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Monumenten, kunst en ambacht - Open Monumentendag in Midden-Delfland 2015 

Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland  
Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op vrijdag 11 september 2015.  

Zoek zelf of met andere leerlingen de antwoorden op de vragen. Veel succes!       

Auteur: Rina Visser - HVOS – www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl 

 

Inleiding  
Al duizenden jaren hebben mensen bouwwerken gemaakt.  Die zijn nodig om te kunnen leven.  

Om er bijvoorbeeld in te kunnen wonen, te kunnen werken en te kunnen leren. Maar ook om er 

muziek in te kunnen maken of… Je weet er vast nog wel meer!  Gelukkig zijn er behalve nieuwe 

gebouwen, ook nog veel oude gebouwen, van zo’n 100 jaar of ouder. We noemen ze monumenten. 

Door deze gebouwen en hun bewoners te bestuderen komen we veel te weten over hoe mensen 

vroeger leefden, wat ze aten, hoe ze bouwden, welke ambachten (beroepen) ze uitoefenden en nog 

veel meer.  

Ook in Midden-Delfland zijn monumenten te vinden. 

  

1. Welke monumenten zijn er in jouw dorp te vinden?  Noem er drie  ------------------------------------ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Wat is het oudste monument in jouw dorp? --------------------------------- --------------------------------   

 

3. Welk monument spreekt jou het meest aan? Waarom?--------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Tip: een handige site om monumenten in Midden Delfland te zoeken is 

http://www.middendelfland.nl/monumenten/monumenten-erfgoed_41565/ 
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Bouwen  
Vroeger duurde de bouw van grote gebouwen heel wat jaren en soms wel eeuwen, bijvoorbeeld de 

bouw van kerken. Dat kwam omdat alles met de hand gedaan moest worden. Ook het aanvoeren van 

materialen duurde lang. Tegenwoordig hebben we immers snelle schepen, vliegtuigen, vrachtauto’s 

en  moderne machines en hijskranen!   

 

Op de afbeelding hieronder zie je een zo echt mogelijk nagemaakte middeleeuwse boerderij op de 

Vlietlanden bij Maasland. 

Om het zo echt mogelijk te laten zijn, zijn er materialen gebruikt uit het gebied zelf : takken van elzen 

en essen en vlechtwerk van wilgentenen. Precies zoals de boeren in die tijd deden. Als je goed kijkt 

zie je dat er geen echte deuren en ramen in zitten!  Verwarming was er niet. Wel werd er in huis vuur 

gemaakt om te kunnen koken. Voor het dak werden riet en grassoorten gebruikt.   

         

4.  Denk je dat deze woningen een lange levensduur hadden?  

  

     Waarom wel / niet? --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

   

5. Welke materialen worden er tegenwoordig gebruikt bij het bouwen van woningen,  

         kantoren en andere gebouwen?    

 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het bedekken van een dak met riet wordt nog wel toegepast in onze tijd, bijvoorbeeld op 

boerderijen. Dat wordt gedaan door de rietdekker. Hij snijdt vaak zelf zijn riet in de omgeving waar 

hij woont. Een rietdekker is een echte ambachtsman. Je moet veel kennis en ervaring hebben om dit 

werk te kunnen doen. Gelukkig zijn er vandaag de dag nog mensen die dit ambacht willen 

uitoefenen.    

 

              6.   Wat zou volgens jou de reden kunnen zijn dat er tegenwoordig weinig  rieten daken zijn? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kerken en ambachten  
Kerken zijn wel de meest voorkomende monumenten in dorpen en steden. Ook in de dorpen van 

Midden-Delfland staan diverse kerken. Deze zijn in verschillende perioden gebouwd.   

 

         7. In welke eeuw is de oudste kerk in jouw dorp gebouwd?   -------------------------------- 

 

               
De Kerk van Maasland uit het kaartboek van de     Bij het bouwen van een kerk zijn vele 

Duitse Orde, Jan Potter 1570.                                ambachtslieden nodig. 

 

Uit boeken en geschriften weten we dat het in vroegere tijden jaren kon duren voordat de bouw van 

een kerk klaar was. Er waren veel ambachtslieden aan het werk. En niet alleen maar voor de 

buitenkant. Ook voor de binnenkant van de kerk, het interieur, waren veel handwerkslieden nodig!  

 

Kerkbanken en preekstoel - Houtbewerken 

Voor de kerkgangers zijn zitplaatsen nodig. Vaak worden daarvoor kerkbanken gebruikt. Ook de 

predikant of pastoor heeft een preekstoel nodig. Daarvoor is hout nodig. Na allerlei bewerkingen 

worden er vaak mooie versieringen in de banken aangebracht. Dat kan niet met een machine, maar 

moet met de hand gedaan worden. De houtbewerker heeft hier speciaal gereedschap voor. Hij 

maakt hiervoor bijvoorbeeld gebruik van een guts en een beitel om de juiste vormen in het hout te 

kunnen maken.     

