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Foto 1: Silvia op werkplek Museum Het Prinsenhof 
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1.   Samenvatting 
 
Vanaf 31 januari 2011 t/m 10 juni 2011 heb ik stage gelopen bij Museum Het Prinsenhof in Delft. 
Het museum vertelt het verhaal over de Nederlandse Opstand (de Tachtigjarige Oorlog) en meer 
specifiek het verhaal over Willem van Oranje. De bovenverdieping van het museum gaat over de 
Gouden Eeuw. 
 
Mijn stageopdracht had betrekking op de tentoonstelling Portretfabriek Van Mierevelt; ontdek de hand 
van de meester, welke op 23 september 2011 opent. Michiel van Mierevelt was een portrettist uit de 
Gouden Eeuw. In de loop der tijd is hij in de vergetelheid geraakt, hoewel de meeste mensen zijn 
portretten nog wel kennen. Voor deze tentoonstelling heb ik de zaalteksten geschreven en de basis 
gelegd voor de kijkwijzer. Ook ben ik betrokken geweest bij de educatieve aspecten, zoals 
onderzoeksopdrachten bedenken en uitwerken. 
 
In de tentoonstelling gaat de bezoeker als onderzoeker op pad. In de zalen staan er 
onderzoeksvragen op de muur. Het antwoord op deze vragen is te vinden in de betreffende zaal. Ook 
zijn in een aantal zalen onderzoekstafels te vinden. Hierop kan de bezoeker kleine 
onderzoeksopdrachten doen. Op deze manier kan hij/zij de informatie actief ontdekken. 
 
De eerste periode van mijn stage bestond voornamelijk uit inlezen en basisinformatie verwerken. 
Daarna begon het schrijven van de zaalteksten. Eind maart zijn we begonnen met het schrijven van 
onderzoeksvragen en het bedenken van onderzoeksopdrachten. Al deze werkzaamheden liepen door 
tot en met het einde van mijn stage. 
 
Werkzaamheden die ik naast deze stageopdracht heb gedaan, zijn: 

- Losse werkzaamheden rond het filmpje over ‘Hugo de Groot’ 
- Laatste teksten redigeren van de nieuwe museumgids 

- Klas voor de groepsspeurtocht ontvangen in het museum.
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2.   Voorwoord 
 

 
Waar ligt mijn interesse? Wat vind ik interessant in musea? Deze vragen stelde ik mij op het moment 
dat ik op zoek ging naar een stageplek. Waar mijn interesse ligt, weet ik eigenlijk wel: historische 
musea! Mijn grote interesse lag altijd al bij geschiedenis. Ik heb het zelfs nog willen studeren. Op zoek 
dus naar een historisch museum dat bij mij past en niet te vergeten een leuke stageopdracht te bieden 
heeft. 
 
Ik ben uitgekomen op Museum Het Prinsenhof, een museum over de Nederlandse Opstand en de 
Gouden Eeuw. Daarnaast sprak de stageopdracht die ik zou krijgen, mij erg aan. In een team, en toch 
zelfstandig, werken aan de educatieve kant van een nieuwe tentoonstelling. Ik heb niet voor niets de 
minor ‘Publiek en Participatie’ gevolgd. 
 
Ik bedank Museum Het Prinsenhof, Erfgoed Delft en Omstreken voor de kans die het mij gegeven 
heeft om in Het Prinsenhof stage te mogen lopen. In het bijzonder wil ik graag Annekarijn Overduin, 
Peter Hofland en Francisca Sudiono bedanken voor het begeleiden van deze stage. Ik heb er erg veel 
van geleerd. 
 
Silvia Nelis, 17 juni 2011
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3.   Inleiding 
 
Gedurende de periode van 31 januari 2011 tot en met 10 juni 2011 heb ik stage gelopen bij Museum 
Het Prinsenhof in Delft. Dit museum is onderdeel van Erfgoed Delft en Omstreken. Tijdens deze stage 
heb ik veel praktijkervaring opgedaan op het gebied van educatie, en dan voornamelijk op het gebied 
van het schrijven van tentoonstellingsteksten. Mijn werkzaamheden lagen bij de afdeling Educatie, 
waar ik verschillende opdrachten heb uitgevoerd. 

 

 Over Museum Het Prinsenhof 
Museum Het Prinsenhof vertelt het verhaal van de Nederlandse Opstand (de Tachtigjarige oorlog) en 
meer specifiek het verhaal van Willem van Oranje, de ‘Vader des Vaderlands’. Ook heeft het museum 
een mooie collectie 17

de
-eeuwse kunst en kunstnijverheid. Aan de hand van deze collectie komt Delft 

in de Gouden Eeuw goed naar voren.
1
 Meer over Museum Het Prinsenhof is te lezen in hoofdstuk 4: 

‘Museum Het Prinsenhof’. 
 
Organisatie 
Museum Het Prinsenhof is onderdeel van Erfgoed Delft en Omstreken. 
Hieronder vallen ook: 

- Archeologie Delft 
- Archief Delft 
- Winkeltje Kouwenhoven 
- Museum Lambert van Meerten 
- Museum Nusantara 

 
De doelstellingen van Erfgoed Delft en Omstreken zijn verwoord in hun missie: 
 
“Erfgoed Delft en omstreken verwerft, onderzoekt, beheert, ontsluit en presenteert 
materieel en immaterieel erfgoed van Delft en omstreken. Kennis en kunde op het gebied 
van archeologie, kunst, geschiedenis en archieven zijn gebundeld zodat informatie en collecties 
zo toegankelijk mogelijk zijn voor bedrijfsleven, overheid, onderwijs en particulieren. 
Erfgoed Delft e.o. biedt kennis van het verleden en inzicht in het heden.”

2
 

 
Erfgoed Delft heeft een gecentraliseerde functionele structuur.

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik werkte op de afdeling Publiek onder het team Presentatie en Educatie. Mijn werkzaamheden lagen 
bij Educatie. Educatie is verantwoordelijk voor al het educatieve materiaal dat bij het museum hoort.  

