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Les 4 Hollandse meesters 
 

 

Dit ga je doen: 
• Je onderzoekt de beroemdste Nederlandse 

schilder: Rembrandt van Rijn. 
• Je leert nog andere beroemde Nederlandse 

schilders kennen. 
 
Daarmee ontdek je ... 
waarom er tijdens de Gouden Eeuw zoveel beroemde 
Nederlandse schilders waren. 
 

 

ONDERZOEKSVRAAG 

 

1 Waardoor kon Rembrandt zo’n beroemde schilder worden? 
Schrijf op wat je nu denkt. 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
 

ONDERZOEK 

 

2 Welk verhaaltje hoort bij het schilderij? 
Kijk op de volgende bladzijde en trek lijnen. 
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Tijdens de Gouden Eeuw werd in Nederland 
heel veel geld verdiend. Van dat geld werden 
onder andere stadhuizen, kantoren, 
grachtenpanden en buitenhuizen gebouwd. 
Die moesten natuurlijk ook leuk worden 
ingericht. Dat gebeurde met mooie 
schilderijen.  

Een aantal van die schilderijen zijn nog steeds 
wereldberoemd. Zoals de Nachtwacht van 
Rembrandt. Dat is een portret van 
Amsterdamse schutters. Schutters zijn 
vrijwilligers die de stad verdedigden. Ze 
hadden allerlei verschillende wapens. 

 

 
   
Mensen die dat konden betalen, lieten ook 
portretten maken van hun families. Die hingen 
mooi in hun grachtenpand of buitenhuis. 
Rembrandt kreeg ook een opdracht om een 
familieportret te maken. Hij liet op dit portret 
de liefde zien tussen de familieleden die 
geschilderd zijn. 
 

 

 
   
De Gouden Eeuw was een tijd waarin ook 
gewone mensen, zoals winkeliers en 
ambachtslieden, goed verdienden. Andere 
mensen moesten elke dag op zoek naar een 
klusje, zij verdienden niet veel. Mensen die 
geen werk hadden waren echt arm. 
Rembrandt tekende ook deze mensen. Dat 
was in die tijd bijzonder.  
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3 Waardoor kon Rembrandt zo’n beroemde schilder worden?  
Kijk nog eens goed naar opdracht 2 en lees het bronnenblad Hollandse meesters. 
Probeer nu antwoord te geven op de vraag: Waardoor kon Rembrandt zo’n beroemde schilder worden? 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
 

Woordenboekje 
 
Hollandse meesters – Beroemde 17e eeuwse schilders uit de Nederlanden. 
Rembrandt – Een Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar. Hij keek goed hoe iets er echt 

uit zag. Hij schilderde ook gewone mensen. Zijn bekendste schilderij is de 
Nachtwacht. 

 

VERDIEPEN 

 

T Welke bekende Nederlandse schilder spreekt jou het meeste aan? 
 Rembrandt 
 Albert Cuyp 
 Jan Steen 
 Johannes Vermeer 
 Gerard Dou 
 Pieter de Hooch 
 Eigen keuze, namelijk:  ____________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
 
Wat zou je willen weten over deze schilder? 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
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