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Haal de schilderijen uit het 
Rijksmuseum naar de basis-
school met Oude Meesters in 
de Klas.

De Oude Meesters in de Klas-
collectie is ontwikkelt als 
doorlopende leerlijn: van de 
jongste kleuters tot en met de 
oudste leerlingen. 

We hebben bewust gekozen voor De 
Nachtwacht voor de jongste kleuters, 
omdat dit schilderij zich perfect leent 
als ‘zoekplaat’. 

Tijdens de pilots bleek dat de kleuters 
geïntrigeerd werden door het donkere 
schilderij. Geef hen de vrijheid om het 
te bestuderen, aan te wijzen wat ze 
zien en daarover te fantaseren. Wie 
zijn die mannen? Wat doen ze? En 
wauw, wat doet dat meisje daar? Of 
probeer de opdracht op de volgende 
pagina. Succes verzekerd! 

De gedetailleerde informatie kun je 
gebruiken als achtergrondinfo voor 
jezelf, voor een les met oudere kleuters 
of voor een andere groep die het 
schilderij misschien ‘leent’ voor een 
project of geschiedenisles. Voor de 
jongste kleuters is De Nachtwacht als 
zoekplaat meer dan genoeg. 

Voor de leerkracht Is De Nachtwacht 
niet wat hoog 
gegrepen voor de 
jongste kleuters?



Een schilderij maakt geen 
geluid. Of toch wel? 

Kijk nog eens goed naar De 
Nachtwacht. Rembrandt heeft 
stiekem allemaal geluiden 
geschilderd. 

BOM, BOM, BOM - doet 
de trommel. De hond blaft. 
Zwoesj, doet de wapperende 
vlag. Speren slaan tegen 
elkaar. 

Rechts staan twee schutters 
te smoezen. Links, achter 
de schutter in het rode pak, 
fluistert een schutter iets naar 
zijn maat naast hem. 
Wat zou hij zeggen? 

En achter de hoed van de 
kapitein wordt zelfs geschoten! 
Is het niet maf dat niemand 
daarvan lijkt te schrikken? 

Misschien kunnen jullie 
samen de geluiden op De 
Nachtwacht nadoen? Een 
paar kinderen fluisteren met 
zware stemmen, anderen 
doen de hond na, het 
tromgeroffel... 

Nu kunnen jullie De 
Nachtwacht niet alleen zién, 
maar ook hóren! O

p
d
ra

ch
t:

 l
u

is
te

r
en

 n
a
a
r
 D

e 
N

a
ch

tw
a
ch

t



Het schilderij in het Rijksmuseum is veel 
groter dan het schilderij in de klas. En 
toen Rembrandt het schilderde, was 
het zelfs nóg groter, want zo’n 300 
jaar geleden is er een stuk van het 
meesterwerk afgesneden! 

Toen Rembrandt voor zijn doek stond, 
zag dat er ongeveer zo uit.
Hij had tijdens het schilderen dus 
regelmatig een ladder nodig!   

Het schilderij weegt (in de lijst) meer 
dan 300 kilo! 
Dat is net zo zwaar als een volwassen 
tijger! 

Rembrandt op de ladder



Deze schutter vult zijn geweer 
met een kogel en kruit. Even 
aanstampen en hij was klaar 
om te schieten. 
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Deze man is apentrots: hij 
mag met de vlag zwaaien. 
Als er gevochten werd, liep hij 
voorop richting de vijand. Met 
zijn vlag. 

Best gevaarlijk natuurlijk, 
dus daarom mocht de 
vaandeldrager (zo heet de 
man die de vlag draagt) niet 
trouwen. Als hij dood zou 
gaan in de strijd, bleven er 
tenminste geen verdrietige 
vrouw en kinderen achter... 
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Hier gluurt iemand met één 
oog tussen de schutters door. 
Sommige mensen denken dat 
dit Rembrandt is en dat hij 
zichzelf dus verstopt heeft in 
zijn eigen schilderij! 
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Dit meisje stond in het echt niet 
tussen de mannen. Rembrandt 
heeft haar zelf bedacht en 
erbij geschilderd, maar ze 
staat er niet voor niets. Ze 
vertelt namelijk de naam van 
deze groep mannen.

