
Docentenhandleiding 
Fijn dat u met de leerlingen aan de slag gaat met ‘Stadslucht maakt Vrij’, een les die hoort bij de tentoonstelling Hoge Luchten. Het 
thema van deze les is ‘vrijheid’.

Stadslucht maakt Vrij
In de tentoonstelling Hoge Luchten is een serie video portretten te zien, die gemaakt is door het kunstenaarsduo Martin & Inge 
Riebeek. Zij hebben de opdracht gekregen om in de stad waar het museum gevestigd is, een aantal inwoners in beeld te brengen 
die antwoord geven op de vraag: Wat betekent vrijheid voor jou in deze stad? De serie heet Stadslucht maakt Vrij.

De les bestaat uit:
- Een docentenhandleiding
- Een powerpoint 

Via de powerpoint wordt u vanzelf door alle stappen geleid; 
extra voorbereiding is niet nodig.

- Werkbladen voor de leerlingen in pdf om uit te printen, 
met daarin de belangrijkste informatie uit de powerpoint en 
ruimte om de antwoorden op de gestelde vragen in te vullen.

Extra informatie
Voor de docent is in de powerpoint aanvullende informatie 
te lezen in de notities in de presentatorweergave. In deze 
docentenhandleiding is deze extra informatie per dia ook terug 
te lezen.

OPDRACHT
Na het bekijken van een aantal schilderijen uit de 
tentoonstelling Hoge Luchten en de serie Stadslucht maakt Vrij, 
gaan de leerlingen aan de hand van een stappenplan met elkaar 
in discussie over het thema ‘vrijheid’.

De onderzoeksvraag is: 
WAT BETEKENT VRIJHEID VOOR JOU IN JOUW STAD.

Vervolgens maken de leerlingen een muzische (creatieve, 
kunstzinnige) verwerking van wat voor hen de essentie is 
van vrijheid. Denk bijvoorbeeld aan een gefilmd interview van 
mensen uit meerdere doelgroepen (naar voorbeeld van de serie 
Stadslucht maakt Vrij), een vlog, een pitch, een essay, een stop-
motionfilm, een poster/collage/schilderij/tekening, een gedicht, 
een lied, een toneelstuk, een dans, enz…

Mogelijk kunnen de resultaten van de muzische verwerking in 
het museum of op de website van het museum getoond worden. 
Mochten daar mogelijkheden voor zijn, dan wordt u daarover 
geïnformeerd door de contactpersoon van het museum bij u in 
de buurt.

 

Doel
Het samen bekijken van de schilderijen, de serie en het werken 
aan de opdracht kan aanleiding zijn tot:

Bewustwording 
We vinden ‘vrijheid’ belangrijk, maar hoe vrij zijn we eigenlijk?
En hoe vrij voelt zich ‘de ander’?
Wat doen we om vrij te blijven? 
Wordt onze vrijheid bedreigd?
 
Confrontatie 
Een gesproken portret kan het zelfbeeld van de tolerante, vrije 
stad aan het wankelen brengen.
 
Empathie 
Inleving in de vrijheidsbeleving van een onbekende stadgenoot.

Vrij in te vullen door de docent
Om deze algemene les breed toepasbaar te houden, hebben we 
een aantal zaken opengelaten, zoals 
• de duur van de opdracht
• de exacte invulling van de werkvorm: maken alle leerlingen 

een verwelking in (kleine) groepjes of is er ook gelegenheid 
om de verwerking individueel vorm te geven?

• de criteria van de opdracht: wat zijn de harde eisen?  
Bv. Het aantal minuten vlog/film, het aantal woorden bij een 
essay, het aantal minuten van de eindpresentatie.  
Wanneer is de onderzoeksvraag beantwoord?

De bovenstaande punten kunnen de leerlingen invullen bij  
stap 7 van het stappenplan op hun werkblad.

1/3

stadslucht
maakt

VRIJHEID



2/3

Notities bij de PowerPoint 
DIA SHEET 1
Openingspagina

DIA SHEET 2
Deze presentatie hoort bij de tentoonstelling Hoge Luchten die 
te zien is in het museum bij u in de buurt.  
https://schattenuithetrijks.nl/hoge-luchten/

Het is een onderdeel van een reeks van 4 tentoonstellingen 
met werken uit het Rijksmuseum ‘Schatten uit het Rijks’, die 
rondreist langs 5 kleinere stadmusea:
• Het Hannemahuis in Harlingen
• Musea Zutphen
• Het Markiezenhof in Bergen op Zoom
• Westfries Museum in Hoorn
• Museum Gouda

Een onderdeel van deze reeks tentoonstellingen is de zoektocht 
naar de Nederlandse identiteit.
Bij Lage Landen was het thema ‘gelijkheid’, bij Koele Wateren 
‘maakbaarheid’ en bij Hoge Luchten is het thema ‘vrijheid’.
De helft van de Nederlanders noemt ‘vrijheid’ als waardevol 
kenmerk van Nederland. ‘Vrijheid’ wordt net zo typerend voor 
Nederland genoemd als ‘het landschap’ en het ‘waterbeheer’.

