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1. Achtergrondinformatie voor de leerkracht 

Deze lesbrief is bedoeld als voorbereiding op het bezoek 
aan Historisch Museum De Bevelanden in Goes voor het 
educatieprogramma Schuttersstukken. In het programma 
Schuttersstukken maken de leerlingen kennis met de 
schuttersstukken van dit museum.  
Het programma bestaat uit een beschouwingsgesprek, 
twee opdrachten en een doe-activiteit. In het 
beschouwende deel leren de leerlingen goed te kijken naar 
een schuttersstuk en er aan de hand van gerichte vragen 
op hun niveau op te reflecteren. 
 

2. Kerndoelen en leerdoelen 

De museumles schuttersstukken sluit aan bij de kerndoelen 54, 55 en 56 en de uitwerking daarvan in 
de tussendoelen en leerlijnen Kunstzinnige Oriëntatie.1 De kerndoelen en leerdoelen bevatten de 
volgende leerelementen:  
 

 Kerndoelen 
-54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
-55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
-56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed. 
 

 Leerdoelen 
-De leerlingen leren goed te kijken naar een schuttersstuk en erop te reflecteren. 
-Dit stimuleert hun nieuwsgierigheid en hun taalvaardigheid. 
-De leerlingen genieten van het bezoek aan het museum (historische sensatie).  
-De leerlingen krijgen de gelegenheid creatief bezig te zijn via een doe-activiteit.  
 

3. Voorbereiding museumbezoek 

Als de leerlingen op het museumbezoek worden voorbereid, zullen zij meer profijt hebben van het 
bezoek. Daarom raden wij dit van harte aan. Op de volgende pagina’s treft u werkbladen aan met 
suggesties om de leerlingen met gerichte vragen en opdrachten voor te bereiden op het 
museumbezoek.  
 
Een andere mogelijkheid is met de leerlingen alvast te oefenen met beeldbeschouwing. U kunt daarbij 
gebruik maken van de SLO-publicatie “In gesprek met het beeld en met elkaar – Beschouwen en 
reflecteren met kinderen”. 
De publicatie bestaat uit praktische handreikingen voor een beeldbeschouwingsgesprek, aangevuld 
met een aantal uitgewerkte lesvoorbeelden. 
 
Ook kunt u met de leerlingen praten over schilderkunst, Rembrandt of De Nachtwacht. De Nachtwacht 
is immers ook een schuttersstuk, zodat er een directe associatie is met de schuttersstukken in ons 
museum.  
 

                                                           
1
 Zie hiervoor www.tule.slo.nl 

http://www.tule.slo.nl/
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4. Informatie over het museumbezoek 

 
De museumbezoeken vinden plaats op 
dinsdagochtend of donderdagochtend. Het precieze 
tijdstip krijgt u te horen bij boeking.  
Het programma duurt anderhalf uur.  
Op iedere schoolgroep dienen minimaal twee 
begeleiders van de school aanwezig te zijn. Zij zorgen 
voor een ordentelijk verloop van het bezoek. Elke 
groep wordt in het museum begeleid door ervaren 
museummedewerkers. Zij voeren het programma uit. 
Fotograferen zonder flits is toegestaan. 
 De leerkracht verzoeken wij vriendelijk het 
enquêteformulier in te vullen dat na binnenkomst 
wordt overhandigd. Voor uw medewerking zeggen wij  

                                                                                       u bij voorbaat dank. 
 

5. Programma-opbouw 

 
 Welkomstwoord en PowerPoint presentatie. 

 
 De groep wordt in tweeën gesplitst: 

- Groep 1 begint met het beschouwen van een schuttersstuk in de schutterszaal. 
- Groep 2 selecteert voorwerpen die bij de schutters horen. 

 
 De groepen wisselen. 

 
 Gezamenlijke pauze.  

 
 De gescheiden groepen gaan verder met een activiteit:  

- Groep 1 werkt aan een zoekopdracht in de schutterszaal.  
- Groep 2 krijgt een creatieve opdracht: het maken van een plooikraag. 

 
 De groepen wisselen. 

 
 Gezamenlijke afsluiting. 
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6. Werkbladen 

 

Opdracht  1 (Groep 5 en 6)  

“Kijk eens wat een koppen”, voor de individuele leerling. 
 

Voordat jullie de tekst gaan lezen, moeten jullie eerst de volgende filmpjes goed bekijken! 
 http://www.schooltv.nl/video/waarom-lacht-er-niemand-op-oude-schilderijen-portretten-waren-

alleen-voor-rijke-mensen/ 
 http://www.schooltv.nl/video/kleding-in-de-gouden-eeuw-stijf-maar-toch-stijlvol/#q=mode 

 

   
 
Wat veel koppen bij elkaar! Op bovenstaande schilderijen zien jullie allemaal deftige mannen die heel 
ernstig kijken. Het zijn schutters. Schutters waren belangrijke mannen, die de stad moesten 
verdedigen. 
 
