
Filosoferen met Kunst 
Lesbrief aan de hand van schilderijen uit het Stedelijk Museum 
Amsterdam, het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum. 
 
Wat is mooi? 
 
Doelgroep: middenbouw 

 
 
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 mooi?  
(wat is schoonheid?) 
 

 
 

 
Johannes Verspronck: Portret van een meisje in het blauw, 1641 
(Rijksmuseum) 
 
Johannes Verspronck schildert hier een mooi meisje in het blauw. Ze 
komt uit een rijke familie en is gekleed als een kleine volwassene in 
haar mooiste zijden, satijnen en kanten kleren. Om haar pols en nek 
dure parels, en in haar hand een veren waaier. Haar gezichtje is knap, 
en met vriendelijke ogen en een kleine glimlach kijkt ze je aan. Ze 
poseert tegen een donkere achtergrond, maar staat vol in het licht als 
een kleine engel.  
De Haarlemse schilder Johannes Verspronck is bekend geworden om 
zijn vele portretten voor de welgestelde families uit Haarlem. Dit portret 
van het meisje in het blauw is een van de meest iconische uit zijn 
oeuvre, en geliefd door miljoenen over heel de wereld. Maar wie is zij?  
Waar woonde zij? En wie waren haar ouders die dit schilderij 
bestelden?  We weten het niet. Misschien is dat wel het mooiste aan 
haar. 
 
 
 
 



 

 
 
Willem de Kooning, Mosselraper, 1979 (Stedelijk museum) 
 
Begin jaren vijftig werd de van oorsprong Nederlandse kunstenaar 
Willem de Kooning met zijn bruusk geschilderde vrouwenfiguren een 
van de leidende figuren binnen het abstract expressionisme. De 
Koonings figuren houden het midden tussen abstractie en figuratie. 
Laat in zijn artistieke loopbaan maakte de Kooning een aantal 
beeldhouwwerken die verwant zijn aan zijn vroege schilderijen. De 
Kooning modelleerde deze bronzen sculpturen aanvankelijk eerst in 
het klein met de hand. Daarna werden ze op groter formaat 
gereproduceerd. Zijn sculpturen vertonen grote overeenkomsten met 
zijn schilderwerk: mensgelijkende, maar abstracte vormen, waarin 
figuur en grond versmelten. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 
Vincent Van Gogh, De aardappeleters, 1885 (Van Goghmuseum)  
 
In De aardappeleters  wilde Vincent van Gogh de realiteit van het 
harde boerenleven verbeelden. Hij gaf de boeren daarom grove 
gezichten en knokige werkhanden. Zo liet hij zien dat zij ‘met die 
handen die zij in den schotel steken zelf de aarde hebben omgespit en 
(…) dat zij hun eten zoo eerlijk verdiend hebben’. 
Van Gogh schilderde de vijf figuren in aardkleuren, ‘zoowat de kleur 
van een goed stoffigen aardappel, ongeschild natuurlijk.’ De 
boodschap van het schilderij was voor hem belangrijker dan correcte 
anatomie en technische perfectie. Hij was zeer tevreden met het 
resultaat. Zijn schilderij werd echter kritisch ontvangen, omdat het zo 
donker van kleur was en de figuren vol fouten zaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

•   Waarom?  
•   Waarom is dit schilderij dan mooier dan het vorige? 
•   Is alles wat ergens op lijkt meteen mooi? 
•   Moet iets vrolijke kleuren hebben om mooi te zijn? 
•   Wat is ‘mooi’ eigenlijk? Oftewel: wat is schoonheid? 
•   Kun je leren om iets mooi te vinden? 
•   Bestaat er iets wat iedereen op de wereld mooi vindt? 
•   Moet iets mooi zijn voordat het in een museum mag hangen? 
•   Kun je iets eerst mooi vinden en daarna lelijk? 
•   Kun je zeggen: ‘Het is een lelijk schilderij en toch vind ik het 

mooi’? 
•   Kun je iets wat mooi is, lelijk schilderen? 
•   Kun je iets wat lelijk is, mooi schilderen? Wat dan bijvoorbeeld? 

En is het dan een mooi schilderij of is het dan een lelijk schilderij? 
  
Bij het Portret van een meisje in het blauw 

•   Zijn de kleuren mooi? 
•   Als je een mooi meisje schildert heb je dan ook een mooi 

schilderij? 
•   Zou het ook een lelijk meisje kunnen zijn? 

 
Bij Mosselraper 

•   Had de Kooning de bedoeling iets moois te maken? 
•   Is de vorm van de mosselraper mooi? 
•   Als je dit vergelijkt met het meisje in het blauw, welke is mooier? 

 
Bij de De aardappeleters 

•   Smaken verschillen zeggen ze wel. Wie vind dit schilderij lelijk? 
•   Als je het lelijk vind is het dan ook lelijk? 
•   Zou van Gogh het erg hebben gevonden dat de mensen zijn 

schilderij lelijk vonden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.) 
 

 
 