DIA SHEET 3
Vrijheid in het verleden
Na de boeren (Lage Landen) en de vissers (Koele Wateren), 
krijgen in de tentoonstelling Hoge Luchten de burgers de 
hoofdrol. De leidende gedachte achter de tentoonstelling Hoge 
Luchten is: Stadslucht maakt vrij. 

Het is een uitdrukking die stamt uit de middeleeuwen. 
Met het verlenen van stadsrechten komt er een juridische 
grens tussen stad en platteland. Boeren en knechten op het 
platteland (lijfeigenen* en horigen**) hadden geen eigen bezit, 
maar moesten werken voor degene die het land bezat: de 
grootgrondbezitter of heer. 

De mensen die in de stad gingen wonen waren vrij om een 
beroep te leren, handel te drijven, belasting te heffen en recht 
te spreken. Een stad met stadsrechten maakt de mens vrij van 
lijfeigenschap en horige plichten. 

De steden werden ommuurd om zichzelf te kunnen verdedigen. 
Om binnen te komen moest je door een van de stadspoorten, 
die de overgang vormden tussen de twee werelden van stad 
en platteland. De burgers van de stad werden daarom ook wel 
‘poorters’ genoemd. De poorters beschermden de vrije stad door 
dikke stadsmuren te bouwen met daaromheen een gracht. 
Met veertig stadsgezichten uit het bezit van het Rijksmuseum 
wordt dit verhaal verbeeld. 

*Lijfeigenschap: iemands lichaam wordt beschouwd als het 
eigendom van de heer (landsheer, heerser) van een bepaald 

gebied. Het is een vorm van slavernij die in de Europese 
middeleeuwen veel voorkwam.

**Horigen waren boeren die het land van de eigenaar 
(grootgrondbezitter/landsheer) bewerkten. Zij moesten een deel 
van de oogst afgeven en de helpen met hand-en-spandiensten 
(herendiensten). De horigen konden verplicht worden om mee te 
vechten met hun heer als zijn domein werd aangevallen.

DIA SHEET 4
Vrijheid in het heden
Volgens recent onderzoek naar de Nederlandse identiteit, 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau, geldt vrijheid als 
grote gemene deler voor veel Nederlanders, maar verschilt de 
invulling. Waar voor de een vrijheid betekent dat je vrij bent om 
vast te houden aan bepaalde tradities, is voor de ander vrijheid 
juist de mogelijkheid om daar tegen te protesteren. (Denkend 
aan Nederland, 2018) 

DIA SHEET 5, 6, 7, 8 en 9
Opwarm opdracht: Kijkend naar het verleden en heden.
Schilderijen
Ter inspiratie staat er in de PowerPoint een aantal schilderijen 
(uit het verleden), die te zien zijn tijdens de tentoonstelling 
Hoge Luchten en die een bepaalde link hebben met vrijheid. 
De vraag bij elk schilderij daagt de leerling uit om over het 
onderwerp ‘vrijheid’ na te gaan denken in het heden.
NB. Bij het laatste schilderij ‘De Schaatswedstrijd voor 
vrouwen’ staat nog extra informatie die leuk is om te 
vertellen! Zie bij DIA SHEET 8.