 
 

8.  Waarvoor wordt de beitel gebruikt en waarvoor de guts? Kijk goed naar de vorm van het   

  gereedschap en naar de afbeelding van het bewerkte stuk hout. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     Beitel  

Guts 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         

Je kunt je vast wel voorstellen dat dit heel moeilijk werk is! Er mag niets verkeerd gaan, want dan 

moet je opnieuw beginnen! Behalve veel ervaring heb je er ook nog veel geduld en creativiteit voor 

nodig!  

                                 

Kerkramen -  Glas in lood   

In veel kerken zijn nog glas in lood ramen terug te vinden. Helaas zijn er ook veel kapot gegaan in de 

loop van de tijden.  De afbeeldingen op deze glas in lood ramen hebben bijna altijd betrekking op 

verhalen uit de Bijbel. Daar is een reden voor.   

In de Middeleeuwen waren er weinig mensen die konden lezen. De verhalen werden daarom 

uitgebeeld op de ramen of op muurschilderingen of schilderijen in de kerk. Zo kregen de gelovigen 

een goede voorstelling van de verhalen uit de Bijbel. 

 

Het glas in lood raam wordt gemaakt door een glazenier.  Eerst wordt een tekening op ware grootte 

gemaakt van de afbeelding. Dan wordt er gekeken naar de verdeling van de stukken glas en de 

loodvattingen. Alles moet straks goed passen in het venster!  

Vervolgens worden de kleuren glas bij elkaar gezocht, op maat geknipt en in de loden strips 

gestoken. Die worden vervolgens vast gesoldeerd.   

Net als bij het houtbewerken moet er heel zorgvuldig worden gewerkt. De glazenier moet dus 

technische kennis hebben, maar ook een kunstenaar zijn die voorstellingen kan ontwerpen die 

mensen begrijpen.  

  

9. Waarom zou er gebruik worden gemaakt van lood? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 
 

10. In dit glas in lood raam wordt de Annunciatie of de Aankondiging verbeeld.  

Wat wordt er precies uitgebeeld?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Welke twee figuren zie je? ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wil je precies weten hoe glas in lood ramen gemaakt worden?  Klik dan op onderstaande link en 

bekijk het filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=iPL9iP11t-s 
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Zoals blijkt uit het filmpje worden er ook nu nog glas in lood ramen gemaakt. Voor het verfraaien van 

huizen en gebouwen,  maar ook bij bijzondere gelegenheden.   

 

Hieronder zie je een glas in loodraam dat in de trouwzaal van het Oude Raadhuis van Schipluiden 

hangt.  

12. Door welke andere gemeente is het geschonken aan de gemeente Schipluiden? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Waarom is het raam geschonken aan de gemeente Schipluiden? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(kijk goed in de tekst of zoek de afbeelding op http://cultuur.middendelfland.net) 

 

 

14. Heeft de (oude) kerk in jouw dorp ook glas in lood ramen?            Ja / nee 

Zo ja, wat wordt er uitgebeeld? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kerkelijke geschriften – Kalligrafie 

 

                            
Met prachtige zelfbedachte versieringen erbij zorgden ze dat het echte kunstwerkjes werden. Zelfs 

vogeltjes, bloemetjes en andere dingen werden soms in de versieringen verwerkt.  Het was zwaar en 

intensief werk. 

Heel vroeger werd alles met de hand geschreven.  De 

boekdrukkunst is pas in de 15
e
 eeuw uitgevonden. Dat 

betekent dat er van voor die tijd weinig afdrukken of 

kopieën zijn van boeken en kerkelijke geschriften.  

In de Middeleeuwen werd dat werk in het klooster 

gedaan door monniken. Ze zaten de hele dag te schrijven. 

Het waren niet de gewone letters zoals wij die kennen en 

zoals van deze tekst. Ze schreven zogenaamd gotisch 

schrift (zie de afbeelding hiernaast).  
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15. Wat betekent de uitdrukking ‘Wat een monnikenwerk’?   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Wat was het belangrijkste  materiaal  en gereedschap wat nodig was om in die tijd te 

schrijven? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Hieronder zie je een voorbeeld van een ‘schrijfzaal’ in het klooster en van een schrijvende monnik  

 

                        
 

 

Boeken en boekbinden 

Alle losse beschreven bladen moesten natuurlijk bij elkaar gehouden worden. Dat was het werk van 

de boekbinder. 

Op de afbeelding hieronder zie je hoe dat in zijn werk ging.  

De bladen werden aan elkaar genaaid, verlijmd en van een mooie omslag voorzien. Dat kon een leren 

kaft zijn waar de boekbinder met gouden letters de titel van het boek in kon zetten. Maar ook een 

eenvoudige, goedkopere omslag was mogelijk.  

Het boekbinden is tijdrovend en vraagt veel vakmanschap. In de kaft kan de boekbinder zijn 

artistieke ideeën kwijt om er een echt kunstwerkje van te maken! 

