
 

  MINI LEESLES 

LESKAART 
 In het grote Rembrandt voorleesboek staan 24 schilderijen 

van Rembrandt.  

Bij elk van de schilderijen is een verhaal bedacht. 

Verschillende schrijvers hebben hun eigen associaties bij het 

doek gebruikt om een verhaal vorm te geven.  

Bij de minileeslessen staan de verhalen elk in een paar 

zinnen omschreven. 

 

 ‘Een man die we kennen.’ Dit verhaal gaat over de zelfportretten van Rembrandt. 

Leesvraag: Weet jij hoe je hoofdpersoon eruit ziet? Weet je dat door een afbeelding of een 

omschrijving? 

 ‘Licht en donker.’ Rembrandt doet alsof Paulus, de man uit de Bijbel is. Hij speelt toneel en doet de 

karakteristieke houding van Paulus na. 

Leesvraag: Aan welke gedrags- of uiterlijke kenmerken kan je jouw hoofdpersoon herkennen? 

 ‘Het geschenk.’ Anna is weefster en heeft een dekentje gemaakt voor de dode baby van haar baas. Uit 

dankbaarheid geeft hij haar een bokje cadeau. Haar man denkt dat ze hem heeft gestolen. 

Leesvraag: Geloof je het of niet? Zijn de gebeurtenissen in jouw verhaal waarheidsgetrouw? 

 ‘Kaat of kat?’ Het geheime leven van koekenbakster Trui wordt bekend, doordat Kaat van de water en 

vuurwinkel haar bespied. Kaat kan namelijk veranderen in een kat. 

Leesvraag: Kan jouw hoofdpersoon een geheim bewaren? En jij? 

 ‘Kassie’ Kassie is een zwerfhond, die geschetst is door Rembrandt. Hij heeft het  

geluk dat een meisje van stand zich over hem ontfermd, waardoor hij  

binnenkomt in het atelier waar de Nachtwacht wordt geschilderd.  

Leesvraag: Komen er dieren in jouw verhaal voor? Worden gedachten  

van deze dieren beschreven of kunnen ze praten? 

 ‘Hoge nood.’ Een vrouw moet nodig plassen en zoekt een rustig plek.  

Rembrandt ontdekt haar. 

Leesvraag: Gaan in jouw boek personages naar het toilet?  

Waarom zou dit in niet veel boeken voorkomen? 



 

 ‘Twee toeristen in de nacht.’ Inbrekers in de lakenhal schrikken van een zwarte kat. In hun vlucht zien 

ze het schilderij van de Staalmeesters voor echte mensen aan. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek iets afgepakt of gestolen? 

 ‘Brief van een jonge vader aan zijn zoontje.’ De vader is geschilderd als herinnering voor zijn zoon. Hij 

overlijdt voor zijn zoon hem goed zal kunnen herinneren en hij geeft hem een fluit als erfenis. 

Leesvraag: Wordt er een instrument bespeeld in jouw boek? 

 ‘Pauwenveer.’ De vader van Aukje is zijn eten en drinken vergeten mee te nemen naar zijn werk als 

tuinman. Aukje gaat het brengen en krijgt een pauwenveer van een meisje van stand, Elisabeth. 

Leesvraag: Krijgen er personages in jouw boek een geschenk? 

 ‘Een verhaal over vriendschap.’ Robin met opa naar het Rijksmuseum. Daar zien ze op een schilderij 

Jan Six, de beste vriend van Rembrandt. 

Leesvraag: Wie zijn vrienden in jouw boek? 

 ‘De vrouw op de drempel.’ Je kan niet iedereen helpen of redden, maar je kan je wel herkennen in het 

verdriet of de eenzaamheid van de ander. 

Leesvraag: Leef jij mee met de hoofdpersoon van het boek? 

 ‘Faust.’ Faust is een geleerde, die graag eeuwig jong wilde blijven. Hij wilde hiervoor zijn ziel verkopen 

aan Mephisto en zich aansluiten bij het duister. Wende kan dit maar ternauwernood voorkomen. 

Leesvraag: Wat is de grootste wens van jouw hoofdpersoon? 

 ‘De luidruchtige compagnie.’ De kapitein wordt steeds baas genoemd, wat hij erg vervelend vindt. De 

compagnie luistert niet. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek naar elkaar geluisterd? 

 ‘Thuis.’ Een hele stille vrouw laat een man overnachten in haar huis. De volgende ochtend vergeet hij 

zijn hoed mee te nemen. 

Leesvraag: Vergeet een personage in jouw boek iets? 

 ‘Het mooiste cadeau.’ Rembrandt is verliefd, maar de liefde wordt niet beantwoord. 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand verliefd? 

 ‘Ik besta.’ Een leeuw hecht geen waarde meer aan zijn leven, omdat hij niet blij is met zijn leven. 

Hierdoor is hij ook niet meer bang. 

Leesvraag: Hoe blij/ontevreden/verdrietig zijn de personages uit jouw boek? 

 ‘Een rijke maaltijd.’ De schilder krijgt een luxe maaltijd terwijl hij Marten en Oopjen schildert. 

Leesvraag: Wat wordt er in jouw boek gegeten? 

 ‘De schelp van Titus.’ Rembrandt heeft geen geld om te betalen. De schelp van zijn zoon Titus wordt 

afgepakt als betaling, door de vader van Roef. Deze schelp heeft Titus gekregen van zijn vriend Roef 

en Roef vindt het zo oneerlijk dat zijn vader hem heeft afgepakt dat hij hem terug komt brengen. In 

ruil hiervoor maakt Rembrandt een tekening van de schelp. 

Leesvraag: Afpakken en teruggeven, gebeurt dat in jouw boek? 

 ‘Lambert en Lambert.’ Een tweeling kreeg dezelfde naam, omdat ze dachten  

dat een van de jongens zou sterven. Sterke en slimme Lambert worden  

hun bijnamen. 

Leesvraag: Heeft een personage in jouw boek een bijnaam? 

 ‘Een liefdeslied.’ Drie mensen maken muziek en zingen en een ander  

geeft commentaar. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek gemopperd op elkaar? 


