
  
 
  

Podium Witteman in de klas 
Het hart van Frédéric 
Chopin 
 

Leeftijd: 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Het mysterie van de dood van Frédéric 
Chopin is na ruim 170 jaar opgelost. Door 
zijn hart, dat jaren bewaard is op sterk 
water, te onderzoeken zijn 
wetenschappers erachter gekomen hoe 
deze grote componist zijn dood vond.  
 
Vakgebied 
CKV (muziek) 
 
Kernbegrippen 
Componist, Frédéric Chopin, scenario, film. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
VWO: Bovenbouw: CKV Domein B: Kennis 
van kunst en cultuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Podium Witteman in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘De hamer van Mahler’.  
 
Antwoorden 
1 C 2a De grootste angst van Chopin was 
dat hij levend begraven zou worden. b 
Chopin wilde dat zijn hart uit zijn lichaam 
gesneden zou worden als hij zou 
overlijden. Hij wilde ook graag dat zijn 
hart naar Polen gebracht zou worden. 3 
Tuberculose 4 B 5a Tuberculuse b De 
wetenschappers hebben de pot met het 
hart niet opengemaakt, maar ze hebben 
hun onderzoek gedaan op basis van foto’s 
die ze van de pot genomen hebben. Ook is 
het rapport van de lijkschouwer 
verdwenen. 

Kijkvragen 
 

1 Floris heeft een film bedacht waarin de 
dood van Frédéric Chopin centraal staat. In 
welk jaar is Chopin overleden? 
A 1839 
B 1845 
C 1849 
D 1855 
 

 
 
2 Chopin vertrouwde op zijn sterfbed zijn 
laatste hartenwens toe aan zijn zus. Deze 
is gebaseerd op zijn grootste angst. 
a Wat was de grootste angst van Chopin? 
b Wat was de laatste hartenwens van 
Chopin? 
 
3 Op 17 oktober is Frédéric Chopin 
overleden. Wat was volgens de 
lijkschouwer destijds de doodsoorzaak? 
 
4 Floris heeft bedacht welke muziek 
gespeeld zal worden bij de scène waar heel 
Parijs is uitgelopen om de kunstenaar de 
laatste eer te bewijzen. Welk nummer 
wordt gespeeld? 
A Nocturne in C# 
B Marche Funèbre 
C Minutenwals 
D Fantaisie Impromptu 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Wetenschappers hebben aan de hand van 
foto’s de doodsoorzaak van Frédéric Chopin 
nogmaals bestudeerd.  
a Wat is de doodsoorzaak die door 
wetenschappers is vastgesteld? 
b Floris twijfelt nog aan de doodsoorzaak. 
Waarom wordt er door Floris nog aan de 
doodsoorzaak getwijfeld? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/podium-witteman-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/podium-witteman-in-de-klas-de-hamer-van-mahler/


  

Podium Witteman in de klas 
Klassieke zangstemmen 
 

Leeftijd: 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Het mysterie van de dood van Frédéric 
Chopin is na ruim 170 jaar opgelost. Door 
zijn hart, dat jaren bewaard is op sterk 
water, te onderzoeken zijn 
wetenschappers erachter gekomen hoe 
deze grote componist zijn dood vond.  
 
Vakgebied 
CKV (muziek) 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Podium Witteman in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘De hamer van Mahler’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema Frédéric Chopin is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij 
het vak CKV en geschiedenis.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Conservatorium Klassieke Muziek 
Muziek 
Muziekwetenschappen 
Kunsten, Cultuur & Media 
Kunstgeschiedenis 

Kijkvragen 
 

1 Floris heeft een film bedacht waarin de 
dood van Frédéric Chopin centraal staat. In 
welk jaar is Chopin overleden? 
A 1839 
B 1845 
C 1849 
D 1855 
 

 
 

2 Chopin vertrouwde op zijn sterfbed zijn 
laatste hartenwens toe aan zijn zus. Deze 
is gebaseerd op zijn grootste angst. 
a Wat was de grootste angst van Chopin? 
b Wat was de laatste hartenwens van 
Chopin? 
 
3 Op 17 oktober is Frédéric Chopin 
overleden. Wat was volgens de 
lijkschouwer destijds de doodsoorzaak? 
 
4 Floris heeft bedacht welke muziek 
gespeeld zal worden bij de scène waar heel 
Parijs is uitgelopen om de kunstenaar de 
laatste eer te bewijzen. Welk nummer 
wordt gespeeld? 
A Nocturne in C# 
B Marche Funèbre 
C Minutenwals 
D Fantaisie Impromptu 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Wetenschappers hebben aan de hand van 
foto’s de doodsoorzaak van Frédéric Chopin 
nogmaals bestudeerd.  
a Wat is de doodsoorzaak die door 
wetenschappers is vastgesteld? 
b Floris twijfelt nog aan de doodsoorzaak. 
Waarom wordt er door Floris nog aan de 
doodsoorzaak getwijfeld? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10275620
https://schooltv.nl/programma/podium-witteman-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/podium-witteman-in-de-klas-de-hamer-van-mahler/

