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· zaal 1

Geloof!
Ik geloof dat ik het wel weet

In de eerste helft van de 17de eeuw streden de Hollanders tegen de Spanjaarden  
in de Tachtigjarige Oorlog. Nederland wilde graag een onafhankelijke republiek 
zijn. Ook wilden de meeste Nederlanders niet meer katholiek zijn zoals de 
Spanjaarden, maar protestant. 

Uit die strijd is voortgekomen dat je nu in Nederland mag geloven wat je wilt.  
En dat je je eigen kerk mag hebben.

Pas op!
Wees voorzichtig!
De schilderijen zijn kostbaar en kwetsbaar.  
Wijs er niet naar met je pen of potlood!
De schilderijen en objecten waarover de vragen worden gesteld vind  
je op de plattegrond. Als het bij een schilderij of object te druk is kun je  
dat beter even overslaan. Probeer het later nog een keer. 

Veel plezier en succes!
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· zaal 2

De strijd tussen de katholieken en protestanten in de 17de eeuw zie je op  
dit schilderij. De mensen in het water weten nog niet welk geloof ze kiezen.  
De mensen op het land zijn rechts katholiek en links protestant.

 De schepen met zwarte mannen zijn de protestanten.  
Wie zit(ten) niet in de schepen van de katholieken?

       Adriaan Pietersz van de Venne
De mensen in het water zijn bijna allemaal volwassen.

Hoeveel kinderen zie je?

De Oranjes (de voorouders van prins Willem-Alexander) waren ook  
protestant geworden.

Waar staan zij op de linkeroever, denk jij?
 

  vooraan, bij de bruingevlekte hond
  in het midden, bij de grijze hond
  achteraan, bij de witte hond

Waarom denk je dat?

Ik denk dat, omdat ik zie 
 

De schilder heeft zichzelf ook op het schilderij gezet. Het is die  
kleine man vooraan met zijn hand in zijn zij, aan de katholieke kant.  
Toch was hij voor de protestanten. Hoe zie je dat op het schilderij?

  de regenboog in de lucht is mooier bij de protestanten
  bij de protestanten zit er wél blad aan de bomen
  de protestanten kijken veel blijer dan de katholieken

De schilder heeft ook een kleine grap uitgehaald. Hij heeft een bromvlieg  
op het schilderij laten landen.

Waar zit die bromvlieg?

De bromvlieg zit 

Zielenvisserij
1   

Zouden die zoekende zielen niet liever in een schip zitten?  
Al die nieuwsgierige blikken vanaf de oever terwijl jij in je blootje rondzwemt...

 paters   sinterklaas
 de paus  misdienaars
 de koster   geredde mensen
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· zaal 4

De opstanding van Christus uit de dood wordt gevierd met Pasen.  
Paulus van Vianen heeft deze gebeurtenis uit het christelijke geloof  
in een zilveren plaquette – plaat – gehamerd. 

Ken je het verhaal van de opstanding van Jezus? Zet de gebeurte  nissen  
met nummertjes in de juiste volgorde. Let op: één detail is heel klein!

 drie vrouwen uit Jeruzalem komen het graf bezoeken
 een engel opent het graf
 enkele soldaten kijken stomverbaasd toe
 soldaten bewaken het graf van Jezus, maar vallen in slaap
 Jezus stijgt op naar de hemel
 Jezus is gekruisigd en begraven

Eigenlijk gebeurde de hemelvaart van Jezus 40 dagen nadat hij uit de dood 
opstond! Paulus van Vianen heeft die twee gebeurtenissen in elkaar geschoven.

Twee jaar na deze plaquette maakte Paulus van Vianen er nog een. Hierop  
is een moment uit het begin van Jezus’ leven afgebeeld. Jezus is geboren  
in een stal en ligt in een bak hooi. Herders komen de baby aanbidden.

De twee plaquettes vormen waarschijnlijk een stel. Zij zijn even  
groot en de composities lijken op elkaar. Kun je twee overeenkomsten  
in de compositie aanwijzen?

1 

2 

Toch zijn er ook verschillen, vooral in het reliëf. De Aanbidding  
heeft veel meer diepte. Kijk eens goed: welke techniek gebruikte  
Van Vianen voor de delen die het meest uitsteken? En welke voor  
de rest van de plaquette?

Uitstekende delen:

Rest van de plaquette:

Opstanding van  
Christus

      Paulus van Vianen2

Aanbidding der 
herders
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· zaal 5

De katholieken vereren niet alleen Jezus, maar ook Maria, zijn moeder.  
In de katholieke kerk zie je vaak een beeld van Maria staan waar mensen  
een kaarsje bij branden. Protestanten doen dat niet.

Wie zie je op deze sierfles? Wie is de vrouw op deze fles?

Waar staat Jezus?

De andere mannen zijn volgelingen van Jezus. 

Waar zie je dat aan?

 ze kijken allemaal naar Jezus
 ze zien er hetzelfde uit
 het staat op hun kleding geschreven

In het christelijke geloof worden verschillende namen gebruikt voor één  
en dezelfde figuur - zoals Onze Vader, Heer, God, Schepper of Jehova.

Welke na(a)m(en) heeft de god van de islam?

Wordt de god van de islam ook wel eens afgebeeld?  
En op wat voor voorwerpen dan?

De god van de islam wordt wel / niet afgebeeld als 

Een af beelding staat wel eens op 

Waar zou jij deze kan voor gebruiken?

Ik zou deze kan 

Sierfles
       Plateelbakkerij De Witte Starre3

Gelukkig wordt deze kan niet meer gebruikt en staat hij netjes achter glas.  
Hij is immers al ruim driehonderd jaar oud!
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· zaal 8

Deze man, Johannes Wtenbogaert (spreek uit als Uitenbogaart) was de leider  
van de remonstranten, een afscheiding van de protestantse kerk.

