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HET GEHEIME SCHILDERIJ VAN REMBRANDT
BERT VAN DER MEIJ

Rembrandt woont in zijn jonge jaren in Leiden. Daar krijgt hij een
opdracht om dé Leidse Nachtwacht te schilderen. Dit moet hét
schilderij worden.
Het is nog het begin van zijn carrière. Zijn goede vriend, schilder Jan
Lievens, is nieuwsgierig en vreselijk jaloers op de schilderkwaliteiten
van Rembrandt. Hij raakt er zelfs door gefrustreerd.
Deze strip is prachtig getekend, met grappige teksten en uitspraken.
In 2006 werd deze Graphic Novel uitgedeeld aan leerlingen van het
voortgezet onderwijs in Leiden, in het kader van het Rembrandtjaar.
Door de eenvoudige teksten is dit boek prettig te lezen boek. Het
interpreteren van de illustraties vraagt echter wel vaardigheid van
de jeugdige lezer. (Van der Meij, 2006)
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•••
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Daarnaast geeft het boek, dankzij de prachtige
tekeningen, een mooi beeld van Amsterdam in
de Gouden Eeuw. Het boek is ondanks de
ondersteunende tekeningen moeilijker te lezen
dan het centrale boek. Er komen meer
moeilijke woorden in voor. Er is zelfs een
stukje tekst in het Italiaans. En, de
tekststructuur is gecompliceerder. Het verhaal
is niet chronologisch.
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Het meisje van De Nachtwacht komt in dit jeugdboek tot

Auteur: Dick Walda

leven. Zij komt uit het schilderij om te onderzoeken wie
Rembrandt was en waarom hij zo geniaal was. Tijdens haar

Dit boek neemt je mee naar het Amsterdam ten tijde

zoektocht komt ze onder andere terecht in het

van de Gouden Eeuw. Een tijd van grote welvaart.

Rembrandthuis in Amsterdam en het Mauritshuis in Den

De rijken laten zich graag portretteren door een

Haag. Ook ontmoet ze Jan Wolkers die haar veel kan

schilder genaamd Rembrandt van Rijn. Zo ook het

vertellen over Rembrandt. Met name de thema’s portretten

schuttersgilde van Amsterdam. Alle thema’s uit het

en het kijken naar de werkelijkheid, die in het centrale boek

hoofdboek; de Gouden Eeuw, portretten, kijken

voorkomen, komen uitgebreid terug in de uitleg van Jan
Wolkers. Ook het schilderij Het Joodse bruidje komt - net als
in het hoofdboek - voor in dit boek.

naar de werkelijkheid en Rembrandt komen terug
in dit boek.
We leren Rembrandt, via zijn knecht Wiggert,
kennen als een zeer eigenzinnige en
perfectionistische schilder. Rembrandt schildert het
leven zoals het is. Hij schildert voornamelijk
portretten. Alle hoofdpersonen uit het boek worden
door Rembrandt op het doek vastgelegd.
Het mysterie van de Nachtwacht is moeilijker te lezen
dan het hoofboek. Want de zinnen in het boek zijn
gemiddeld langer en meer complex. In het hoofboek
staan over het algemeen alledaagse frequente
woorden. De onbekende woorden staan uitgelegd.
In Het mysterie van de Nachtwacht worden veel meer

Dit boek is zeer geschikt voor leerlingen die moeite hebben
met lezen. Het boek is makkelijker te lezen dan het centrale
boek. Het is een dun boek met veel informatie. De tekst
wordt aangevuld met informatieve prenten. In tegenstelling
tot het hoofdboek bevat het boek geen moeilijke woorden.
De schrijfstijl is, net als de tekststructuur, eenvoudig met
veel dialoog. (Filicie, 2007)

onbekende woorden uitgelegd, waarvan de
betekenis uit de context moet worden gehaald.
Daarnaast is de tekstlengte van het hoofdboek
aanzienlijk korter. (Walda, 2008)
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Visie op fictie in relatie tot lesontwerp
De opvatting is steeds meer dat spreken, luisteren, lezen en schrijven als componenten van taal een essentieel
onderdeel vormen van alle leren en onderwijzen. Deze brede opvatting over onderwijs in taal zie je terug in de
referentieniveaus. Fictieonderwijs is onderdeel van het curriculum Nederlands en past daar ook naadloos in.
Het biedt een uitgelezen kans om leerlingen te ondersteunen in taalvaardigheden; juist ook door haar
gevarieerde genres en kleurrijke contexten waarin de verhalen zich afspelen, de mogelijke interactie tijdens het
delen van de leeservaringen en de verdieping tijdens de verwerkingsopdrachten. Bij de ondersteuning van
taalcompetenties tijdens fictie kun je denken aan gesprekken met en tussen leerlingen en de aandacht voor
luisteren en uitwisselen met elkaar, aan scaffolding door het geven en omgaan met feedback door peers en
docenten én de mogelijkheden om taal te gebruiken voor gezamenlijke kennisconstructie onder meer via
thematisch werken. Daarnaast biedt fictie via rubrics goede ankerpunten voor (zelf)-monitoring van het lezen
en leren over en door taal als ook voor het bouwen van een persoonlijk portfolio, wat een rijk beeld geeft van
eenieders omgang met taal. Het aspect Bildung (persoon-lijke- en literair culturele vorming) en de expressieve
en conceptuele functie van taal vinden in fictie een kansrijke voedingsbodem.

