voornamelijk uit stripverhalen, 
reclame, televisie, kranten 
en tijdschriften, alledaagse 
gebruiksvoorwerpen: dingen 
die herkenbaar waren voor 
veel mensen. De Pop Art 
(naar popular art) was 
geboren. Veel Pop Art-
werken waren op de eerste 
plaats decoratief en hadden 
nauwelijks een diepere 
boodschap.

Oldenburg vergrootte heel gewone 
dingen enorm uit. Door een schepje, 
een wasknijper of een appelklokhuis 
‘op te blazen’ tot gigantische 
proporties worden de voorwerpen 
haast komisch. 

a. Deze schroefboog was eigenlijk 
een ontwerp voor een brug. 
Wat zorgt er voor dat dit werk 
vervreemdend werkt? Noem twee 
dingen. 

b. Hoe zou de brug er moeten hebben 
uitgezien denk je? Beschrijf of schets 
hieronder. Licht bijvoorbeeld toe welk deel 
op het land zou moeten staan, en welk deel 
boven water, waar de auto’s rijden enz.

c. De brug had eigenlijk de nieuwe Willemsbrug 
over de Maas hier in de stad Rotterdam moeten 
worden. Vind je dit een goede plek of zou jij hem 
ergens anders hebben geplaatst? Licht toe.

d. Als jij zelf zoals Oldenburg een 
kunstwerk zou mogen maken, wat zou 
jij dan uitvergroten? Waar zou jij het 
neerzetten? Licht je antwoord toe.

Verdieping
Met hun werken 
verheerlijkten de 

Pop Art-kunstenaars 
de consumptie-

maatschappij waarin zij 
leefden. Hoe deden 

ze dat precies? 
Leg dit uit.

Kijktip!
Vind je de 

‘Schroefboog’ leuk? Er 
vlakbij staat in het museum 

een aantal haast bizarre 
objecten. Niet per se Pop 

Art, maar net als de boog wat 
vervreemdend. Kijk bijvoorbeeld 

maar eens naar de ‘Badboot’ 
van Wiki Somers of de 
‘Ladenkast’ van Tejo 

Remy.
Kijktip!

Meer zien over de 
‘Schroefboog’? Kijk op ArtTube
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Wist je dat...
… Rist zich heeft 

vernoemd naar Pippi 
Langkous, het stoere 
meisje uit de boeken 

van Astrid Lindgren? Ze 
werd eigenlijk geboren 
als Elisabeth Charlotte 

Rist en nam in haar 
tienerjaren de naam 

Pipilotti aan, een mix 
van haar koosnaam 

Lotti en Pippi 
Langkous.

Uitspraak
“Als kunstenaars is het onze taak 

en plicht om te luisteren naar onze dromen en het 
onderbewustzijn. Het is onze taak om alles dat gewoonlijk opzij 

wordt gezet omwille van de productiviteit, nauwer te onderzoeken.”
(Pipilotti Rist)

Kijktip!
Meer over ‘Laat je haar neer’ zien?

Ga naar haar website: www.pipilottirist.net

Achter de kassa van het museum 
vind je de audiovisuele installatie 
‘Laat je haar neer’ van Pippilotti Rist.
Het kunstwerk bestaat uit een groot 
net dat in een trapgat gespannen 
is. Boven het net worden films van 
Pipilotti afgespeeld, maar ook van 
andere kunstenaars. De bedoeling is 
dat je het net inklimt en lekker gaat 
liggen om de films te bekijken.

Maar voordat je dat doet:
a. De installatie heet ‘Laat je haar neer’. 
Waarom zou het zo heten? 

b. Vind je het een goed gekozen titel? 
Licht je antwoord toe.

Klim nu het net in. Aan de linker kant zie 
je een paneel waarmee je de films die 
je wilt kijken kunt starten. Er is over elke 
film een korte toelichting te lezen. Kies 
in ieder geval de film van Pipilotti, en 
ook de films van minstens twee andere 
kunstenaars. Ga lekker liggen en bekijk 
de films. Let goed op wat je ziet, maar 
ook op wat je hoort. Als je dit gedaan 
hebt, beantwoord dan de volgende 
vragen.

Pipilotti Rist 
‘Laat je haar 
neer’, 2009

c. In de meeste films van Pipilotti 
keert een aantal thema’s steeds 
terug. Denk hierbij aan ‘lichaam’, 
‘vrouw’, ‘rituelen’ en ‘taboes’. 
Herken je deze thema’s ook in de 
film die je nu van Rist hebt gezien? 
Kies één van deze onderwerpen en 
leg uit hoe de kunstenares het heeft 
uitgewerkt. Licht vervolgens toe wat 
ze er over heeft willen zeggen.

d. Heb je overeenkomsten gezien tussen de film van Rist en 
de andere films die je zag? Licht je antwoord toe.

e. Pipilotti heeft wel eens gezegd dat ze met haar werk een 
‘Breinmedicijn’ wil creëren. Wat zou ze daar mee bedoelen? 

f. Beschrijf wat het kunstwerk met jou deed. Heb jij het ook 
als ‘breinmedicijn’ ervaren? 

Wist je dat…
… Rist jarenlang 
zelf in een band 

speelde? Die band 
heette ‘Les Reines 

Prochaines’v. Ook al is 
ze geen lid van de band 
meer, muziek blijft een 

grote rol in haar 
werk spelen.

Kijktip!
Meer zien van ‘Laat je haar neer’? Kijk op ArtTube
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ArtTube is het online 
videokanaal van het 

museum: filmpjes over 
kunste naars, tentoon-

stellingen en kijkjes achter de 
schermen. Kijk op Art Tube 

ook naar onze TV-serie 
Boijmans TV.

Museum 
Boijmans Van 
Beuningen is 
ook digitaal te 

bezoeken! 

 
Op de 

Collectie Online
vind je heel veel infor-
matie over honderden 

objecten uit de collectie, 
van schilderij tot designstoel.

Colofon
Concept en 

tekst: Karen de Moor
Ontwerp: Thonik, 

Amsterdam
Druk: TDS 
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