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NAAM: ………………………………………………………………. 

KLAS:…………………………………………………………………..  

  



 

INLEIDING 

 
Voor je ligt het lespakket over Hollands Licht. Hier draait het om de mythe dat het licht in Holland iets heel bijzonders is, beroemd geworden 

dankzij de schilderkunst. Maar volgens de Duitse kunstenaar Joseph Beuys heeft het Hollandse licht halverwege de vorige eeuw zijn specifieke 

helderheid verloren. Daarmee kwam volgens hem een einde aan een eeuwenoude visuele cultuur. Voor het eerst in de geschiedenis 

onderzoeken de makers van Hollands Licht dit even ongrijpbare als beroemde culturele fenomeen. Jij zult hier ook mee aan de slag gaan. Je 

zult onderzoek gaan doen naar bijvoorbeeld de scheikundige kant van licht, maar ook hoe schilders hiermee omgingen. Deze resultaten zullen 

worden meegenomen in een eigen te maken eindproduct. Wij hopen dat jullie aan het eind zelf een mening kunnen vormen over de Hollandse 

luchten en de schoonheid hiervan. Veel succes en plezier gewenst! 

 

  

 

  



 

LES 3: INSPIRATIE OPDOEN 

In deze les ga je experimenteren met allerlei soorten materiaal. De hoofdbestanddelen zijn water en licht. Met behulp van verschillende soorten 

glazen water en verschillende lichtbronnen ga je kijken welke verschillende effecten je allemaal kunt creëren. Deze effecten leg je vast door 

middel van schilderen/tekenen/fotograferen. In je eindopdracht zul je ook met (een aantal van) deze materialen gaan werken. Het is dus nu al 

handig om te kijken welke materialen je leuk vindt of niet. Je mag deze opdracht alleen doen, maar soms heb je misschien hulp nodig van je 

buurman of buurvrouw. Je mag de opdracht daarom ook met z’n tweeën doen. 

 

 

  



 

LES 4: LICHT IN SCHILDERKUNST 

 

In deze les wordt duidelijk dat licht niet alleen een natuurkundig begrip is, maar ook een begrip dat thuis hoort in de kunstgeschiedenis. Dit 

kunstgeschiedenisgedeelte wordt jou duidelijk gemaakt aan de hand van landschapsschilderijen uit de zeventiende eeuw.  
 

LICHT IN DE SCHILDERKUNST 

 

Bij het kijken speelt licht een grote rol. Dat kan natuurlijk licht zijn, zoals zonlicht, of kunstmatig licht, zoals lamplicht. Het licht dat op een 

kunstwerk valt heeft een effect op ons beeld van het werk. Naast dit werkelijke licht is er in tweedimensionale kunstwerken vaak sprake van 

gesuggereerd licht. 

De kant van waar het licht vandaan komt, vanuit de beschouwer gezien, noemen we de lichtrichting. 
 

 

 

 

Meelicht Wanneer je als beschouwer in de richting van het licht meekijkt.  
Wanneer je een foto maakt met een flitsapparaat heb je ook te maken met  

meelicht. Schaduwen zijn dan nauwelijks te zien. 

  



 

Tegenlicht Wanneer je tegen het licht inkijkt, zoals bij een zonsondergang.   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Silhouetten Bij tegenlicht vormen zich zo silhouetten. 

  



 

Zijlicht komt van opzij. Zowel de schaduw op het voorwerp,  
de eigen schaduw, als de schaduw ernaast, de slagschaduw,   
zijn dan duidelijk te zien. 

 

 

 

 
Eigen schaduw    Slagschaduw  



 

 

 

Strijklicht Hierbij 'strijkt' het zijlicht langs een oppervlak.  

Alle oneffenheden in het oppervlak (textuur) worden dan zeer goed zichtbaar.  

  



 

LICHT BIJ DE HOLLANDSE MEESTERS 

 

 

  



 

NEDERLANDSE EN FRANSE LANDSCHAPPEN 

 

Jullie zijn net wat te weten gekomen over licht in de schilderkunst, vooral over licht in de Nederlandse landschapsschilderijen. Zijn deze 

schilderijen van Nederlandse bodem daarom ook verschillend van bijvoorbeeld hun Franse tegenhangers? Is de lucht hier nou ook anders? 

Dus aan jullie de vraag welke luchten Frans of Nederlands zijn en probeer de verschillen aan te geven. Deze opdracht is klassikaal. 

  



 

 

  



 

LES 5: LICHT & NATUURKUNDE 

 

In deze les kom je iets te weten over licht en natuurkunde. Je leert wat licht eigenlijk is en wat het kan doen. Eerst zal de docent een half uur 

uitleg geven over licht, daarna krijg je een demonstratieproef te zien. 

WAT IS LICHT? 

Licht heb je nodig om te kunnen zien. Als er geen licht is, kun je ook niet zien. Het licht om je heen komt in je ogen, wordt dan omgezet in 

signalen en naar de hersenen geleid. Die maken er dan een beeld van. 