Leesplezier als motor
Na de basisschool verliezen veel jeugdigen hun interesse voor het lezen. De snelle wereld van internet, social
media en games vechten om hun aandacht. Ook speelt de toenemende instrumentele insteek ,die taal binnen
het onderwijs heeft gekregen, mogelijk een rol . Fictie lijkt binnen het onderwijs onder druk te staan en
daarmee de intrinsieke functie van ‘lezen om het plezier van het lezen’ en ‘lezen als katalysator van
nieuwsgierigheid en weet- en leergierigheid’. De revenuen van fictie1 zijn echter erg belangrijk voor de totale
ontwikkeling van de leerling. Van groot belang is ook de sociale en literair-culturele functie van lezen. Door te
lezen maak je kennis met andere werelden, kun je je identificeren met personages en leer je je in te leven in
anderen. Fictie daagt uit om na te denken over onderwerpen waar je normaal gesproken niet aan denkt en het
vergroot je woordenschat. Een uitgebreide woordenschat draagt bij aan een beter tekstbegrip, wat op haar
beurt resulteert in het beter begrijpen van teksten in schoolboeken, hetgeen leidt tot meer schoolsucces en
zelfvertrouwen en goed functioneren in de maatschappij. Langs deze weg draagt fictie in brede zin bij aan de
ontwikkeling van de leerling. Het onderdeel fictie wordt specifiek benoemd onder kerndoel 8 (van tien), maar
door de inrichting van het fictieonderwijs kan fictie indirect aansluiting vinden bij vele tussendoelen, die
toewerken naar het behalen van het F-niveau.

Oog voor motivatie, diversiteit en samenhang
Aandacht voor fictie met leesplezier is daarmee binnen taalonderwijs essentieel, waarbij betekenisvol
onderwijs een randvoorwaarde is. Het Expertisecentrum Nederlands (z.d.) accentueert ter bevordering van
leesmotivatie zaken als: bieden van keuzevrijheid en variatie in teksten, inzoomen op betekenisvol lezen,
bekrachtigen van een positief en reëel zelfbeeld en eigenaarschap voor motivatie leggen bij het hele team; met
dit laatste wordt bedoeld het betrekken van andere vakken op het lezen en te kijken naar de samenhang. Dit
vanuit de overtuiging dat taalonderwijs elke leraar aangaat in elk vak. De transfer naar andere vakken maakt
het lezen betekenisvoller.
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PROGRAMMAOPZET
EN LESUITWERKING
•••
De Grote Rembrandt
Waar het om gaat is dat het
fictieonderwijs aansluit bij de
basisbehoeften van de leerlingen.
Voorgaande zienswijze en
uitgangspunten zijn verwerkt in
een de opzet van een thematisch
programma, waarin leerlingen
gemotiveerd bezig zijn met fictie
en werken aan betekenisvolle
verwerkingsopdrachten waardoor
een dieper leren ontstaat wat leidt
tot begripsvorming. Elementen die
terugkomen in de programmaontwikkeling rondom het thema
Rembrandt.

DE LESSENREEKS FICTIEONDERWIJS
•••

Spel – Serious game “De Grote Rembrandt”
COMBINATIE NEDERLANDS EN ZAAKVAKKEN CKV, KUNST EN GESCHIEDENIS,
HAVO 3, REFERENTIENIVEAU 2F
In de vakken CKV, kunst en geschiedenis wordt vaak een groot beroep gedaan op de taalvaardigheid.
Het kan profijtelijk zijn om met de vakdocenten overleg te hebben over de vorm van feedback en de
opbouw van het lees- en kunstdossier. Taal gaat altijd over iets. Zoals schering en inslag samen een hemd
maken, zo kun je ook taal en een zaakvak als een samenhangend geheel benaderen in plaats van als losse
componenten. Spelen met cultuur en taal: een mooie uitdaging!
Onze FICTIEONDERWIJS vindt u op de volgende webpagina:
https://miekevanos.com/opdrachten-ontdekkend-kijken/rembrandt-doe-denk/
Wanneer u op deze pagina belandt, vindt u daar een diversiteit aan mogelijkheden voor het
fictieonderwijs “De Grote Rembrandt”.
U kunt daar een kijkje nemen in een verdieping van onze VISIE OP FICTIE IN RELATIE TOT HET
LESONTWERP: https://miekevanosdotnl.files.wordpress.com/2017/12/visie-spel-de-groterembrandt1.pdf
Ook vindt u er een aantal voorbeelden van spellen, die u kunt gebruiken rondom de literatuur én kunt u
als docent, ter VOORBEREIDING OP HET FICTIEONDERWIJS, doorklikken voor ‘Chaimbers
literaire geletterdheid en de helpende volwassenheid’.
Vervolgens gaat u op onze pagina naar de link ‘Project De Grote Rembrandt programma ontwikkeling
en lesuitwerking schematisch’. Hier vindt u schematisch ons
PROGRAMMAONTWIKKELINGSPLAN, de LESUITWERKINGEN en LESOPZETTEN.
Klik vervolgens op de volgende link voor de WERKBLADEN voor de docent en de leerlingen. Hier
vindt u de SPELUITLEG, SPELREGELS en SPELOPDRACHTEN. Tot slot staan hier ook de suggesties
voor LEESDOSSIEROPDRACHTEN voor de leerlingen: https://miekevanos.com/opdrachtenontdekkend-kijken/rembrandt-doe-denk/werkbladen/

Wij wensen iedereen veel lees- en spelplezier toe!
Ga tot slot naar het bordspel voor de leerlingen.
https://www.thinglink.com/scene/998355373586907137
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