                                                
1
 http://www.prinsenhof-delft.nl/ (18 februari 2011) 

2
Jaarverslag Erfgoed Delft 2007-2008 

http://www.erfgoed-delft.nl/images/_erfgoed_delft/documenten/jaarverslag-def-low.pdf (20 maart 2011) 
3
 D.Keuning: management, oriëntatie en inleiding.(1

e
 druk) Wolters-Noordhof. 2007 

ISBN 978-90-07-40045-3 (blz. 81) 

Directie 

Kenniscentrum 
- Archeologie 
- Archief 
- Musea 
 

Publiek 
- Presentatie en Educatie 
- Communicatie en Marketing 
 

Bedrijfsvoering 
- Secretariaat 
- Facilitaire zaken 
- ICT 
 

Staf 
  
 

http://www.prinsenhof-delft.nl/
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Zo worden hier de museumlessen bedacht en geboekt, de gidsen geregeld en de activiteitenkalender 
bijgehouden. Ook worden hier de teksten bij tentoonstellingen geschreven. Denk aan zaalteksten, 
publieksboekjes, kijkwijzers etc. Twee keer per maand is er teamoverleg, waarbij het hele team 
Presentatie en Educatie samenkomt om de laatste stand van zaken te bespreken. Ook is er één keer 
per maand een afdelingsoverleg. 
De afdeling Publiek opereert dus erg zelfstandig. De informatie voor tentoonstellingen wordt door de 
conservator geleverd maar de afdeling mag deze informatie zelf verwerken tot teksten, zonder 
inmenging van de conservator. De uiteindelijke teksten worden wel vaak door de conservator 
gecontroleerd op inhoudelijke fouten maar de vorm van de teksten en de tone-of-voice wordt bepaald 
door de afdeling Publiek. Dit is vrij uniek maar ik vind het wel goed dat dit gebeurt. Zo worden de 
tentoonstellingsteksten in de eerste plaats vanuit het publiek geschreven en niet alleen vanuit de 
inhoud. 
 

 Waar heeft de stage betrekking op 
In het najaar van 2011 komt er een nieuwe tentoonstelling in het museum over ‘Michiel van Mierevelt’. 
Mijn stageopdracht heeft voornamelijk betrekking gehad op deze tentoonstelling. Ik heb hiervoor de 
zaalteksten ontwikkeld en de basis gelegd voor de kijkwijzer. 
Ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van de educatieve aspecten voor deze tentoonstelling, 
door bijvoorbeeld de onderzoeksopdrachten per zaal te bedenken. 
 
De derdejaarsstage richt zich op het in de praktijk brengen van theorie en aangeleerde vaardigheden.  
In de algemene richtlijnen voor de derdejaarsstage zijn de volgende doeleinden te vinden: 
 

 Het verwerven van vaardigheden op het gebied van het dagelijks functioneren in een 
(project)team of op een afdeling. 

 Het verwerven van vaardigheden op het gebied van projectmatig werken. 
 Het toepassen van theorie en aangeleerde vaardigheden in de praktijk, waarbij 

gezien de gegeven omstandigheden, museologisch verantwoorde keuzes worden 
gemaakt.

4
 

 
Deze drie doelen zijn stuk voor stuk doelen die ik in mijn stageperiode geprobeerd heb te bereiken. 
Ook heb ik mezelf nog een aantal doelen gesteld; deze komen deels overeen met de doelen die de 
Reinwardt Academie aan mij stelt: 

 
 Schrijfvaardigheid verbeteren 
 Goed in teamverband samenwerken 

 
Verder staan er in de richtlijnen ook nog een aantal competenties waar de student aan moet voldoen. 
Ook deze competenties zijn stuk voor stuk leerdoelen voor mij geweest: 
 

 De student kan collegiaal, in teamverband en multidisciplinair samenwerken. 
 De student kan goed communiceren: kan omgaan met feedback, is directief/assertief, 

is in staat tot diverse vormen van overleg. 
 De student heeft een nieuwsgierige en onderzoekende houding, kan analyseren en 

conceptualiseren en bedenkt creatieve oplossingen. 
 De student heeft op de actuele ontwikkelingen in het erfgoedveld en het vakgebied 

een visie die kan dienen als basis voor verantwoorde en samenhangende keuzes. 
 De student gaat bij het realiseren van de gestelde doelen niet alleen planmatig, 

besluitvaardig, effectief en efficiënt te werk, maar ook zodanig dat de betrokken 
partijen in het eindresultaat hun opvattingen en belangen herkennen. 

 De student kan een project ontwikkelen, begeleiden, uitvoeren en evalueren. 
 De student is in staat tot het managen van erfgoedinformatie: het zodanig 

structureren van informatie met betrekking tot een instelling voor cultureel erfgoed, 
een collectie of een object (archiveren, registreren) dat efficiënt gewerkt kan worden 
bij administratieve taken, opzetten presentaties, collectiebeheer, e.d.  

                                                
4
 Richtlijnen derdejaarsstage Reinwardt Academie studiejaar 2010 / 2011 
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 De student heeft een dienstverlenende instelling en een kwaliteitsgerichte benadering 
van het werk. 

 De student kan zich inleven in andere mensen, in andere culturen en in de 
eigenaardigheden van een organisatie en is in staat mensen, groepen en 
organisaties te beïnvloeden. 

 De student toont zich bereid en bekwaam om steeds bij te leren en nieuwe inzichten 
in zijn werk toe te passen. 

 De student demonstreert zelfvertrouwen, integriteit (handelt in overeenstemming met 
eigen waarden) en kan omgaan met onzekerheid.

5 
 

 Aanleiding tot het stageproject en belang in het werkveld 
De portretschilder Michiel van Mierevelt is in zijn tijd een van de beroemdste schilders. In de loop van 
de tijd is hij in vergetelheid geraakt en tegenwoordig hebben nog maar heel weinig mensen van hem 
gehoord. Dit terwijl veel mensen zijn portretten wel kennen. 
Museum Het Prinsenhof heeft drie jaar lang onderzoek gedaan naar de schilder Van Mierevelt. Dit 
onderzoek is de aanleiding geweest tot de tentoonstelling Portretfabriek Van Mierevelt. Voor Het 
Prinsenhof wordt dit een grote tijdelijke tentoonstelling waar ze veel bezoekers mee binnen hopen te 
halen. Het onderzoek geeft veel nieuwe inzichten in de schildertechnieken ten tijde van de Gouden 
Eeuw. 
Dat Museum het Prinsenhof het initiatief heeft genomen voor een tentoonstelling over Michiel van 
Mierevelt ligt voor de hand. Niet alleen heeft de kunstenaar zijn hele leven in Delft gewoond en 
gewerkt; ook bevinden zich in de collectie van het museum – in eigen bezit of in bruikleen – 38 werken 
die aan Van Mierevelt of zijn atelier worden toegeschreven. Hiermee beschikt Het Prinsenhof over een 
van de grootste nationale collecties schilderijen van (atelier) Van Mierevelt.  
 