Licht wordt gemaakt door een lichtbron. Dat kan een gloeilamp zijn, maar het kan ook de zon zijn. In beide gevallen wordt licht gemaakt door 

atomen, die veel energie bevatten. Als die energie afgeven, doen ze dat door licht uit te stralen. Het licht beweegt zich in alle richtingen van de 

lichtbron af. Je kunt dat laten zien door lichtstralen te tekenen. Die geven aan welke weg het licht volgt. Ze zijn altijd recht. De meeste 

voorwerpen geven geen licht. Je kunt ze alleen zien als er licht op schijnt. Bijvoorbeeld een foto of een andere afbeelding. Het licht dat erop 

valt, wordt gedeeltelijk geabsorbeerd en gedeeltelijk in alle richtingen teruggekaatst. De foto of afbeelding is een indirecte lichtbron, want je ziet 

de foto alleen als het teruggekaatste licht rechtstreeks je ogen bereikt. 

In de natuurkunde gedraagt licht zich soms als een golf, net als een steen die je in het water gooit; Het licht kan dan om een obstakel heen 

buigen. Soms gedraagt het licht zich als deeltjes, het kan ergens tegenaan kaatsen, tegen een spiegel bijvoorbeeld. 

WEERKAATSING 

Als je in de spiegel kijkt kun je jezelf zien, dat betekent dat licht in de spiegel moet worden weerkaatst. In de natuurkunde heet  

dit spiegelende reflectie. Reflectie betekent niets anders dan “weerkaatsing”. Bij spiegelende reflectie wordt het licht een kant  

op gekaatst, in een rechte bundel. Het tegenovergestelde daarvan is diffuse reflectie. Bij diffuse reflectie wordt het licht  

overal heen gekaatst en wordt de lichtbundel opgedeeld in kleine lichtstralen. Diffuse reflectie gebeurt op alle voorwerpen,  

behalve op glimmende of spiegelende voorwerpen. 



 

INTERFERENTIE  

Interferentie is de samen- of tegenwerking van verschillende golven op dezelfde tijd en plaats. Er kunnen zich 

verschillende verschijnselen voordoen, afhankelijk van de frequentie, amplitude en fase van de golven en de 

eigenschappen van het medium. Wanneer de golven in fase zijn, versterken de golven elkaar en ontstaat er 

een hogere intensiteit. Dit wordt ook wel een constructieve interferentie genoemd. Wanneer de golven in 

tegenfase zijn, ontstaat er een lagere intensiteit. Dit komt omdat de lichtgolven elkaar opheffen. Dan kan er 

ook volledige uitdoving ontstaan. Dit wordt destructieve interferentie genoemd. In de afbeelding hiernaast is 

links constructieve interferentie te zien en links destructieve interferentie.  

Licht kan beschouwd worden als een golfverschijnsel. Het primaire licht (de oorspronkelijke golven) en het secundaire licht (de golven die via 

de opname komen) doven elkaar op bepaalde plaatsen in de ruimte uit (tegenfase) en op andere plaatsen in de ruimte versterken ze elkaar (in 

fase). Dit vereist echter wel dat de golven niet willekeurig door elkaar lopen, en dat ze dezelfde golflengte hebben en met elkaar „in de pas 

lopen”. Daarom is een coherente monochromatische lichtbron nodig voor een optimaal resultaat.   

 

 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tegenfase


 

LES 6: MEMORY 

 

Voor je ligt een memory spel. De plaatjes die je bij elkaar moet zoeken zijn niet als bij een normaal memoryspel. Hier is het de bedoeling dat je 

de goede beschrijving bij het goede plaatje vindt. De regels van memory zijn dus van toepassing, maar daarnaast moet je goed opletten of je de 

goede combinatie hebt. De teksten gaan over beschrijvingen over de lucht die door een scheikundige werking van bepaalde stoffen een andere 
kleur kan aannemen. Daardoor ontstaat bijvoorbeeld die mooie rode zonsondergang. Maak een groepje van vier en begin het spel, jullie hebben 

hier dertig minuten de tijd voor. 

 

 

  



 

EINDOPDRACHT 

 

Er zijn twee verschillende eindopdrachten. De eerste is vooral gericht op het ‘kunst’-gedeelte, de tweede is meer gericht op het ‘bèta’-gedeelte. 

Je mag zelf kiezen welke van de twee opdrachten je gaat maken. Houd er rekening mee dat je niet heel lang de tijd hebt voor deze opdracht, 

het is daarom slim om al vooraf je keuze gemaakt te hebben. 

OPDRACHT 1 - MAAK JE EIGEN KUNSTWERK 

Het is de bedoeling dat je deze middag in duo’s een kunstwerk maakt in 2D waarin zowel licht, lucht en landschap verwerkt zijn. Dit 

kunstwerk mag zowel realistisch als abstract zijn. Het is belangrijk dat je hierbij alles wat je de afgelopen dagen hebt geleerd, meeneemt. Dit 

materiaal kan dienen als inspiratiebron. In dit werkboek staan ook veel voorbeelden van schilders die gebruik maken van licht, landschap en 

water. Dit wordt op veel verschillende manieren gedaan. Het is belangrijk dat je keuzes maakt. Keuzes over hoe jouw eindwerk eruit moet zien. 