Ze kwamen regelmatig bij elkaar om te vergaderen, om te oefenen met hun wapens of om te feesten. 
Dat deden ze in hun schuttershof. 
Bij het Sint Jorisgilde waren 41 schutters, eigenlijk zelfs 42. Dat waren er zoveel dat de schilder twee 
schilderijen nodig had om ze te portretteren. 
 
Kijk eens goed naar de fraaie kleding van de schutters. Als je er in de 17e eeuw deftig uit wilde zien, 
droeg je zwarte kleding van wol of linnen. Sommige mensen lieten er zelfs gouden versierselen op 
aanbrengen. 
 
De schutters dragen een mooie kraag. Op de schilderijen zien jullie twee verschillende soorten witte 
kragen: geplooide kragen en platte kragen. 
 

Wist je dit?  
De geplooide kragen noemde men vroeger molensteenkragen. Ze lagen als een molensteen om je nek. Ze 

werden gemaakt van soms wel 15 meter linnen of batist. Batist was een heel dunne stof, die werd gemaakt 
van wol, linnen of zijde. 

 
Vraagje! 

Weet je waar linnen van werd gemaakt? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

http://www.schooltv.nl/video/waarom-lacht-er-niemand-op-oude-schilderijen-portretten-waren-alleen-voor-rijke-mensen/
http://www.schooltv.nl/video/waarom-lacht-er-niemand-op-oude-schilderijen-portretten-waren-alleen-voor-rijke-mensen/
http://www.schooltv.nl/video/kleding-in-de-gouden-eeuw-stijf-maar-toch-stijlvol/#q=mode
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Op de schilderijen zien jullie ook modernere platte, witte kragen. Ze werden versierd met Brussels 
kant.  Zowel platte kragen als molensteenkragen waren mode aan het Spaanse hof. In die tijd - de 16e 
en 17e eeuw - stonden de Nederlanden onder invloed van Spanje. Zo werd hun mode onze mode. 
 
 
 

Opdracht  2 (Groep 5/6 en 7/8) 

“Portret maken”, groepswerk. 

 
Voordat jullie aan de slag gaan, bekijk eerst gezamenlijk het volgende filmpje:  

 http://www.schooltv.nl/video/portretschilder-hoe-schilder-je-een-portret/ 
 
 
Nu jullie weten hoe je een portret moet schilderen, gaan jullie zelf een portret maken! 

 Jullie maken een portret met materiaal naar eigen keuze.  
 De werkstukken worden opgehangen in de klas.  
 Jullie leggen uit waarom en hoe het portret gemaakt is. 

 
 
  

http://www.schooltv.nl/video/portretschilder-hoe-schilder-je-een-portret/
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Opdracht  3 (Groep 7/8) 

“Debatteren over kunst”, groepswerk 

 
Jullie gaan met elkaar debatteren over De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn en de “Nachtwacht” 
van Goes. (Zie op onderstaande afbeeldingen de schilderijen). 

 
Als inleiding kunnen jullie het volgende filmpje over Rembrandt van Rijn bekijken: 

 http://www.ntr.nl/Het-Klokhuis/14/detail/Het-Klokhuis/NPS_1190170  

 

 
Wist je dit?  
De linker afbeelding is De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn, geschilderd tussen 1639 en 1642.  
De rechter afbeelding is het schuttersstuk met groepsportret van Sint Sebastiaan van Cornelis Eversdijck uit 1624. 

 
 
Jullie worden door de leerkracht ingedeeld in groepjes van elk vijf leerlingen.  
Jullie kiezen samen met de leerkracht een onderwerp en een gespreksleider. Dit is iemand die de 
vragen stelt aan de leden van jullie groepje.  
 
De onderwerpen kunnen zijn: 

 Waarom is kunst belangrijk? 
 Is graffiti ook kunst? 
 Elke stad moet minstens één kunstenaar hebben. 
 Op de middelbare school is “Kunst” een verplicht vak. 

 
 
De gespreksleiders krijgen vijf minuten om het standpunt  van hun groep te verwoorden. 
Daarna volgt een gezamenlijk debat onder leiding van de leerkracht. 
Na afloop geeft de leerkracht een korte samenvatting van wat er allemaal naar voren is gebracht.  

 
 
 
 

http://www.ntr.nl/Het-Klokhuis/14/detail/Het-Klokhuis/NPS_1190170