 Inleiding achtergronden onderwerp 
Van Mierevelt was een portrettist ten tijde van de Gouden Eeuw. Hij portretteerde ‘de groten’ van zijn 
tijd, zoals Hugo de Groot, P.C. Hooft en prins Maurits. Tijdens zijn leven was hij een van de 
beroemdste portrettisten. Maar in de loop der tijd is hij in de vergetelheid geraakt, hoewel we zijn 
portretten tot de dag van vandaag nog goed kennen. Denk maar eens aan Hugo de Groot. Het beeld 
dat wij in ons hoofd krijgen, is negen van de tien keer gebaseerd op een schilderij van Van Mierevelt. 
Het onderzoek dat vooraf ging aan deze tentoonstelling, heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. De 
tentoonstelling in Het Prinsenhof laat zien wie Michiel was, welke technieken hij gebruikte en hoe het 
kwam dat hij zo bekend was. Deze tentoonstelling plaatst de schilder weer op het voetstuk dat hij 
verdient. 

                                                
5
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4.   Museum Het Prinsenhof 
 

 Het gebouw 
Het Prinsenhof was oorspronkelijk een klooster, gesticht aan het begin van de 15

de
 eeuw: het Sint-

Agathaklooster. In dit klooster was een zustergemeenschap gevestigd. Vanaf de stichting tot aan de 
grote stadsbrand in 1536 hebben de zusters het complex uitgebreid. In 1572 koos Delft de zijde van 
prins Willem van Oranje in de Nederlandse Opstand. Het klooster werd in beslag genomen door 
nieuwe gereformeerde bestuurders. De zusters mochten er wel blijven wonen.  
Prins Willem van Oranje koos Delft als vestigingsplaats en was regelmatig in het klooster te vinden. 
Hierdoor kreeg het klooster de naam ‘Prinsenhof’.

6
 In 1584 werd prins Willem van Oranje in Het 

Prinsenhof vermoord door Balthasar Gerards. De kogelgaten die toen ontstaan zijn, zitten nog steeds 
in de muur als een soort stille getuigen.

7 
 

 Het museum 
Museum Het Prinsenhof is gevestigd in een gebouw met geschiedenis. Op deze plek is Willem van 
Oranje, de Vader des Vaderlands, vermoord door Balthasar Gerards. Willem van Oranje leefde in een 
tijd van veel onrust: het protestantisme dat opkwam en de opstand tegen de Spaanse koning. De 
gehele benedenverdieping van het museum heeft dan ook als thema ‘Willem van Oranje en de 
Nederlandse Opstand’ (Tachtigjarige Oorlog). Willems rol in de opstand wordt vanuit verschillende 
hoeken belicht. Bezoekers vinden er (spot)prenten, schilderijen en historische voorwerpen.

8
 Ook het 

gebouw zelf draagt natuurlijk bij aan de historische beleving.  
 
Op de bovenetage is er ook genoeg te zien. Deze etage heeft als thema ‘Delft in de Gouden Eeuw’. 
Museum Het Prinsenhof heeft een uitgebreide collectie 17

de
-eeuwse kunst en kunstnijverheid 

afkomstig uit Delft. Bezoekers leren in deze vaste opstelling hoe Delft er in de 17
de

 eeuw uitzag. Hoe 
zat het met het bestuur? En hoe was toen de rechtspraak en de beveiliging van de stad geregeld? Op 
al deze vragen krijgen bezoekers een antwoord. Ook wordt er verteld hoe het er bij de gewone burger 
uit de 17

de
 eeuw aan toe ging.

9 
 

 Educatieve projecten 
Het Prinsenhof biedt een aantal educatieve projecten en museumlessen aan. De doelgroepen hierbij 
zijn zowel leerlingen van de basisschool als leerlingen van het voortgezet onderwijs. 

 
 Basisschool 
 

Vroeger en nu 
Deze museumles voor groep 1 en 2 gaat over de verschillen tussen ‘vroeger en nu’ in eten en drinken, 
kleding, wonen, arm en rijk, muziek en spelletjes. 
Op school maken de kinderen kennis met een schilderij waarop een pop staat afgebeeld. Deze pop, 
Laetitia, komt in het museum tot leven. Laetitia is de pop van het meisje op het schilderij. Het meisje is 
haar vogel kwijt en Laetitia wil de vogel gaan zoeken. Samen met de kinderen en Kuntze de hond, die 
alles van het museum weet, gaat ze op pad om het vogeltje te vinden. Onderweg leren de kinderen de 
verschillen tussen vroeger en nu.

10
 

 
 
 
 
 

                                                
6
 http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wie-zijn-wij/museum-het-prinsenhof (18 februari 2011) 

7
 http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/component/content/article/198-willem-van-oranje-en-het-prinsenhof (18 

februari 2011) 
8
 http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/tentoonstellingen/willem-van-oranje (1 april 2011) 

9
 http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/tentoonstellingen/delft-in-de-gouden-eeuw  

  (1 april 2011) 
10

 Kunst- en cultuureducatie primair onderwijs delft 2010 / 2011 

http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wie-zijn-wij/museum-het-prinsenhof
http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/component/content/article/198-willem-van-oranje-en-het-prinsenhof
http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/tentoonstellingen/willem-van-oranje
http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/tentoonstellingen/delft-in-de-gouden-eeuw
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Stap in de geschiedenis met Willem van Oranje 
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 volgen in deze museumles de voetsporen van Willem van Oranje. Dit 
gebeurt aan de hand van de topstukken uit de collectie van het museum. De leerlingen worden 
verkleed als personages die een rol hebben gespeeld in het leven van Willem van Oranje. Aan het 
einde van de les wordt de moord op de Vader des Vaderlands door de leerlingen nagespeeld.

11
 

 
Weeskind in Delft 
Tijdens ‘Weeskind’ ontdekken de leerlingen het leven in een weeshuis uit de 17

de
 eeuw en een aantal 

ambachten die belangrijk waren voor Delft in de Gouden Eeuw. Ze worden ontvangen door een 
weeshuisvader of –moeder, die hen laat kennismaken met het leven in een weeshuis.

