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Een Raadselachtige Gebeurtenis 
 
 

Op een dag werd er aan mijn voordeur geklopt. Het was de postbode en hij had een 

pakje voor me. 

“ Voor de KUNSTenaar Jan de Baen “ stond er op. 

Ik opende het pakje en erin zat een kist met er omheen gedraaid een Ketting.  

‘Ha’, dacht ik, ‘Eindelijk eens iemand die me geld stuurt’ 

Maar…er zat helemaal geen geld in het kistje. Nog geen Eurocent. 

Het enige dat erin lag was een velletje papier en daarop stond: 

“ De ochtendstond heeft Goud in de mond “. 

Nu ga ik altijd laat naar bed, dus daar wist ik niet zoveel vanaf. 

Nogal vreemd allemaal nietwaar! 

 

Na een nachtje slapen, stond ik de volgende dag vroeg op en blijkbaar hadden mijn 

hersenen tijdens het slapen nagedacht. 

Een SCHATkistje, een Ketting, Goud, KUNSTenaar. 

Een KUNSTSCHAT ? 
 

Maar wat is dan die KUNSTSCHAT? 

En waar is dan die KUNSTSCHAT? 

 

Tja, dat zouden jullie wel willen weten hè. 

 

Wie weet komen jullie er achter. Ik zal op 31 maart, 7 april, 14 april en 21 april 

jullie aanwijzingen sturen. 

‘t Palet, dit krantje, is erg belangrijk…lees het goed en let op alles wat er in te 

zien en te vinden is. 

Nog belangrijker dan het vinden van de schat is……. 

Welke groep vindt de schat? 

 

We zullen het zien, 

Was getekend, 
 
Jan de Baen 

Kunstenaar
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De reis door de wereld van de schilderkunst 

 

We beginnen onze reis met de A van Appel. 

Nee, geen appel om te eten, maar de Nederlandse schilder Karel Appel. 

Karel Appel hield vooral van mooie, heldere kleuren. Hij maakte op die manier 

vrolijke schilderijen en daar is hij wereldberoemd door geworden. 

 

Opdracht: Je gaat dieren tekenen net als Karel Appel. Teken ze groot en kleur de 

vlakken goed in. 

Teken en kleur de hond: 

De Hond 

 

In het blauwe gras, 

zat een rode hond. 

Met groene tanden 

in zijn mond. 

Hij had gele oren. 

En zonder het te willen, 

een oranje staartje 

aan zijn billen. 

 

 

 

 

 

Na dit appeltje te hebben geschild, gaan we verder met de B. 

De  B  van Bordkrijt. 

Behalve de witte krijtjes die de juffrouw of meester gebruikt om allerlei moeilijke 

dingen op het bord te schrijven, zijn er ook gekleurde bordkrijtjes. 

En daar kun je mooie, grote, snelle tekeningen mee maken. 

Met de punten kun je figuren schetsen en met de zijkant kun je kleuren. Als je de 

kleuren mengt dan geeft dan een bijzonder (mooi) effect. 

Probeer het maar eens uit… 
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We gaan verder met de C van Compositie. 

Een moeilijk woord wat betekent: schilderkunst met abstracte voorstellingen. Maar 

wat betekent dat nu weer? 

 

Het betekent dat hetgeen geschilderd is niet meer lijkt op de werkelijkheid….(jaja). 

Een beroemde Nederlandse schilder is Piet Mondriaan. Hij schilderde “Compositie 

in Rood”, een schilderij met rechthoeken en de kleuren rood, geel en blauw. Op 

internet kunt je die wel opzoeken.. 

Zo’n schilderij kun jij ook wel maken, alleen verdien jij er niet miljoenen euro’s 

mee. 

 

Opdracht: Maak je eigen compositie en kies zelf de kleuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgekleurd? 

Dan wordt het hoog tijd voor de D van Dieren en (Salvador) Dali. 

Dieren zijn door de eeuwen heen geschilderd. Hieronder zie je een moderne vorm 

van dierenkunst. 
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Salvador Dali was een Spaanse kunstenaar. Hij maakte lange wandelingen en 

bedacht daarbij allerlei fantastische voorstellingen. Hij maakte dan een mix van 

echte voorwerpen en fantasie-voorwerpen. Deze manier van schilderen wordt het 

‘Surrealisme’ genoemd. Je moet soms langere tijd naar zo’n schilderij kijken om 

de vreemde dingen te vinden die erin zitten verstopt. 

 

De  E heb ik gereserveerd voor het Expressionisme en de Duitser Escher. 