Kijk goed naar het gezicht van Johannes. 

Kruis aan wat jij denkt dat deze man is.

Als je snel kijkt, lijkt het of hij een zwarte jas aanheeft met een witte  
kraag erboven.

Kijk beter naar de jas. Waarvan is de jas gemaakt?

De jas is gemaakt van:

1 

2 

Het lijkt net of er een spotlicht op Johannes gericht staat. Dat kan  
niet want in die tijd had je alleen kaarslicht en daglicht.

Kijk goed naar Johannes’ gezicht, handen, lessenaar en boek.

Het licht komt van

 linksonder
 middenboven
 linksboven
 rechtsboven

Johannes heeft zijn hand op zijn hart.

Bedenk een reden waarom hij dat doet.

Hij heeft zijn hand op zijn hart, omdat 

 hij pijn aan zijn hart heeft
 omdat hij eerlijk wil zijn
 omdat dat lekker warm is
 omdat hij in God gelooft
 iets anders, namelijk 

Bekijk het doek goed. Wanneer heeft Rembrandt van Rijn dit  
schilderij gemaakt? Hoe oud was hij toen?

Johannes Wtenbogaert
       Rembrandt Harmensz van Rijn4 

 trouw
  oneerlijk 
  machtswellustig
  vrolijk
  intelligent

  vermoeid
  zachtaardig
  streng
  lief 
  aardig 

  gemeen
  grappig 
  boeiend 
  achterbaks
  gezellig
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· zaal 10

De specialiteit van Emanuel de Witte was het schilderen van kerkinterieurs.  
Hij was erg goed in perspectief: de diepte in de ruimte is nét echt. Vaak gebruikte 
hij ook nog zijn fantasie bij kerkinrichtingen. Hij verzon er zelf nog wat zaken bij.

Op dit schilderij gebeuren in de kerk wat dingen die nu niet meer mogen. 

Kruis aan wat nu niet meer in een kerk gebeurt.

 mensen kletsen gezellig hardop met elkaar
 mensen graven een graf in de kerk
 er branden echte kaarsen in kroonluchters
 honden mogen ook mee naar binnen
 kinderen mogen ook mee naar binnen

Protestantse  
gotische kerk

       Emanuel de Witte5
Kijk naar het schilderij rechts: voor wat voor persoon zal het graf  
in de vloer van de kerk zijn? Zet een cirkel om wat jij denkt dat klopt.

arm / rijk
onbelangrijk / belangrijk
invloedrijk / volgzaam
gelovig / ongelovig

Kijk goed of je afbeeldingen in deze kerk ziet van Jezus of Maria  
of andere heiligen.

Deze kerk is vast een / geen katholieke kerk
want ik zie een / geen af beelding van Jezus en Maria.

Maak van deze kerk een kerk van meer dan één geloof.  
Versier de pilaar met een tekening of patroon. 

In de 17de eeuw was de kerk veel meer een plek waar je gewoon eens 
binnenliep en ging zitten. Een soort koffiehuis zonder koffie.
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· zaal 11

In de 17de eeuw geloofden de kinderen ook in Sinterklaas. Door de schilder  
Jan Steen weten we heel veel over gewone Nederlandse gezinnen. Over hoe  
zij woonden en vooral hoe zij feest vierden.

Welk stukje van een sinterklaaslied past het best bij dit schilderij?

  Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht want we zitten allemaal  
even recht

 Hoort wie klopt daar kinderen hoort wie klopt daar aan de deur
 Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe
 O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind

Wat eten ze op sinterklaasavond?

1 

2 

3 

4 

Achter bij het gordijn wenkt een oude vrouw iemand met haar vinger.

Wie wenkt ze, denk je?

Deze kinderen zeggen allemaal iets over hun cadeaus of over hun broers of zussen.

Wat zeggen zij? Vul de spreekballonnen in.

       Jan Steen

Sint Nicolaasfeest

Nee, mama,
niet aankomen!

Dank U, 
Sinterklaasje!

6
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· zaal 12

Het schilderij ‘De Nachtwacht’ is heel beroemd. Mensen uit de hele wereld komen 
om dit doek te bekijken. Op het schilderij worden de schutters (soldaten) van 
Amsterdam uitgebeeld.

De burgers voelden zich veilig bij de schutters. Ze geloofden in de macht  
van de schutterij. De schutters beschermden de burgers en bewaakten de stad.  
De schutters laten zien dat ze bescherming bieden. Hoe laten ze dat zien?

Omcirkel wat jij de waarheid vindt:

Ze zien er gespierd uit     waar / niet waar
Ze zien er sterk en betrouwbaar uit   waar / niet waar
Ze hebben machtige wapens    waar / niet waar
Ze hebben belangrijke kleding aan   waar / niet waar
Ze zien er heldhaftig uit     waar / niet waar
Ze zijn goed georganiseerd    waar / niet waar
Ze laten zien dat ze zin hebben in vechten  waar / niet waar
Iets anders, namelijk 

Het meisje ziet er bijzonder uit. Zij lijkt wel een engel. Waardoor  
lijkt zij op een engel?

Ik vind dat zij op een engel lijkt door 

Als je goed kijkt zie je dat niemand naar het meisje kijkt, terwijl ze bijna  
licht geeft. Het lijkt of zij voor de mannen onzichtbaar is.

Stel: dit meisje is echt een engel. Zij spreekt tegen al die belangrijke 
mannen om haar heen. Wat zal zij zeggen? Wat voor soort muziek  
past bij haar?

Ze zegt 

Muziek 

       Rembrandt Harmensz van Rijn 

De Nachtwacht
7
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