12
 

 
Groepsspeurtocht: „Het Geheime Kistje‟ 
De groepsspeurtocht is geschikt voor groep 7 en 8. De leerlingen ontdekken door goed te kijken, 
codes te kraken en geheimschrift te ontcijferen het antwoord op de vraag: Waarvoor vocht Willem van 
Oranje.

13
 

 
Gedachtegang 
Aan de hand van korte filmpjes met nieuwsberichten uit Jeugdjournaal en Klokhuis, gecombineerd met 
filmfragmenten over Willem van Oranje wordt het heden met het verleden in verband gebracht. Aan 
het eind van elk filmpje is een stelling gekoppeld, zodat de leerlingen aan het denken worden gezet en 
er een discussie kan ontstaan.

14
 Momenteel wordt er een nieuw filmpje ontwikkeld speciaal voor het 

voortgezet onderwijs. Het thema voor dit nieuwe filmpje is Hugo de Groot. 

 

 Voortgezet onderwijs 

 
Rondleiding 
De leerlingen kunnen een rondleiding door het museum krijgen. Onderwerpen waaruit gekozen kan 
worden, zijn: Willem van Oranje, de Nederlandse Opstand, de Gouden Eeuw en de Beeldenstorm.

15
 

 
Kijkwijzer „De Gouden Eeuw‟ 
Deze kijkwijzer is speciaal ontwikkeld voor de bovenbouwklassen van havo en vwo. Het is een hele les 
over de Gouden Eeuw, die op de bovenverdieping van Het Prinsenhof te zien is. 

16 
 

                                                
11

 http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/activiteiten/onderwijs/basisonderwijs/museumlessen (1 april 2011) 
12

 VAK, Centrum voor de kunsten: Kunst- en cultuureducatie primair onderwijs delft 2010 / 2011 blz. 20 
13

 http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/onderwijs/basisonderwijs (5 april 2011) 
14

 http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/onderwijs/voortgezet-onderwijs (5 april 2011) 
15

 http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/onderwijs/voortgezet-onderwijs (5 april 2011) 
16

 http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/onderwijs/voortgezet-onderwijs (5 april 2011) 

http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/activiteiten/onderwijs/basisonderwijs/museumlessen
http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/onderwijs/basisonderwijs
http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/onderwijs/voortgezet-onderwijs
http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/onderwijs/voortgezet-onderwijs
http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/onderwijs/voortgezet-onderwijs
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5.   Werkzaamheden in Museum Het Prinsenhof 
 
 Chronologisch overzicht van de stageperiode 

Deze twee onderstaande schema´s geven een chronologisch overzicht van mijn werkzaamheden in 
Museum Het Prinsenhof. Het geeft schematisch weer wanneer de werkzaamheden plaatsvonden en 
hoe lang ze ongeveer duurden. 
Het eerste schema laat de werkzaamheden zien vanaf maandag 31 januari 2011 tot en met vrijdag     
8 april 2011. Dit zijn de weken 1 tot en met 9 van mijn stage. 
Het tweede schema laat de werkzaamheden zien vanaf maandag 11 april 2011 tot en met vrijdag     
10 juni 2011. Dit zijn de weken 10 tot en met 17 van mijn stage. De twee vakantieweken die 
opgenomen konden worden, zijn niet meegerekend. Het betreft alleen de weken waarin ik in Museum 
Het Prinsenhof aanwezig was. 

 
week 1 tot en met 9 

a. 
 
b. 
 
c. 
 
d. 
 
e. 
 
f. 
 
g. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 
 
week 11 tot en met 20 
h. 
 
i. 
 
j. 
 
k. 
 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 
a. = Inlezen over Van Mierevelt. 
b. = Informatie Mierevelt verwerken 
c. = Teksten tentoonstelling Mierevelt schrijven 
d. = Teksten redigeren publieksboekje ‘Willem van Oranje’ 
e. = Onderzoeksopdrachten bedenken 
f. = Filmpje ‘Hugo de Groot’ 
g. = School: stagewerkbezoeken 
 
h. = Onderzoeksopdrachten bedenken 
i. = Onderzoeksopdrachten uitwerken 
j. = Teksten tentoonstelling Van Mierevelt schrijven 
k. = School: stagewerkbezoeken en werkveldmiddag 
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 Portretfabriek Van Mierevelt: Ontdek de hand van de meester. 
 

 Achtergrond 
 
Op 23 september 2011 opent in Museum Het Prinsenhof de nieuwe tentoonstelling Portretfabriek Van 
Mierevelt, ontdek de hand van de meester!‟. Een tentoonstelling over een beroemde portrettist uit de 
Gouden Eeuw: Michiel van Mierevelt. In zijn tijd nog heel beroemd, in onze tijd vergeten. Het 
Prinsenhof heeft drie jaar lang onderzoek gedaan naar deze schilder. Wie was hij? Waarom kennen 
we zijn schilderijen wel maar de schilder zelf niet meer? Hoe kon iemand zoveel produceren? Wie 
behoorde tot zijn klantenkring?, etc. Op al deze vragen is een antwoord gekomen. Van het onderzoek 
wordt een boekpublicatie geschreven en om Michiel van Mierevelt weer onder de aandacht van het 
gewone publiek te brengen is er een prachtige tentoonstelling gemaakt. 
De bezoeker gaat de tentoonstelling door alsof hij of zij zelf onderzoeker is. In de zalen staan 
onderzoeksvragen op de muur. Het antwoord moet de bezoeker zelf actief zoeken in de betreffende 
ruimte. Ook staan er in een aantal zalen onderzoekstafels. Hier wordt de bezoeker uitgedaagd zelf aan 
de slag te gaan. Bijvoorbeeld door doorzichtige tracings van het portret van Maurits over het portret 
van Hugo de Groot te leggen en er zo achter te komen dat Van Mierevelt altijd een gestandaardiseerd 
hoofd gebruikte voor zijn portretten. 
Voor ‘De Portretfabriek Van Mierevelt‟ zat ik in het team Educatie. Dit hield in dat ik samen met 
Annekarijn de zaalteksten, objectteksten en onderzoeksvragen heb geschreven. Ook de kijkwijzer die 
bij deze tentoonstelling hoort komt uit onze handen. Verder hebben we de opdrachten die gedaan 
kunnen worden bij de onderzoekstafels bedacht.  
 

