LESBRIEF
DE
NACHTWACHT
(1642) GESCHILDERD DOOR REMBRANDT VAN RIJN

Groepsportret van schutters, een soort politie. Beroemd geworden als de ‘Nachtwacht’. Zij hielden de wacht
in de stad. De trommelaar gaf het ritme aan om op te lopen/marcheren. Ze moesten oefenen om te leren
schieten. Hun geweer heette een ‘klauwer’. Zij werden daarom ‘klauweniers’ genoemd. Een kippenklauw werd
hun symbool. De mannen bestonden echt, het meisje (met de kippenklauw) niet, zij is hun symbool.

WOORDENSCHAT
Schilderij, Rembrandt, portret, groepsportret, licht,
donker, groot, schutters, mannen, rijke burgers, meisje,
kip, wapens, geweer (klauwer), speer, trommel, vlag,

+ Wil je liever een portret van jezelf waar je mooi opstaat,
of dat laat zien wie je bent?
+ Een verhalend portret was toen nieuw! Denk je dat
deze mannen er blij mee waren? Wie wel? Wie niet?

hoeden, hond, lint, beweging, verhalend, vernieuwend

+ Is het makkelijk om te poseren?

KIJK-OPDRACHT

DOE-OPDRACHT

+ Zoek Rembrandt: je ziet één oog en hij heeft een pet op.

+ Maak twee portretten/foto’s: één ‘op je mooist’ en één ‘in

+ Zoek de kip.
+ Welke man schiet? Hij schiet op een rood lint.
Zoek het rode lint.
+ Wie staan in het licht? Wie in het donker?
+ Wat op het schilderij maakt geluid?

actie’ (die laat zien wie je bent).
+ Bespreek welke het meest interessant/leuk is.
+ Maak een geluid uit de Nachtwacht en laat de anderen
raden wat het is.
+ Maak een meme van de Nachtwacht waarin de man
in het zwart (kapitein) iets zegt tegen de man in goud

Tip: Wil je weten hoe Rembrandt eruit zag, bekijk dan hier
één van Rembrandts vele zelfportretten.

(luitenant) (of teken een simpel tekstballonnetje).
+ Vergelijk de memes (of tekstballonnetjes). Welke is het
beste?

OVERLEG IN TWEETALLEN
+ Wie op het schilderij is belangrijk? Hoe zie je dat?

Tip: Je kunt hier een voorbeeld-meme zien. En hier kun

+ Wat gebeurt er?

je een afbeelding van de Nachtwacht vinden met twee

+ Waarom staat er een meisje bij?

lege tekstballonnetjes. Je kunt via apps op je telefoon
zelf memes maken. Je kunt een afbeelding van de

BESPREKEN IN DE GROEP

Nachtwacht downloaden op de website Rijksstudio en

+ Wie zijn deze mannen?

deze gebruiken als basis voor je meme.

+ Is het een goed portret?

