
Filosoferen met Kunst 
Lesbrief aan de hand van schilderijen uit het Stedelijk Museum 
Amsterdam, het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum. 
 
Kan een kunstwerk vriendschap uitdrukken? 
 
Doelgroep: bovenbouw 

 
 
Filosoferen met kinderen is de activiteit waarbij kinderen zélf filosoferen, 
dus nadenken over vragen waar geen eenduidig antwoord op 
bestaat. Dit is voor docenten vaak iets tegen-intuïtiefs om het 
antwoord zelf niet te hoeven weten.   
 
Bij het filosoferen is het de bedoeling dat je zelf nooit je mening geeft. 
Hou je afzijdig, zodat de leerlingen helemaal tot hun recht komen en 
hun eigen meningen en oordelen zonder belemmering kunnen 
onderzoeken.  
Wat je doet als docent is vragen, luisteren en doorvragen. Probeer te 
achterhalen waarom ze vinden wat ze vinden. Welke argumenten 
hebben ze voor hun mening. Maak het ze ook niet te makkelijk. 
Gewoon ‘mooi’ of ‘lelijk’ is niet genoeg. Er is altijd een waarom. 
 
Misschien onnodig te zeggen, maar stel dus ook geen leidende 
oftewel sturende vragen. (Niet: ‘Dit is wel minder lelijk/nep/echt/etc 
dan die andere, vinden jullie niet?’) Stel je vraag en leg niets uit. Durf 
stiltes te laten vallen. Kinderen hebben tijd nodig om na te denken. 
(Dus niet:  ‘ja, wat ik met echt bedoel is dus heel realistisch, als een 
foto.’) Laat ze zelf hun eigen definities onderzoeken. Hou je vraag kort 
(Dus: ‘Is dit echt? Waarom?’)  
Als een leerling vraagt: ‘Wat bedoelt u met echt/lelijk/etc?’, speel dan 
de vraag terug en stel de vraag: ‘Wat denken júllie dat echt 
betekent?’ Laat ze het zelf invullen en onderzoeken. 
 
Je hoeft niet zenuwachtig te worden of te voelen dat je zelf het 
antwoord moet weten. Want de stelregel is: er is niet één goed 
antwoord in de filosofie. 
  
 
  



 
Filosofische vraag: Wat is vriendschap?  
  

 
 
Frans Hals, Portret van een stel, waarschijnlijk Isaac Abrahamsz Massa 
en Beatrix van der Laen, 1622 (Rijksmuseum). 
 
Een vrolijk lachend stel, dat vertrouwd dicht bij elkaar zit. Het was in die 
tijd ongewoon om zo samen te poseren. Volgens de conventies van 
de tijd werden figuren in de portretkunst niet glimlachend en relaxed 
poserend afgebeeld. Echter, Frans Hals was een vriend van de familie, 
deze vriendschap met de schilder en de feestelijke aanleiding voor het 
portret – het stel trouwde in april 1622 – maakten dit ongewone portret 
mogelijk. Het schilderij vertelt door middel van vele symbolen dan ook 
over liefde en trouw. Met een paartje in de liefdestuin rechts en een 
distel met de bijnaam ‘mannentrouw’ links. Een klimop als symbool 
voor de verstrengeling van hun beide in vriendschap/liefde. Iscaac 
Massa houdt zijn hand op z’n hart ten teken van zijn liefde en trouw 
voor Beatrix. Op haar beurt leunt zij zachtjes op hem,  hij (als man) zal 
een rots in de branding zijn voor haar tijdens het huwelijk. 
 