 Voorbereiding 
 

Voordat mijn stage begon, ben ik al in het museum langsgeweest voor een eerste bespreking met de 
projectleidster Karin Kievit en met Annekarijn Overduin (zij doet samen met mij de educatieve kant van 
de tentoonstelling Van Mierevelt). We zijn door de zalen gelopen waar de tentoonstelling plaats zou 
vinden en onder het lopen zijn wij alvast wat gaan brainstormen over hoe wij de tentoonstelling graag 
zouden zien. Het lopen door de zalen heb ik tijdens mijn stageperiode ook nog af en toe gedaan. 
Tijdens dat lopen probeerde ik voor mij voor te stellen hoe de tentoonstelling eruit zou komen te zien 
op zaal. Dit helpt om een beeld te vormen en om meer ideeën te krijgen. 
 
De eerste periode van mijn stage bestond voornamelijk uit lezen en informatie opzoeken. Ik heb me 
verdiept in de tijd waarin Van Mierevelt leefde en in zijn tijdgenoten. Ook heb ik op internet en in het 
archief naar informatie over Michiel van Mierevelt gezocht. De informatie die ik vond, was echt 
basisinformatie maar voor de eerste weken wel goed bruikbaar. Uitgebreide informatie over Van 
Mierevelt zou de afdeling Educatie later krijgen van de conservator. 
 

 Schrijven en bedenken 
 

En dan begint het grote schrijven van de zaalteksten en het bedenken van onderzoeksopdrachten. 
Zoals ik hierboven al uitgelegd heb, zal het museum de bezoeker als onderzoeker door de 
tentoonstelling laten gaan. Dit door middel van onderzoeksvragen op de muur en onderzoekstafels in 
een aantal zalen. Deze vragen en de onderzoeksopdrachten op de tafels moesten wel bedacht 
worden. Dit lag ook in handen van de afdeling Educatie. Bij ons dus. 
 
In de tentoonstellingszalen komen er A-teksten (zie bijlage 1) op de muur met informatie over het 
onderwerp van de betreffende zaal. Bij deze A-teksten komen ook O-teksten (zie bijlage 1): 
onderzoeksvragen die de bezoeker prikkelen om zelf na te denken, goed te kijken en informatie in de 
zaal te zoeken. Bij de objecten komen daarnaast nog C-teksten. Hierop wordt basisinformatie 
gegeven. Ten slotte komt er een kijkwijzer met leuke weetjes en kleine onderzoeksopdrachtjes erin. 
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Ik ben begonnen met het schrijven van teksten per thema. De tentoonstelling is in eerste instantie in 
acht thema’s opgedeeld: 

- Een Delfts familieatelier 
- Prestigieuze opdrachten in Delft 
- Een bezoek aan het atelier: De (re)productie van Mauritsportretten 
- Rijke burgers 
- Beroemde klanten en hun waardering voor Van Mierevelt 
- Buitenlandse klanten: De Engelse markt 
- Handen in het atelier: De leerlingen 
- De winckel van Michiel van Mierevelt 

 
Ik heb alle informatie die ik over een thema kon vinden bij elkaar gezet; later kwam hier ook de 
informatie bij die ik van de conservator kreeg. Dit heb ik verwerkt tot een eerste basistekst. 
In dit stadium waren we ook nog aan het bedenken wat we precies met de tentoonstelling wilden 
bereiken. 
 
Nadat bekend was geworden wat de uiteindelijke strekking van de tentoonstelling zou zijn en wij 
wisten welk onderwerp in welke zaal werd uitgelegd, ben ik begonnen met het schrijven en 
herschrijven van de A-teksten. Omdat de conservator telkens met nieuwe informatie kwam, moesten 
de teksten tot het eind van mijn stageperiode telkens herschreven worden.Ook zijn we begonnen met 
het bedenken van onderzoeksopdrachten bij de verschillende onderwerpen in de tentoonstelling. In 
totaal komen er in drie zalen onderzoekstafels te staan en zullen er in de overige zalen andere 
opdrachten te doen zijn. De eerste lijst onderzoeksopdrachten en de definitieve lijst zijn als bijlagen 
toegevoegd (zie bijlagen 2 en 3). 
Per zaal is bekeken welke onderzoeksopdrachten het beste bij het onderwerp van de zaal passen. Zo 
is er een zaal die volhangt met portretten van Maurits, waar wordt uitgelegd dat Michiel van Mierevelt 
zijn portretten kopieerde. De techniek waarmee Van Mierevelt zijn portretten kopieerde, vormt hier dan 
ook een onderzoeksopdracht. 
 
Eind maart zijn we begonnen met het schrijven van de onderzoeksvragen (O-teksten) en een aantal 
objectteksten (C-teksten). Bij de O-teksten heb ik vooral gekeken naar de lijst onderzoeksopdrachten 
die we hadden ontwikkeld. Omdat ik wist wat mensen in welke zaal zouden ontdekken, kon ik 
makkelijker een onderzoeksvraag bedenken. 
 
Bij het schrijven van de zaal- en objectteksten heb ik veel gehad aan de lessen van Marie Baarspul. Zij 
heeft mij geleerd dat je altijd actief moet schrijven en hoe je het best een tekst op kan bouwen. Bij het 
bedenken van onderzoeksopdrachten heb ik veel gehad aan de colleges van Arja Veldhuizen.  
 

 De leertheorie van Kolb 
 
In de tentoonstelling ‘Portretfabriek Van Mierevelt’ zijn de vier leerstijlen van Kolb verwerkt. De leerstijl 
die het meeste terugkomt, is de doener. Maar ook de denker, beslisser en dromer zullen vinden wat ze 
zoeken. 
 
Doener 
De doener wil graag zelf aan de slag en is gericht op het ondergaan van ervaringen. Hij wil graag zelf 
dingen onderzoeken.

17
 Dit komt in de tentoonstelling voornamelijk terug in de onderzoekstafels en de 

opdrachten die daarbij horen. De bezoeker is actief bezig met de opdrachten en ontdekt zo hoe Van 
Mierevelt werkte. 
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 Hoogstraat, Els & Vels Heijn, Annemarie. De leertheorie van Kolb in het museum: dromer denker 

beslisser doener  (1
e
 druk). Museumvereniging, Amsterdam, 2006 (blz. 39) 
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Beslisser 
De beslisser wil vanuit de theorie ontdekken hoe de praktijk in elkaar zit. Hij wil zich concentreren op 
praktische zaken.