Zie je wat er op de rug van het 
meisje op het schilderij hangt? 
Het is een dode kip met zijn 
klauwen omhoog. 
Het groepje mannen op dit 
schilderij heet ‘de Kloveniers’, 
maar ze werden ook wel 
‘clauweniers’ genoemd. 

Met die kip noemde 
Rembrandt dus eigenlijk 
de naam van deze groep 
mannen, zonder letters te 
gebruiken. 

Kunnen jullie je eigen 
(achter)naam schrijven 
zonder letters te gebruiken? 
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Zie je dit been? 

Volg ‘m eens omhoog. Kijk, 
daar loopt een jongen met een 
helm achter de kapitein langs. 
Je kunt zijn hoofd niet zien. Hij 
heeft een geweer in zijn hand. 
BAM! Hij schiet! 

Kijk maar, vlak bij de hoed 
van de luitenant komt vuur uit 
het geweer.  De man erachter 
probeert het geweer nog weg 
te duwen met zijn hand! 
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Het is bijna niet te lezen, 
maar hier heeft Rembrandt 
zijn naam geschreven! Hij 
was de eerste Nederlandse 
schilder die zijn naam op zijn 
schilderijen schreef. 

Er staat: Rembrandt f 1642. 
f betekende gemaakt, dus het 
schilderij is gemaakt in 1642. 
Dat is meer dan 350 jaar 
geleden. Rembrandt was toen 
36 jaar oud. 
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De hond lijkt iets minder 
duidelijk geschilderd dan de 
rest van het schilderij. Dat 
komt doordat Rembrandt 
met goedkope verf over de 
vacht van de hond heen had 
geschilderd. Dan ging de 
vacht een beetje glimmen en 
dat vond hij mooi. Maar die 
goedkope verf was niet sterk 
genoeg om 350 jaar lang 
mooi te blijven. 

Nu is er niks meer van die 
bovenste laag over. Wat je 
nu nog ziet is de laag die 
Rembrandt eronder had 
geschilderd.  
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Deze stoere man is Kapitein 
Frans Banninck Cocq. De baas 
van dit groepje mannen. Hij is 
hartstikke rijk en superbekend 
in Amsterdam. Hij was zelfs 
een tijdje burgemeester van 
Amsterdam. 

Hij geeft met zijn hand een 
teken aan de anderen: 
“Maak je klaar, mannen! 
We gaan!” 
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Ook Rembrandt maakte 
weleens een foutje. 

Kijk maar goed naar dat vage, 
witte stukje boven de kraag 
van de kapitein. Dat hoort 
daar niet.

Rembrandt heeft geprobeerd 
om het weg te wrijven, maar 
na al die jaren is het toch weer 
tevoorschijn gekomen. 
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Eigenlijk heet het schilderij 
helemaal niet De Nachtwacht, 
maar De compagnie van 
kapitein Frans Banning 
Cocq en luitenant Willem 
van Ruytenburgh maakt zich 
gereed om uit te marcheren. 
Wat een moeilijke, lange 
naam! 

Waarschijnlijk hebben mensen 
het later De Nachtwacht 
genoemd, omdat het schilderij 
donkerder was geworden en 
het net lijkt of deze mannen 
‘s nachts zorgen dat het veilig 
en rustig blijft op straat. 
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Hier staan de namen van 
alle mannen op het schilderij 
geschreven. Je kunt het nu niet 
meer lezen, maar het stond er 
echt. Alle mannen moestenveel 
geld betalen om op het 
schilderij te mogen. 