 
 
Vincent van Gogh, De stoel van Gauguin, 1888 (van Goghmuseum) 
 
Van Gogh zag uit naar de komst van zijn vriend Gauguin in het Gele 
Huis in Zuid-Frankrijk. Hij besteedde veel geld en aandacht aan het 
uitzoeken van elegant meubilair voor de kamer van zijn gast. Maar de 
samenwerking was van korte duur. De spanningen liepen zo hoog op, 
dat Gauguin na negen weken uit Arles vertrok. 
‘Enkele dagen voordat we uit elkaar gingen, toen mijn ziekte mij 
dwong een inrichting in te gaan, heb ik geprobeerd “zijn lege plaats” 
te schilderen’, schreef Van Gogh in een brief aan de kunstcriticus 
Albert Aurier. 
Het stilleven heeft een nachtelijke, mysterieuze sfeer. Centraal staat 
een stoel van donkerbruin hout, met gekrulde leuningen en een 
groene zitting waarop boeken liggen. De ‘moderne romans’ en de 
kandelaar met brandende kaars symboliseren het karakter van de 
afwezige Gauguin. 
 
 
 



 
 
Marlene Dumas, The Neighbour, 2005 (Stedelijk museum). 
 
‘Kijk naar haar controversiële schilderij The Neighbour (2005) van 
Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Vrijwel het hele 
doek wordt in beslag genomen door zijn gezicht, dat extra bleek wordt 
door de donkerbruine achtergrond. Het gezicht ziet er door de vlakke 
penseelvoering ongeschonden uit, bijna babyachtig. De baard lijkt wel 
van zacht dons, de ogen hebben haast iets verlegens, vrouwelijks. Het 
is haar versie van steeds weer die ene foto die na de moord telkens 
werd vertoond, type mugshot, waardoor je vanzelf het kwaad in dat 
hoofd ging zien. Maar, zo toont Dumas met haar schilderij aan, het 
kwaad laat zich niet zo maar aan het uiterlijk aflezen.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De filosofische vraag die je bij elk schilderij kunt stellen is dus:  Wat is 
vriendschap? 
Afhankelijk van hoe de leerlingen reageren, zijn er verschillende 
verdiepende vragen mogelijk. 
Bijvoorbeeld:  

•   Waarom? 
•   Is de boodschap van de maker van het kunstwerk altijd direct 

duidelijk? 
•   Maakt het iets uit of de kunstenaar er een bedoeling mee heeft? 
•   Kan een schilderij ooit een vriendschappelijk schilderij zijn? 
•   Als de kunstenaar vriendschap schildert, voelt hij zich dan ook 

gelukkig? 
•   Moet een kunstenaar gedachtes hebben om te kunnen 

schilderen? 
•   Kun jij als kijker ooit precies hetzelfde voelen als de kunstenaar? 
•   Is het belangrijk om een kunstwerk te begrijpen? 
•   Verandert dat wat je ziet? 
•   Is een kunstwerk een gedachte? 
•   Is een kunstwerk een idee? 
•   Is er een verschil? 

 
 
Bij Portret van een stel 

•   Zijn die man en vrouw vrienden? 
•   Had het ook kunnen regenen? 
•   Als je dit schilderij vergelijkt met Marlene Dumas, wat zie je dan? 

 
Bij De stoel van Gauguin 

•   Is hier vriendschap in te herkennen? 
•   Nu je de reden voor dit schilderij weet verandert dat hoe je naar 

het schilderij kijkt? 
•   Ze kregen ruzie met elkaar weten we nu. Verandert die 

informatie hoe je naar het schilderij kijkt? 
 
Bij The Neighbour 

•   Kan een moordenaar een vriend zijn? 
•   Door Mohammed B. zo zacht te schilderen probeert de schilder 

dan zijn daad goed te praten? 
•   Kunnen mensen door dit schilderij boos worden op de maker? 

 
 
 
 
 
  
 
 



Verder is het mogelijk om de klas te vragen: 
•   Is iedereen het hiermee eens?  

Dat hoeft niet! Je hebt tegenstellingen nodig om het denken te 
verdiepen. Als iemand het ermee oneens is, heb je een discussie 
en dus interessant om samen de meningen te onderzoeken. 
Misschien hebben ze allebei wel een goed punt! Daarom zoeken 
we juist de tegenstellingen op en proberen we te 
problematiseren, als gespreksleider. 

•   Wie is het hier niet helemaal mee eens? 
•   Hoe weet je dat zeker? 
•   Is het altijd zo, dat… ? 
•   Oh ja? (Soms is een blik al inspirerend genoeg om verder te 

denken.) 
 

 
 