18
 In de tentoonstelling komt dit terug door de teksten bij de opdrachten, bijvoorbeeld 

in een opdracht over de techniek die Van Mierevelt gebruikte om zijn schilderijen te kopiëren. In een 
stappenplan wordt uitgelegd hoe de theorie werkt. Vervolgens kan de bezoeker in een 
vereenvoudigde vorm de theorie in praktijk brengen. Op deze manier ontdekt de bezoeker de praktijk 
vanuit de theorie. 
 
Denker 
De denker zoekt naar informatie en feiten over een bepaald onderwerp. Hij wordt uitgedaagd door de 
mogelijkheid tot vragen en onderzoeken.

19
 Het uitdagen om te onderzoeken is voor de denker door 

middel van de onderzoeksvragen op de muur. Het antwoord op deze vragen kan hij in de betreffende 
zaal terugvinden. Ook de verhaallijn in de tentoonstelling is duidelijk zichtbaar. Dit is ook iets wat de 
denker prettig vindt. 
 
Dromer 
De dromer zoekt naar achterliggende redenen en heeft een groot voorstellingsvermogen. De dromer 
leert het beste door onderzoek en interactie en houdt van persoonlijke verhalen.

20
 Persoonlijke 

verhalen komen in de tentoonstelling terug bij de portretten van beroemde klanten. Deze portretten 
laten we letterlijk aan het woord. Ze vertellen wat ze zo goed vonden aan de schilder Van Mierevelt. 
Hugo de Groot noemde hem bijvoorbeeld ‘De prins der schilders’. Ook kan de bezoeker zelf 
onderzoek doen, maar natuurlijk kan hij ook alleen observeren. 
 

 Reflectie 
 
In deze tentoonstelling hebben we ervoor gekozen om de bezoeker als onderzoeker op pad te sturen. 
We wilden graag dat de bezoeker doorkrijgt hoeveel onderzoek er vooraf gaat aan een tentoonstelling 
en dat een museum ook niet alle wijsheid in pacht heeft. Dit hopen we te bereiken door bezoekers zelf 
de weg van het onderzoek te laten volgen, door middel van onderzoeksopdrachten en vragen. Soms 
geven we aan dat ook wij het antwoord op sommige vragen niet weten. In de laatste zaal geven we 
aan dat onderzoek nooit klaar is en dat er in de loop der tijd telkens nieuwe inzichten verworven zullen 
worden. 
 
De onderzoekstafels en de onderzoeksvragen zijn een goed medium. Doordat bezoekers worden 
uitgedaagd zelf op onderzoek uit te gaan zijn ze actief met de tentoonstelling bezig. Ook het fysieke 
aspect van de onderzoekstafels draagt bij aan de beleving. We hadden er ook voor kunnen kiezen om 
computerschermen neer te zetten waarbij de bezoeker ziet dat de ene Maurits erg op de andere 
Maurits lijkt, of zelfs op Hugo de Groot. Maar zelf een doorzichtige tracing van het gezicht van Maurits 
over een afbeelding van Hugo de Groot leggen is actiever en spreekt ons inziens veel meer tot de 
verbeelding, waardoor de informatie beter blijft hangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de opdracht 
rondom kant, waarbij bezoekers het verschil in de techniek van kant schilderen kunnen voelen (zie 
bijlage 3). 
 
Door de actieve insteek van de tentoonstelling kwamen we er gaandeweg achter dat er minder leuke 
opdrachten voor de kijkwijzer overbleven. De kijkwijzer heeft daarom minder prioriteit gekregen en is 
jammer genoeg nog niet af. Wel heb ik een goede basis kunnen leggen voor de onderwerpen en de 
teksten in de kijkwijzer. Ook de C-teksten verdwenen wat naar de achtergrond, maar ook voor deze 
teksten heb ik een basis gelegd. 
Met het resultaat van de A- en O-teksten en de onderzoeksopdrachten ben ik erg tevreden. Tijdens 
het schrijf- en bedenkproces zaten Annekarijn en ik goed op één lijn. Onze invloed is in de 
tentoonstelling ook duidelijk voelbaar. 

                                                
18

 Hoogstraat, Els & Vels Heijn, Annemarie. De leertheorie van Kolb in het museum: dromer denker 
beslisser doener  (1

e
 druk). Museumvereniging, Amsterdam, 2006 (blz. 38) 

19
 Hoogstraat, Els & Vels Heijn, Annemarie. De leertheorie van Kolb in het museum: dromer denker 

beslisser doener  (1
e
 druk). Museumvereniging, Amsterdam, 2006 (blz. 37) 

20
 Hoogstraat, Els & Vels Heijn, Annemarie. De leertheorie van Kolb in het museum: dromer denker 

beslisser doener  (1
e
 druk). Museumvereniging, Amsterdam, 2006 (blz. 36) 



 
14 

 

 Overige werkzaamheden 
 

 Filmpje Gedachtegang ‘Hugo de Groot’ 
 

Inhoud 
Het museum is bezig een filmpje over het leven van ‘Hugo de Groot’ te maken. Vier jongeren doen 
hieraan mee in verband met de maatschappelijke stage die tegenwoordig verplicht is op middelbare 
scholen. Zij hebben samen met Annekarijn het script bedacht en spelen ook 
de ‘hoofdrol’ in het Klokhuisachtige filmpje. 
 
Mijn rol 
Hoewel het script al geschreven was, moest er nog een klein stukje script-in-
het-script geschreven worden: het gedeelte hoe Hugo de Groot in de 
boekenkist uit slot Loevestein ontsnapte. Dit deel heb ik geschreven. Ik heb 
me eerst ingelezen in het onderwerp en ter inspiratie heb ik op internet 
filmpjes over Hugo’s ontsnapping gezien van Schooltv en NCRV. Verder heb 
ik meegelopen tijdens de filmdag.  

 
Reflectie 
Ik vond het erg leuk om aan het filmpje mee te werken ook al was dit maar een 
zeer klein onderdeel van mijn stage. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat er allemaal komt kijken bij 
het maken van een educatief filmpje van 2 à 3 minuten. 