DIA SHEET 8
Op het schilderij Schaatswedstrijd voor vrouwen op de 
Stadsgracht van Leeuwarden (1809) is de finish te zien van een 
schaatswedstrijd in 1809 tussen 64 ongetrouwde vrouwen op 
Friese doorlopers. De wedstrijd was destijds een hype. In 1805 
had de eerste wedstrijd plaats gevonden tussen vrouwen op de 
schaats. Een ingezonden brievenschrijver wond zich er vreselijk 
over op: “Welk eene onbedachtzaamheid, ontbloot van allen 
gevoel, is het niet tot zulk een moordend spel de zwakkere 
Kunne op te winden, door blinkend goud en sieraadjes te 
verlokken?” 
De moralist schrijft vervolgens dat de ‘famkes’ zelfs niet 
schroomden om “Alle de bovenkleederen af te leggen, waarbij 
alle bevalligheid van haar lichaam zich gansch ongunstig 
vertoonde.”
Vier jaar later mochten de vrouwen op herhaling. Door alle 
ophef had de wedstrijd mythische proporties aangenomen. 
Men vond het onzedig, dat de vrouwen hun ‘jakjes’ uitdeden 
om vrijer te kunnen schaatsen. Hun blote armen waren zo maar 
te zien! Uit heel Friesland stroomden de toeschouwers naar 
Leeuwarden. Houkje Gerrits Brandsma, haar mantel ligt op het
ijs, wint de finish met een neuslengte voorsprong. 
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DIA SHEET 10
In de tentoonstelling Hoge Luchten zal een serie video 
portretten te zien zijn, die gemaakt is door het kunstenaarsduo 
Martin & Inge Riebeek. Zij hebben de opdracht gekregen om in 
de stad waar het museum gevestigd is, een aantal inwoners in 
beeld te brengen die antwoord geven op de vraag: Wat betekent 
vrijheid voor jou in deze stad? De serie heet Stadslucht maakt 
Vrij.

DIA SHEET 11
Onderzoeksvraag is: 
Wat betekent vrijheid voor jou in jouw stad? 

Doel: 
Leg door middel van een creatieve verwerking in je eigen 
woorden of beelden uit, wat vrijheid voor jou betekent. 

DIA SHEET 12
Stap 1 t/m 3 van het stappenplan.

Stap 1: 
De leerlingen lezen de algemene informatie in hun werkblad 
nog een keer door.

Stap 2: 
De leerlingen bekijken de serie en schrijven tijdens het kijken 
van de serie video portretten op wat hen opvalt en wat zij 
belangrijk vinden. Hoe komt vrijheid in de serie terug? 

Stap 3: 
De leerlingen vergelijken hun aantekeningen met die van 
hun buurman/buurvrouw. Ze noteren de overeenkomsten en 
verschillen.
Na x-aantal minuten* worden de bevindingen besproken. 
*Vrij in te vullen door docent

Tip: stel een aantal vragen op en leg die voor aan de klas. 
Bijvoorbeeld: 
Hoe zag voor ‘persoon X’ vrijheid eruit en wat vind jij daarvan? 
Als je het verhaal van persoon X en persoon Y met elkaar 
vergelijkt, wat zijn de overeenkomsten of verschillen? 
Welk verhaal vond jij het beste bij het thema ‘vrijheid’ passen?

DIA SHEET 13
Stap 4 t/m 9 van het stappenplan.

Stap 4: De docent maakt groepjes. De leerlingen nemen hun 
aantekeningen mee naar groepjes. Zij noteren kort voor zichzelf 
wat volgens hen vrijheid is. Vervolgens bespreken zij hun 
notities in hun groepje en noteren dit in het woordweb. 
Zij omcirkelen de 3 belangrijkste woorden en noteren kort 
waarom deze drie het belangrijkste zijn. 

Stap 5: De groepjes presenteren hun top 3 aan de 
medeleerlingen.

Stap 6: 
De groepjes kiezen op welke creatieve manier zij vorm gaan 
geven aan de onderzoeksvraag: Wat betekent vrijheid voor jou in 
deze stad?

Stap 7:
Voordat de leerlingen het stappenplan gaan volgen, moet in de 
pdf van de leerlingen ingevuld zijn:
• De duur van de totale opdracht
• De criteria waaraan de verwerking moet voldoen.
• De duur van de presentatie

Het groepje maakt een taakverdeling, noteert wat zij nodig 
hebben en hoeveel tijd ze daaraan kwijt zijn. Zij benoemen 
een teamcaptain, die het aanspreekpunt is voor de groep en 
voor de docent. De teamcaptain beheert de taakverdeling en 
vorderingen. 

Stap 8:
Uitwerking van de opdracht, met desgewenst een tussentijdse 
evaluatie.

Stap 9: 
Eindpresentatie. De presentatie duurt minstens x-aantal 
minuten*. 
*Vrij in te vullen door docent.

DIA SHEET 14
Wil je de schilderijen in het echt zien? Kom kijken! 
Een unieke kans om deze schatten uit het Rijksmuseum te 
bewonderen.
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De onderzoeksvraag 
is: 

Wat betekent 
VRIJHEID 

voor jou 
in jouw stad