Deze mannen waren dus 
behoorlijk rijk. 
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18 mannen op dit schilderij zijn 
de échte schutters. De mannen 
die je bijna niet kunt zien, zijn 
door Rembrandt verzonnen 
om het schilderij wat mooier te 
maken. Zoals deze meneer.U
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Het schilderij dat Rembrandt 
maakte, was groter dan 
dit schilderij. Zo’n 300 
jaar geleden verhuiste het 
schilderij van het stadhuis 
van Amsterdam naar een 
kleinere kamer en daar paste 
het niet. Dan snijden we toch 
gewoon een stukje af, dachten 
de mensen toen. En hop! Ze 
sneden gewoon een stuk van 
het schildeirj af en gooiden de 
restjes in de prullenbak. 

Ziezo! Nu past het wel!  
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Kapitein Frans Banninck Cocq 
vond De Nachtwacht erg mooi 
geworden en wilde het ‘t liefst 
aan iedereen laten zien. Maar 
hij kon dat giga-grote schilderij 
natuurlijk niet mee naar huis 
nemen. En hij kon er ook geen 
foto van maken, want foto’s 
bestonden toen nog helemaal 
niet. 

Daarom vroeg hij een andere 
schilder of hij De Nachtwacht 
na wilde schilderen. Niet zo 
groot natuurlijk, maar in het 
klein, voor thuis. 

Dat kleine schilderij hangt, 
net als De Nachtwacht, in het 
Rijksmuseum in Amsterdam. 
Dankzij dat kleine schilderij 
weten we dus hoe het 
afgesneden stuk er ongeveer 
uitzag. 

Kijk maar! Dat zie je hier naast 
de stippellijn. 



Rembrandt de selfie-koning

Rembrandt was dol op selfies! Nouja, in de tijd 
van Rembrandt bestonden selfies natuurlijk nog 
niet. Als je een selfie wilde maken, moest je die 
schilderen! 

_____________________________________

Dit zelfportret schilderde hij rond de tijd dat hij 
ook De Nachtwacht schilderde. Zo zag hij er 
toen dus uit! 



Rembrandt de selfie-koning

Rembrandt vond zichzelf met 
zijn warrige haar en rode neus 
best leuk om te schilderen. Hij 
schilderde zichzelf in zijn leven wel 
honderd keer! 



Rembrandt de selfie-koning

Rembrandt keek in de spiegel en lachte, 
schreeuwde, trok gekke bekken, keek 
boos of angstig. Soms verkleedde hij 
zich in hele ouderwetse kleren of zette 
een gekke hoed op. 



Rembrandt de selfie-koning

En nog een paar zelfportretten van 
Rembrandt toen hij wat ouder was. 
Wat zie je? Is Rembrandt erg veranderd?



Rara, wie zijn dit? 



Zo zagen de huizen langs de grachten van 
Amsterdam eruit in de tijd van Rembrandt

Rembrandt leefde zo’n 
400 jaar geleden. 
Die tijd noemen we: 
de Gouden Eeuw. 
De meeste grachten 
in het centrum van 
Amsterdam zijn in die 
tijd gegraven. 

Op dit schilderij zie je 
hoe de grachten en 
de nieuw gebouwde 
grachtenhuizen eruit 
zagen. 

Nu, 400 jaar later, 
zien die mooie huizen 
er anders uit dan toen. 
Maar je kunt de huizen 
nog steeds herkennen. 

Kijk maar eens op deze 
website. 

Hoge 
moeilijkheids-

graad

http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/hgo/hg25/


wist je dat...
Rembrandt van Rijn de 
enige Nederlandse schilder is 
die iedereen bij zijn voornaam 

noemt?

Niemand zegt: ‘Van Rijn schilderde de Nachtwacht’ 

Idereen zegt: ‘Rembrandt schilderde de Nachtwacht’

 

Schilder met een artiestennaam



Extra informatie en leuke weetjes zijn te vinden 
in de geprinte lesbrief
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