 

 Museumgids ‘Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand’ 
 
Inhoud 
De nieuwe museumgids van Het Prinsenhof biedt achtergrondinformatie bij de 
tentoonstelling ‘Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand’. Deze tentoonstelling 
beslaat de hele benedenverdieping van het museum. Per zaal worden er steeds 
bijzondere objecten uitgelicht en in de ‘Hoe zat het?’-teksten worden belangrijke 
gebeurtenissen uit deze periode beschreven. 
 
Mijn rol 
De teksten voor in de museumgids waren al geschreven. Ik heb Annekarijn geholpen 
de laatste teksten te redigeren. Sommige teksten moesten nog worden ingekort en 
andere tekstdelen moesten aangevuld worden met extra informatie. 

 We hebben de laatste check-up gedaan, vlak voordat de gids naar de drukker 
 ging. 
 
 

Reflectie 
Het redigeren van de teksten voor de museumgids heb ik gedaan in de tijd dat ik nog moest wachten 
op informatie over de Van Mierevelt tentoonstelling. Ook al was het maar een zeer klein deel van de 
hele museumgids, het was wel erg leerzaam. Op deze manier kwamen Annekarijn en ik erachter wat 
mijn schrijfstijl was en ik leerde gelijk hoe ik teksten publieksvriendelijk moest schrijven, hoe bepaalde 
zinnen moesten lopen. 
Dit alles gaf meteen vertrouwen in het schrijven van teksten voor de tentoonstelling over Michiel van 
Mierevelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2: Het filmen van Hugo’s 
ontsnapping uit slot Loevestein 

Foto 3: Voorkant 
museumgids 
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 Klas voor de groepsspeurtocht ontvangen 
 
Inhoud 
De groepsspeurtocht is geschikt voor groep 7 en 8. De leerlingen ontdekken door middel van goed 
kijken, codes kraken en geheimschrift ontcijferen het antwoord op de vraag: Waarvoor vocht Willem 
van Oranje?

21
 

 
Mijn rol 
Klassen kunnen de groepsspeurtocht individueel in het museum doen. Het is wel nodig om de klas te 
ontvangen bij binnenkomst, de huisregels te vertellen, de speurtocht uit te leggen en het speurboekje 
uit te delen. Dit wordt gedaan door iemand van de afdeling Educatie. Ik heb dit ook een aantal keer op 
mij genomen. 
 
Reflectie 
Doordat ik zo af en toe een klas moest ontvangen, leerde ik voor een groep te staan en hierin wat 
zelfverzekerder hiervoor te worden. Dit was wel weer een persoonlijk overwinningspuntje. Ik heb wel 
wat gehad aan de lessen Rondleiden van afgelopen jaar. Hoewel ik niet daadwerkelijk met de klas 
door het museum moest lopen, kon ik toch een aantal technieken toepassen die ik tijdens de 
workshop Rondleiden had geleerd. 

                                                
21

 http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/onderwijs/basisonderwijs (5 april 2011) 

http://www.prinsenhof-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/onderwijs/basisonderwijs
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6.   Conclusie 
 
In de tentoonstelling Portretfabriek Van Mierevelt; ontdek de hand van de meester geven we de 
bezoeker, naast informatie over Michiel van Mierevelt, mee dat een museum voortdurend onderzoek 
doet en dat er altijd nog nieuwe inzichten zullen komen. Ook wilden we graag meegeven welke 
onderzoekstechnieken zijn gebruikt om de informatie over Van Mierevelt naar boven te krijgen. 
Om dit op de bezoeker over te brengen hebben we gekozen voor de vorm van onderzoekstafels. 
Hierop zijn kleine onderzoeksopdrachten uit te voeren zodat bezoekers zelf kunnen ontdekken hoe 
bepaalde informatie gevonden is. 
Een mooi voorbeeld zijn de doorzichtige tracings (zie bijlage 3). Door deze onderzoeksopdracht 
ontdekt de bezoeker zelf dat de gezichten van bijvoorbeeld Maurits en Hugo de Groot erg op elkaar 
lijken en kan hij de conclusies trekken. 
Dit soort interactieve opdrachten spreekt erg tot de verbeelding. Dat is ook de reden dat we voor deze 
vorm hebben gekozen en niet voor bijvoorbeeld foto’s. De bezoeker moet actief bezig zijn en het 
gevoel hebben zelf informatie te ontdekken. 
Voor ontdekactiviteiten worden ook vaak computers gebruikt. Daar hebben we in  deze tentoonstelling 
bewust niet voor gekozen. Het is veel leuker om echt iets aan te kunnen raken. Zo is er een 
onderzoeksopdracht waarbij de verschillen in de techniek van kant schilderen kunnen worden gevoeld 
(zie bijlage 3). Zoiets kan niet worden gerealiseerd met een computer. 
 
Ook maken we gebruik van onderzoeksvragen in de zaal. Op de meeste onderzoeksvragen kunnen 
bezoekers een duidelijk antwoord vinden. Soms geven we echter aan dat het antwoord voor ons ook 
onduidelijk is, maar dat we een bepaald antwoord vermoeden op basis van gegevens die wel zeker 
zijn.  
 
In de laatste zaal geven we de bezoekers het raadsel van het latje. Op één portret van Van Mierevelt 
is aan de achterkant een latje bevestigd, los in het schilderij. Waarom dat latje op die plek zit, is tot op 
heden nog steeds onduidelijk. Bezoekers mogen met ons meedenken wat het antwoord zou kunnen 
zijn. De zelfbedachte oplossingen kunnen ze in een boek opschrijven. 
 
Al met al wordt Portretfabriek Van Mierevelt; ontdek de hand van de meester een interactieve 
tentoonstelling voor jong en oud. De gevonden informatie zal beter blijven hangen doordat de 
bezoeker zelf actief aan de tentoonstelling participeert.  
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Foto 2: Titel:   Het filmen van Hugo’s ontsnapping uit slot Loevestein 

Gemaakt door:  Silvia Nelis 
 Datum:   15 februari 2011 
 
Foto 3: Titel:   Voorkant museumgids 
 Gemaakt door:  Mitzi Tabernal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Foto:1    Foto: 2      Foto:3 



 
19 

 

 

9.  Bijlagen 

 

 Bijlage 1: voorbeeld A-tekst en O-tekst. 
 
