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Introductie, voorbereidend - en verwerkingslesmateriaal  

Hoe verzamel je kunst? 

Groep 3 en 4 

Beste docent, 

Voorafgaand aan het museumbezoek werk je met de leerlingen aan het thema 

verzamelen. Daarnaast gaan ze aan de slag met de verhalen op schilderijen en 

tentoonstellen.   

In dit bestand vind je een aantal ideeën en lessuggesties om de leerlingen te 

kunnen voorbereiden op het museumbezoek en het bezoek te verwerken. 

 Stap 1 introductie: verzamelingen 

Zonder verzameling bestaat er geen museum! Wat verzamel jij? Misschien heb je 

wel eens bijzondere schelpen gevonden aan het strand of kastanjes in het bos of 

misschien spaar je wel plaatjes? 

Hoe bewaar je deze verzameling? Liggen ze bij jou ook mooi op een plank, of 

plak je de plaatjes netjes in een plakboek? Zo kan je er natuurlijk heel vaak 

naar kijken of aan iemand anders laten zien. In het museum gaat het niet 

anders. Ook het museum verzameld bijzondere voorwerpen. Het museum zorgt goed 

voor haar verzameling zodat het heel lang bewaart blijft. Dat vind het museum 

heel belangrijk omdat ze hun verzameling graag laten zien aan anderen, aan jou 

bijvoorbeeld!  

De verzameling hangt aan de wand of staat in vitrinekasten, maar niet alles is 

te zien. Er is zoveel dat dat niet in het museum past! Daarom bewaart het 

museum bewaart een heel groot deel van haar verzameling in het depot. Veel van 

al het moois is afkomstig van verzamelaars. Zij deden, soms na hun dood, hun 

verzameling cadeau aan het museum zodat iedereen ervan kan genieten. Natuurlijk 

koopt het museum er zelf zo nu en dan kunstwerken en voorwerpen bij. Op de 

veiling of in een galerie.  

Achtergrondinformatie; wat heeft het Centraal Museum eigenlijk verzameld? 

Het Centraal Museum bestaat sinds 1838 en is daarmee het oudste stedelijke museum 

van Nederland. Je vindt in het Utrechtse museum een uitgebreide collectie aan oude 

kunst, moderne kunst, toegepaste kunst en vormgeving, stadsgeschiedenis en mode. 

Van Viktor en Rolf tot Abraham Bloemaert, van Dick Bruna tot Rietveld en van het 

oude Utrechtse schip tot Marlene Dumas. De collectie bestaat uit circa 50.000 

objecten. Wegens ruimtegebrek en kwetsbaarheid kan slechts een deel daarvan worden 

tentoongesteld in de museumgebouwen. Online is de volledige collectie ontsloten. 

Via ontdekken kunt u door de collectie dwalen of zoeken naar uw favoriete object: 

www.centraalmuseum.nl/ontdekken  

Tip! Kijk samen met de leerlingen deze video waarin conservator Ninke 

Bloemberg verteld over de kleding die in het depot van het museum bewaart 

wordt: https://youtu.be/6rjCirN-XeQ  

Achtergrondinformatie; wie zijn broer en zus van Baaren? 

Musea ontstaan door verzamelen. Belangrijke Utrechtse verzamelaars waren broer en 

zus van Baaren, Josephina Francisca van Baaren (1890-1959) en haar broer Lambertus 

Hendricus van Baaren (1888-1964). Zij brachten tussen circa 1925 en 1964 een 

verzameling kunstvoorwerpen bijeen. De collectie van Baaren bestaat uit 

http://www.centraalmuseum.nl/ontdekken
https://youtu.be/6rjCirN-XeQ
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schilderijen, beelden en zilver. De collectie maakt een belangrijk deel uit van de 

19
e
 en 20

e
 eeuw kunstcollectie in het museum. 

 

De van Baarens waren een beetje deftige mensen. Deze deftige broer en zus woonden 

samen in een groot en deftig huis op de Oude Gracht 317. Broer en zus van Baren 

waren helemaal gek van schilderijen dus die gingen ze verzamelen. Josephina hield 

erg van bloemen en dus ook van bloemen op schilderijen. Lambertus hield erg van 

landschappen. Ze hielden allebei niet van gek/modern en ze hielden al helemaal niet 

van bloot. Ze hielden ook van een schilderij met een verhaal.  

Meer weten? Marcel Gieling verteld op duic over de van Baarens: 

https://www.duic.nl/cultuur/aanbevolen-in-stilte-verzameld-de-van-baarencollectie-

in-het-centraal-museum/  

Tip! Bekijk de hele collectie van Baaren online, je ziet ook welke 

kunstwerken op dit moment wel en niet te zien zijn: 

http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?q=baaren&fct=logical_collections

:Van%20Baarencollectie&sort=richness&img_only=1 

Bekijk zelf, of met je leerlingen, deze korte film over de van Baarens van 

Aukje Vergeest: https://www.youtube.com/watch?v=ZalpuJY_jqM  

  

https://www.duic.nl/cultuur/aanbevolen-in-stilte-verzameld-de-van-baarencollectie-in-het-centraal-museum/
https://www.duic.nl/cultuur/aanbevolen-in-stilte-verzameld-de-van-baarencollectie-in-het-centraal-museum/
http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?q=baaren&fct=logical_collections:Van%20Baarencollectie&sort=richness&img_only=1
http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?q=baaren&fct=logical_collections:Van%20Baarencollectie&sort=richness&img_only=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZalpuJY_jqM
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Opdrachten; ter voorbereiding op het bezoek 

Ter voorbereiding op het bezoek zouden jullie een aantal opdrachten kunnen doen. 