Deze keuzes moet je goed kunnen onderbouwen. Oftewel, je moet aangeven waarom je die keuzes zo gemaakt hebt. Voor deze opdracht heb je 

drie uur de tijd, dat is niet erg lang. Het oriënteren heb je voor het grootste deel al gedaan, je kan dus al vrij snel aan de slag!  

Heel veel plezier en succes met het maken van je eigen kunstwerk!   

 

 

 

 

 

 

 



 

BEOORDELING OPDRACHT 1 - WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT? 

- Is het 2D?      - Welke technieken zijn er gebruikt? 

- Realistisch of abstract? Motivatie van keuze. - Lichtgebruik: traditioneel of modern? Motivatie van keuze. 

- Elementen licht, lucht en landschap verwerkt? - Originaliteit  

- Motivatie van kleurgebruik    - In hoeverre is er gebruik gemaakt van inspiratiebronnen? Waar is het op gebaseerd? 

OPDRACHT 2 – BOUW JE EIGEN CAMERA OBSCURA 

Voor deze eindopdracht ga je zelf een Camera Obscura maken. Een Camera Obscura was in de 17e eeuw 

een handig hulpmiddel bij het schilderen. Een Camera Obscura is een verduisterde ruimte waarbij in een 

van de wanden een klein gaatje is aangebracht. Het hierdoor invallende licht werpt een afbeelding van de 

buitenwereld op de tegenoverliggende wand. Net zoals bij afbeeldingen door een lens het geval is, wordt de 

buitenwereld op zijn kop afgebeeld. Als de achterwand van de Camera Obscura doorzichtig wordt gemaakt 

is de afbeelding van buitenaf te zien.  

Jouw Camera Obscura wordt gemaakt van karton. Om een goed eindresultaat te 

krijgen is het belangrijk dat je netjes te werk gaat. Het zou fantastisch zijn als je   

eigen Camera Obscura werkt, maar dit telt niet mee in de beoordeling. Denk ook   

na over het ontwerp van je Camera Obscura, de buitenkant telt ook mee. Tot slot   

kun je, terwijl je aan het werk bent, alvast nadenken over een plaatje dat jij wil   

laten zien in de Camera Obscura.   

Heel veel plezier en succes met het bouwen van je eigen Camera Obscura! 

Dit heb je nodig:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Camera_obscura_1.jpg


 

- Een schoenendoos          Hoe zie je iets? 

- Aluminiumfolie         1. Aan de voorkant zit je 'lens': het kleine gaatje in  

- Overtrekpapier (vloeipapier)       aluminiumfolie. Richt je lens naar buiten naar een plek waar  

- Een punaise          de zon fel schijnt of op een licht voorwerp dat je onder de felste 

- Zwarte verf of zwart papier        lamp zet binnen (bijvoorbeeld een fles melk of een blanke pop).  
- Deken of dik donker laken (om onder te gaan zitten) 

- Felle lamp of fel zonlicht         2. Aan de achterkant is je scherm. Hou het scherm alsof je 

- Schaar          naar een boek kijkt, dus niet te dichtbij. Kruip met je  

- Lijm           beeldscherm en je hoofd onder een donkere doek. Laat de  

- Plakband          voorkant vrij. 

1. Knip uit een van de korte zijkanten van de schoenendoos een    3. Als het goed is kun je op je schermpje nu het voorwerp zien. 

    vierkantje van 3 bij 3 centimeter.  

2. Maak aan de andere kant een groot gat: het wordt je 'beeldscherm'.   

3. Plak over het grote gat overtrekpapier. Probeer het papier strak,   Tips:   

    zonder bobbels vast te maken.        - Zorg ervoor dat je goed richt op het lichte voorwerp.  

4. Plak over het kleine gat aluminiumfolie.       - Zorg ervoor dat de lichtbron fel genoeg is.    

5. Prik in het midden van de folie een heel klein gaatje met de punaise.   - Maak de ruimte om je heen helemaal donker.   

6. Zijn er nog ergens anders gaatje of kiertjes? Maak die dan dicht.  - Als het nog niet lukt: maak het gaatje in het  

         Er mag verder geen licht in de doos komen.      aluminiumfolie iets groter. 

7. Maak de binnenkant zwart met zwarte verf of zwart papier. 

 



 

BEOORDELING OPDRACHT 2 – WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT? 

- Zijn alle onderdelen aanwezig? 

- Is de Camera Obscura nauwkeurig afgewerkt? 

- Is er gebruik gemaakt van kunst als inspiratie (welke afbeelding of welk voorwerp wordt weergegeven?) 

- Originaliteit 

- Vormgeving – hoe ziet de Camera Obscura eruit?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