Bij het ’Expressionisme’ wil een schilder laten zien hoe hij of de mensen op zijn 

schilderijen zich voelen. Hij doet dit door die delen van het gezicht die belangrijk 

zijn om ‘je gevoel’ uit te drukken duidelijker te maken (te overdrijven). 

 

Opdracht: Vraag een medeleerling een gevoel overdreven uit te drukken en 

Let dan vooral op de ogen, wenkbrauwen en mond. 

 

 



 5 

Over de bijzondere schilder Escher kan ik wel iets opschrijven, maar een voorbeeld 

van zijn werk is denk ik duidelijker… 

 

 

Ja, los dat eerst maar even op. Met een beetje fantasie moet het je lukken. 

 

Voor de letter G heb ik een gemakkelijke puzzel. Een multiple choice vraag 

waarbij je uit vier schilders moet kiezen. 

Weet je het niet? Denk maar aan de letter G.  

 

Over Vincent (zijn voornaam) kan ik een heleboel vertellen, maar dat ga ik niet 

doen. Hij ontwikkelde een bijzondere, eigen stijl en daarmee is hij een van de 

beroemdste schilders op de wereld geworden. 

Misschien kan de juffrouw of meester jullie een paar voorbeelden van zijn werk 

laten zien… 

 

Nu komen we bij de H. 

Misschien wel een hele belangrijke letter. 

Het is de H van Houtskool en daar krijg je vieze handen van als je ermee werkt, 

maar dat is natuurlijk niet echt interessant. Als je met houtskool wat harder drukt 

krijg je dikkere, scherpere lijnen (en knapt het sneller) en als je wat zachter drukt 

wordt het wat lichter (grijzer). Ook kun je door met je vingers te wrijven voor 

leuke effecten zorgen. 
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Maar de H is ook van juffrouw Heleen…en die weet wel opvallend 

veel van het raadsel van de KUNSTSCHAT af…heel opvallend 

veel. 

Ik zou als ik jullie was die juffrouw Heleen (stiekem) goed in de 

gaten houden. Misschien brengt zij jullie op het spoor van de Schat. 

Je weet maar nooit! 

 

De  I is van de Indringer, die je even moet opsporen 

En van het ‘Impressionisme’. 

Alweer zo’n moeilijk woord, maar de betekenis is erg eenvoudig. 

Deze schilders probeerden de dingen die ze schilderden (een 

persoon, een voorwerp, een gebouw, de lucht) zo ECHT mogelijk 

te schilderen. 

En dat lijkt gemakkelijker dan het is. 

 

 

De J is natuurlijk van Jan de Baen. 

Dat ben ik dus. 

Maar ik ga jullie niet helpen. Wie weet is het belangrijk om meer over mij te weten 

als je de SCHAT wilt vinden. Succes ermee… 

 

Kunst en Kleur, daar staat de K voor. 

Ik ben even moe van het schrijven, dus zet ik jullie maar aan het werk. 
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Zo, ik heb me voorgenomen maar weer wat letters op papier te zetten. 

Over Letters gesproken. Dat woord begint met een L. 

Voordat men boeken ging drukken werden teksten met de hand geschreven, vooral 

door monniken. Zij waren uren en uren, dagen en dagen, jaren en jaren bezig met 

het schrijven en daarbij maakten ze van Letters fantastische kunstwerken. In ‘t 

Palet heb je daar al een aantal voorbeelden van gezien. 

Probeer het zelf ook eens… 

 
 

De M hoort bij Moppen en Mozaïek. 

Ook over kunst worden moppen gemaakt. Of ze ook echt leuk zijn, dat is een ander 

verhaal. 

 

Een Mozaïek is een brij van kleuren. De kleuren kunnen op zich de voorstelling 

bepalen, soms zijn er bepaalde kleurpatronen en het is ook leuk iets in je mozaïek 

te verstoppen. 

Het is een van de gemakkelijkste manieren om een schilderij te maken. Je maakt 

allemaal vakjes en kleurt ze in…en toch zijn ze vaak verrassend mooi. 
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De N is natuurlijk van Nieuwe Stijl. 

Jouw eigen stijl. 

Want ieder heeft een eigen stijl. Soms lijkt het wel op een andere stijl, maar toch is 

het je eigen stijl. Laat hieronder maar eens iets van jouw Nieuwe stijl zien… 

 

 

We gaan verder met de letter die is gekoppeld aan het materiaal waarmee je lekkere 

vlekken kunt maken (en als die op je kleren zitten zijn ze daar thuis ‘erg blij’ mee), 

de O van Oost-Indische inkt…Zeer geschikt om een mooie, bijzonder pentekening 

mee te maken. Hier zie je een bijzondere ‘pentekening’ van de beroemde schilder 

Pablo Picasso. 
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En met Pablo Picasso stappen we over op de P. 