Hieronder volgen enkele suggesties. 

Jouw smaak? [werkblad aan het eind van dit document] 

Josephina (zus) hield van schilderijen met bloemen. Maar ook van vrolijke, lichte 

schilderijen. 

Waar hou jij eigenlijk van? 

Kies de schilderijen die jij mooi vindt en plak ze op een vel papier. 

Afwaskwast! 

De van Baarens waren gek op bloemstillevens! Maak er ook één, gebruik hiervoor een 

afwaskwast, verf en papier. 

     

Bouquet à l'eventail (ca. 1920), Félix Elie Tobeen 

http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1#o:18725  

Stadsgeluiden 

De munttoren in Amsterdam, dooiweer (1919) Isaac Israëls 

http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1#o:18767 

http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1#o:18725
http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1#o:18767
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Op dit schilderij zie je een piepklein stukje Amsterdam. Een drukke stad met veel 

geluiden. 

Welke geluiden hoor jij in de stad? Neem de geluiden op het schoolplein op.  

Herken je de geluiden als je ze terug luistert? 

Netjes of niet zo netjes 

Waar houd jij van? Netjes of niet zo netjes? 

    

Links: Sous-Bois (1887) van Vincent van Gogh. 

http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1#o:18765  

Rechts: Landschap in Puy de Dôme (1952) van Carel Willink. 

http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1#o:18720  

 

Welk schilderij is netjes geschilderd? En welk schilderij niet zo netjes? 

Maak zelf een netjes schilderij en een niet zo netjes schilderij. Het nette 

schilderij maak je in 5 minuten het niet zo nette schilderij in 10 minuten 

Tip: kijk ook eens wat er gebeurt als je met een dikkere of dunnere kwast 

schildert. Of bv met sponsjes of een doek. Wordt het daardoor netjes of juist 

minder netjes? 

 Stap 2 bezoek 

Bezoek aan het Centraal Museum; Hoe verzamel je kunst? 

Van te voren bespreek je met de leerlingen de huisregels, zie bijlage. 

 Stap 3 Verwerking 

Bespreek het bezoek samen na:  

Hebben jullie iets nieuws ontdekt?  

Hebben jullie dingen in het echt gezien die je al kende? 

Wat vond je het gaafst/meest bijzonder aan het bezoek? 

 

  

http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1#o:18765
http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1#o:18720
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Opdrachten; ter verwerking van het bezoek 

Ter verwerking van het bezoek zouden jullie een aantal opdrachten kunnen doen. 

Hieronder volgen enkele suggesties. 

Nieuw van Baaren schilderij? [werkblad aan het eind van dit document] 

Kies een paar schilderijen uit de van Baaren collectie. Knip de mooiste stukjes uit 

en plak ze op een vel papier. Maak het extra mooi door erbij te teken of te 

schilderen. 

Verhalen maken!  [werkblad aan het eind van dit document of laat de kinderen online 

kiezen:http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?q=baaren&fct=logical_colle

ctions:Van%20Baarencollectie&sort=richness&img_only=1 

Kies een schilderij en schrijf er een verhaal bij.  

Welke titel past erbij? 

Tip: kijk goed wat er gebeurt en wat iedereen doet. Stel het schilderij is een 

foto, wat gebeurt er hierna of wat is er hiervoor gebeurt? 

Toneelstukje?  

Op de foto zie je broer en zus van Baaren. Waar gaan ze naartoe? 

En waar komen ze vandaan? Wie heeft de foto gemaakt en waarom? Wie 

komen ze tegen onderweg? 

Maak een toneelstukje.  

Tip! Zorg voor verkleedkleding; kleding van broer en zus en 

natuurlijk van de fotograaf en de mensen die ze tegenkomen. 

 

 

 

Tentoonstelling in een koffertje! [de koffer kan ook een doos zijn] 

Kies een schilderij uit de verzameling van Baaren en vertel en er een verhaal bij, 

voor in de koffer. In de koffer zit jouw verhaal. Verzamel in de koffer spullen die 

het verhaal vertellen. Maak in de koffer een tentoonstelling. Hoe heet jouw 

tentoonstelling? 

Hoe maak je een tentoonstelling? Kleine ideeën; 

Wat heb je nodig om het verhaal te vertellen? 

Past er een kleur bij een verhaal? 

Is het druk of rommelig? 

Komen er oude mensen of jonge mensen kijken? 

Waar moeten ze naar kijken? 

Kan je aan de buitenkant zien wat er binnenin zit? 

Uitbreiding; maak een verhaal met 3 verschillende schilderijen.  

http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?q=baaren&fct=logical_collections:Van%20Baarencollectie&sort=richness&img_only=1
http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?q=baaren&fct=logical_collections:Van%20Baarencollectie&sort=richness&img_only=1
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Werkblad: jouw smaak? 
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Werkblad: nieuw van Baarenschilderij? 
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Werkblad verhalen maken! 

  

 

 
 


