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Het schilderij in de klas is 
precies even groot als het 
schilderij in het Rijksmuseum. 

Toen Frans Hals voor zijn 
doek stond, zag dat er 
ongeveer zo uit! 

Frans Hals aan het werk



Kijk eens goed naar deze 
mouw. 

Eerst op het schilderij in de 
klas, daarna hier. Van heel 
dichtbij. En weer terug. 

Wat valt je op?  

Je kunt hier heel goed zien 
hoe Frans schilderde: héél 
losjes en snel. Van dichtbij 
lijkt het misschien een beetje 
slordig, maar van veraf is het 
overduidelijk een mouw. 

Dat kun je ook zien op de 
rest van het schilderij. Kijk 
maar goed. De verf is heel 
dik en snel op het schilderij 
gesmeerd. Dit heet ‘schilderen 
met de losse toets’. 

Meer informatie over de losse 
toets van Frans Hals is terug te 
vinden in de docentenlesbrief 
en verderop in deze digitale 
lesbrief. 
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“Hé! Jij ook hier?”

Het lijkt net alsof deze man iets 
tegen je wil zeggen. Dat komt 
doordat Frans Hals zijn mond 
een klein beetje open heeft 
geschilderd. Dat deed geen 
enkele andere schilder in die 
tijd! 

Maar Frans wel!  

Meer informatie over het 
schilderen van lachende 
gezichten staat in de 
docentenlesbrief. 
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Doe deze opgestoken hand 
eens na. Precies zoals deze 
man dat doet. 

Je ellebogen een beetje 
gebogen, 
vingers uit elkaar, 
duim omhoog. 

Het is toch net alsof je 
verbaasd bent om iemand te 
zien?
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De halfopen mond, de 
twinkeling in zijn ogen, de 
opgestoken rechterhand en 
het naar voren gestoken glas: 
Frans Hals heeft al die dingen 
expres zo geschilderd. 

Je kunt de man namelijk niet 
écht horen praten, maar door 
die geschilderde lichaamstaal, 
kun je hem in je hoofd toch 
bijna hóren kletsen.  
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Kijk eens naar die rode 
wangen. En die rode neus... 

Veel mensen krijgen rode 
wangen en een rode neus als 
ze nét iets teveel wijn of bier 
gedronken hebben. 

Deze man is een beetje 
dronken! 
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Dit glas heet een berkenmeier.

De man houdt het glas naar 
voren alsof hij de kijker een 
slokje aanbiedt. 

“Ik heb net nog even 
bijgeschonken. 
Jij ook een drankje?”
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Frans Hals

Dit is Frans Hals. 

Frans is geboren in de Belgische stad 
Antwerpen. 

Huh? Is Frans dan een Belgische 
schilder? 
Nee, Antwerpen hoorde in de tijd van 
Frans Hals bij Nederland. 

Frans Hals maakte in zijn hele leven 
zo’n 160 tot 220 schilderijen. Hoeveel 
precies weet niemand zeker. Maar het 
is wel zeker dat hij zoveel schilderijen 
kon maken, doordat hij tot zijn dood 
doorwerkte. 

En dat was lang, want Frans werd 80 
jaar. Héél oud voor die tijd! 

Meer informatie over Frans Hals is 
terug te lezen in de docentenlesbrief. 



De lachende jongen,
Frans Hals, 1625
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Voorbeeld van de losse toets



Voorbeeld van de losse toets



Voorbeeld van de losse toets



Gestolen! (x3)
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Twee lachende jongens
Frans Hals, 1627

Het is half vier ‘s nachts op dinsdag 25 
augustus 2020. In museum Hofje van 
mevrouw Van Aerden in Leerdam gaat 
plotseling het inbraakalarm af...

De politie is er razendsnel. Het zal toch 
niet? Niet weer? 

De agenten zien dat de achterdeur 
open is gebroken en... op de plek 
waar gisteren nog een schilderij Twee 
lachende jongens van Frans Hals hing, 
hangt nu niets meer. Er is geen spoor 
van de inbrekers. 

Het is niet de eerste keer dat dit 
schilderij uit dit museum is gestolen. 
Sterker nog: het werd al twee keer 
eerder gepikt. De eerste keer was 
het schilderij drie jaar spoorloos, de 
tweede keer duurde het een halfjaar 
tot de politie het weer terugvond. 
Dat gebeurde toen de dieven het 
schilderij probeerden te verkopen. Ze 
werden opgepakt en moesten naar de 
gevangenis. 

Het schilderij is zo’n 15 miljoen euro 
waard. Maar het is natuurlijk niet zo 
makkelijk om een beroemd, gestolen 
schilderij te verkopen. Iedereen weet 
dat het gestolen is en je kunt een gepikt 
schilderij niet zomaar aan de muur 
hangen. Toch is het schilderij nog steeds 
niet teruggevonden na de diefstal in 
2020. Dus als je het ergens ziet... Bel 
de politie! 



De magere compagnie
Frans Hals en Pieter Codde, 1633-1637

Achtergrondinformatie over dit schilderij is ook terug te lezen in de 
docentenlesbrief onder het kopje ‘Schutterij’ en ‘De magere compagnie’. 

Deze afbeelding kan ook gebruikt worden bij de voorbeeldopdracht. 

Kijk op de volgende pagina voor de afbeelding zonder overlappende tekst. 

De magere compagnie

Eigenlijk heet dit schilderij Schutters van 
wijk XI onder leiding van kapitein Reynier 
Reael, maar het is bekend als De magere 
compagnie. 

Die bijnaam kreeg het schilderij, omdat een Amsterdamse schilder 
en schrijver in 1758 in zijn boek schreef dat de figuren op de 
schilderij zo dor en rank waren dat ze met recht de magere 
compagnie kunnen worden genoemd. 



De magere compagnie



Het deel dat Frans Hals schilderdeHet deel dat Frans Hals schilderde



Het deel dat Pieter Codde schilderde



De overlieden van het Sint Lucasgilde te Haarlem 
Jan de Bray, 1675

Overlieden waren de baas van een gilde. Jan de Bray schilderde 
zichzelf ook op dit schilderij. Hij is de tweede man links. 

Deze afbeelding kan gebruikt worden bij het kopje ‘Meesterproef’ in de docentenlesbrief. 
Kijk op de volgende pagina voor de afbeelding zonder overlappende tekst. 

Meesterproef



Meesterproef



Doe de sleutelchallange door het Rijksmuseum

Zin in een speurtocht? 

Ga naar 
www.rijksmuseum.nl/nl/
ontdek-meesterwerken 

of scan de QR-code hiernaast.

Wie weet kom je het schilderij 
van Frans Hals ook wel tegen! 



Extra informatie, voorbeeldopdrachten en leuke weetjes 
zijn te vinden in de geprinte lesbrief
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