De P van Perspectief en Portret. 

Perspectief… alweer een moeilijk woord, 

maar het betekent: diepte in een schilderij. 

Maar wat is nou diepte? 

Kijk hiernaast maar, dan begrijp je het wel. 

 

 

Een Portret ken je wel. Kijk maar thuis in een fotoalbum en daar zie je vele 

portretten. 
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En nu een lastige letter. De Q. 

De Q van Qubisme. 

Dat schrijf je niet zo, maar het klinkt wel zo. Dus mag het (van mij) wel. 

In deze stijl van schilderen speelt de kubus en andere wiskundige figuren een 

belangrijke rol. Mensen met vierkante gezichten, met driehoekige benen en met 

cirkelvormige lichamen of gebouwen en voorwerpen met die vormen. 

Pablo Picasso (alweer) is de bekendste K(Q)ubist. 

 

De RRRRRRRRRRRRR van Rembrandt en Rubens. 

Rembrandt is op aarde waarschijnlijk de meest bekende Nederlandse schilder. 

Vooral zijn schilderij “De Nachtwacht” is superberoemd door het gebruik van 

(donkere) kleuren. Zelf was Rembrandt straatarm en nu zijn zijn 

schilderijen miljoenen en miljoenen euro’s waar. Erg hè. 

Rubens noem ik vooral omdat er een Suske en Wiske stripboek 

is waarin hij een belangrijke rol speelt. Daarin komt een 

‘voorwerp’ voor. Zou dat misschien de KUNSTSCHAT 

kunnen zijn? 

Is het misschien handig om dit Suske en Wiske album te lezen? 

 

 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

De S van Stilleven en (Jan) Steen. 

Een schilderij met bloemen, voorwerpen, vruchten noemen we een Stilleven. 

De juffrouw of meester legt wat voorwerpen in de klas, zodat iedereen ze kan zien 

en jij gaat ze tekenen/schilderen. Dat is het. Het is echter veel moeilijker dan het 

lijkt. Probeer het maar. 

Jan Steen maakte vooral nogal rommelige schilderijen (bv. een schilderij van je 

slaapkamer). De uitdrukking ‘een huishouden van Jan Steen’ is hierdoor 

ontstaan. 
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De t is van ‘t Palet. 

Het voorwerp waarop schilders verfkleuren met elkaar mengen en ook de titel van 

deze krant. Vroeger was ik trouwens leerling op een school en die heette ‘t Palet. 

Die school lag in een wijk waar de straatnamen allemaal genoemd waren naar 

schilders. 

Schilders zijn misschien wel belangrijker dan je denkt… 

 

 

De  U  is ook een lastige letter. 

Om te weten waar de U bij hoort, moet je de puzzel oplossen… 
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We naderen het einde van de reis. We zijn al bij de V. 

De V van Verf en Verschillen. 

Ik kan er kort over zijn. 

Met Verf kun je Verven (en dus schilderijen maken) en de Verschillen moet je 

opsporen. 

 

 

De W van Waterverf lijkt erg veel op de V van Verf. Alleen moet je er nu een hoop 

Water bij doen. De kleuren veranderen daardoor en worden bijna doorschijnend. 

De W hoort ook bij Warme kleuren. 

Je hebt namelijk Warme kleuren en koude kleuren. 

Geel, oranje en rood zijn Warme kleuren. Ze geven je een Warm gevoel. 

Blauw is echt een koude kleur en groen en paars zitten er een beetje tussenin. 

Probeer het maar uit met Wasco (hé, weer een W). 

 

De X van X-sommen. 

Je zult denken… ’wat hebben x-sommen nu met kunst te maken?’. 

 

Niks. 

Behalve als je de uitkomsten van x-sommen een bepaalde kleur moet geven, dan 

krijg je een x-sommen schilderij (nou ja, schilderij…). 

 

 

De IJ van aanwIJzingen (niemand heeft gezegd dat de woorden met de letter 

moeten beginnen). Die krijgen jullie binnenkort. 

En zo komen we bij de laatste letter, het einde van deze reis door de schilderkunst.  
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De Z. 

Die hoort bij een leuk einde van deze krant. 

 

Een bijzonder en leuk (?) portret is een Zelfportret. 

Een portret van jezelf. 

Veel schilders hebben van zichzelf een zelfportret gemaakt. 

Hiernaast kun jij er een van jezelf maken. 

Ik heb er al een mooie lijst omheen gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je je krant nu 

kwijt raakt, kan 

iemand die hem vindt 

meteen zien van wie 

de krant is…. 

 

 

E I N D E 