                                
Tegenwoordig worden alle boeken machinaal ingebonden. Dat is maar goed ook, want het zou een 

boek erg duur maken als het  handmatig wordt ingebonden. Toch zijn er nog steeds mens die 

boekbinder zijn van beroep.  
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17. Waarom is het belangrijk  dat er nog steeds boekbinders zijn die boeken handmatig 

kunnen inbinden?  

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tekenen  en schilderen – de kunstschilder 

 

Vroeger waren er veel schilders en tekenaars. Want er werd er veel gebruik gemaakt van tekeningen 

en schilderijen. Kijk maar eens naar de verschillende afbeeldingen in deze lesbrief. Er zitten 

bijvoorbeeld heel wat mooi pentekeningen bij!  

 

18. Wat is, denk jij, de reden dat er vroeger zoveel schilders en tekenaars nodig waren en 

tegenwoordig niet meer?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Er zijn veel verschillende materialen om mee te tekenen en schilderen en ook veel verschillende 

technieken, manieren waarop je gebruik kunt maken van je materiaal. 

 

We gaan er een aantal bekijken. 

 

Gewone potloden, die gebruik je vast zelf ook!  Met potlood kun je fijne, gedetailleerde tekeningen 

maken. Ook zijn er kleurpotloden waarmee je tekeningen in kleur kunt maken..  

 

Een ander materiaal dat kunstenaars veel gebruiken is houtskool. Dat is verbrand hout waarmee je 

grote schetsen kunt opzetten.  Je kunt de houtskool ook plat op het papier zetten voor brede 

stroken. Houtskool is door zijn kruimelige karakter geschikt voor vloeiende lijnen en schaduwen. De 

hoeveelheid tonen, van lichtgrijs tot diepzwart, is eindeloos. Houtskool is heel makkelijk uit te vegen 

voor schaduweffecten. 

               
  

Pen tekening en gewassen pentekening 

Een pentekening is een tekening die vervaardigd wordt met een pen en inkt (zie de afbeelding op de 

volgende pagina links) Door met een nat penseel over je pentekening heen te gaan,  kun je die weer 

laten "vlekken". Zo kun je bijna ‘schilderen met pen en penseel’! (zie de afbeelding op de volgende 

pagina rechts). Het is een ideale manier om buiten  mee te werken en zo het landschap vast te 

leggen. 
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Aquarel 

 

Een aquarel maak je door met waterverf op speciaal papier te schilderen. Het papier is wat dikker en 

zuigt water goed op.  Het papier wordt vaak van te voren natgemaakt en daarop wordt geschilderd. 

Er moet snel gewerkt worden omdat het water snel droogt.  Het wit in een aquarel is het wit van het 

papier! Het is een moeilijke techniek omdat foutjes die je maakt moeilijk te verbeteren zijn!   

 

 
 

 

Schilderen met olieverf of acrylverf 

 

Al eeuwenlang wordt er met olieverf geschilderd. Vroeger waren dat vooral portretten, bijvoorbeeld 

van koningen en andere belangrijke mensen. Later werden er ook dorpsgezichten en landschappen 

geschilderd. 

 

19. Waarom lieten belangrijke mensen vroeger  een schilderij van zichzelf maken? -------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. En waarom konden alleen belangrijke mensen dat doen, denk je? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Tegenwoordig laten we bijna  geen portretten meer schilderen. Hoe maken we nu onze 

portretten?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het woord olie -verf zegt het al – de pigmenten die de kleur maken, worden gemengd met olie, vaak 

lijnzaadolie. Olieverf droogt langzaam. Daardoor kun je de verschillende kleuren verf geleidelijk in 

elkaar laten overvloeien. En kun je gemakkelijk veranderingen aanbrengen. Maar even snel 
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schilderen in de natuur is er dan niet bij! Daarom worden olieverfschilderijen altijd in het atelier 

gemaakt. Vaak naar schetsen die in de natuur gemaakt zijn bijvoorbeeld met potlood, houtskool of 

pen. 

Tegenwoordig wordt er vaker met zogenaamde acrylverf geschilderd. Die verf is op een wat we 

noemen synthetische basis. De verf kan verdund worden met water, maar droogt snel op tot een 

laag die niet meer met water opgelost kan worden. Als schilder moet je dus sneller werken!   

 

 

                   
 

Aan dit schilderij met de koeien zie je wel dat je als schilder of tekenaar heel veel moet weten over 

vormen, kleuren, hoe je diepte in je schilderij krijgt. En natuurlijk hoe je dat op je schilderij moet 

toepassen!  En daarvoor moet je heel veel oefenen en vooral ook oefenen in het kijken naar 

bijvoorbeeld de natuur.  

 

22. Probeer hieronder met potlood het schilderij hierboven maar eens na te tekenen! Veel 

succes! 

 

Hier zie je een schilderij met koeien in 

een drassig weiland en grote blauw-

witte wolken. Typisch Hollands weer! 

Zou het droog blijven? De wolken-

luchten nemen meer dan de helft van 

het schilderij in beslag! Toch geeft het 

prachtig weer hoe ons landschap eruit 

ziet!  

 