A-tekst 

 
Maurits 
De opdracht van het Delftse stadsbestuur voor het schilderen van het portret van Maurits is 
allesbepalend voor het vervolg van de carrière van Van Mierevelt. Hij vervaardigt direct meerdere 
exemplaren van dit kniestuk waarvan hij er één vereert aan de Staten Generaal. Een tactische zet 
want hij vraagt gelijk met succes octrooi aan op de reproductie. Van Mierevelt brengt allerlei varianten 
van het portret op de markt en zal het portret ruim honderd keer kopiëren. Daarmee wordt ‘Maurits’ zijn 
grootste commerciële succes en het handelsmerk van Van Mierevelt. ‘Maurits’ is het mooiste 
voorbeeld van zijn efficiënte en marktgerichte aanpak. Het portret van Maurits wordt zó bekend dat het 
ook opduikt in het werk van andere kunstenaars. In het schilderij van Cornelis de Man zien we Van 
Mierevelts icoon boven de schoorsteenmantel pronken. 
 
 
 
O-tekst 
 
Het omgedraaide paneel in deze ruimte is typerend voor een Van Mierevelt. Hij gebruikt het liefst 
Baltisch eikenhout, omdat dit niet snel krom trekt. De planken worden eerst door middel van een 
messing-groefverbinding aan elkaar verbonden. Bij messing-groefverbindingen valt een lip van 
ongeveer 2 mm. dikte aan de ene plank precies in de groef van de volgende plank. Je kunt het 
vergelijken met kliklaminaat. Probeer maar. 
Vervolgens wordt het paneel net zolang geschuurd tot er een glad oppervlak over is. De randen 
worden afgeschuind zodat het paneel eenvoudiger in de lijst kan worden bevestigd. 
Alle door Van Mierevelt gebruikte panelen bestaan uit 3 delen. Waarom is de middelste plank 
groter dan de buitenste planken? 
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 Bijlage 2: eerste lijst onderzoeksopdrachten 
 
Ideeënlijst per zaal 
 
Wenteltrap naar boven: 
Geluiden om in ‘ateliersfeer’ te komen 
 
Bovenkruisgang 
Monitor met introductiefilmpje 
Anita geeft informatie over Van Mierevelt+onderzoek 
 
Zaal 22: (Beeldenzaal)  

[Onderwerp: Delfts familieatelier] 
- Doek van familieatelier Van Mierevelt. 
 
- Ter discussie: wel/niet grote doek met Schuttersmaaltijd (blijft mogelijk hangen in zaal 16) 

  
- Stamboom aan de hand van het Atelierschilderij. Misschien grafisch een stamboom op de 

muur met de gezichten van het Atelierschilderij. Bij de personen zetten wat er met ze is 
gebeurd. Bijvoorbeeld: Is krankzinnig geworden, sterft dan en dan.. etc. NB. Als Van Mierevelt 
overlijdt, is er nog maar één dochter in leven. 

 
- (Kan niet in deze zaal omdat er maar één schilderij op doek is). Paneel met baard. Uitleggen 

wat een paneel met baard is. Bezoekers aan de hand van schilderij Jacob Delff (hangt niet in 
deze zaal, maar is wél leuke vraag) laten onderzoeken hoe een paneel aan zo’n baard komt 
(met gerichte vraag).  

 
- Symboliek schildersmutsje Jacob Delff. 

 
Langs rechterwand naar beneden op weg naar het atelier 

- Tijdbalk met generatiegenoten, namen van beroemdheden, citaten waarmee de grootsheid 
van Van Mierevelt duidelijk wordt (zodat bezoeker het idee krijgt: zo’n beroemd schilder, hoe 
komt het dat ik hem niet ken?). 

 
- Korte kreten op de muur als je naar het atelier loopt. Bijvoorbeeld: Hugo de Groot noemt Van 

Mierevelt ‘De allerbeste schilder, de prins der schilders!’. 
 

- Op achterwand van Beeldenzaal: lege schilderijenlijst met een beamerpresentatie waaruit 
blijkt hoe groot de productie van het atelier was, flitsen van heel veel verschillende 
schilderijen, afgewisseld met het noemen van aantallen. 

 
- Touchscreen van boedelinventaris met vertaling, of op andere manier gebruikmaken van 

boedelinventaris. 
 

[Onderwerp: Winckel] 
- grafisch/3d-suggestie van Winckel waar te kiezen valt en waar een aantal schilderijen nog niet 

af zijn. 
 
- Mensen laten ‘schooieren’ tussen schilderijen. Verschillende prijzen voor verschillende 

formaten en kwaliteiten. 
 
- Belangrijkste pigmenten die Van Mierevelt gebruikt. Hoe maak je die pigmenten? In 

voorbeelden met potjes. 
 

- Schilderijen shoppen (bijv: Je hebt 300 gulden: wat koop je daarvoor?) 
 

- Iets leuks verzinnen rondom het idee dat je als volwassene een portret bestelt van een 
tijdgenoot om aan de muur te hangen. 
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[Onderwerp: Fabriek? Is hetzelfde als Winckel] 

- Pasfotohokje: mensen kunnen hun hoofd in een standaardformat plaatsen. In welke hoek 
schilderde Van Mierevelt het hoofd? (Je eigen gezicht fotoshoppen in schilderij Mierevelt) 
Of 
Eventueel met kleding (fluwelen mantel en kraag) zitten in het atelier. Met voetstappen op de 
vloer waar je je voeten moet zetten en een stip op de muur voor waar je heen moet kijken. 

 
- Stoffenboek met goudbrokaat / kant / fluweel. etc om te voelen. (Dit zou ook kunnen in zaal 

15 op onderzoekstafel bij Rijke Burgers.) 
 

- Specifieke luchten ruiken (bijv. terpentine.) 
 
Zaal 21 (Kleine zaal 2) 
  [Onderwerp: Vervolg introductie atelier aan de hand van de boedelinventaris] 

- Eén schilderij omdraaien zodat achterkant is te bestuderen: drie panelen, Baltisch eikenhout, 
middelste het grootst, rondom afgeschuurd. 

 
- Kijken uit hoeveel panelen één schilderij bestaat. Waarom is de middelste plank groter dan de 

andere? 
 
Zaal 20 (Kleine zaal) 
  [Onderwerp: Stadhoudersreeks] 

- Kosten stadhoudersreeks afzetten tegen kosten voor een huis / brood / maandsalaris. 
Verlengde daarvan: Hoeveel brengt een Van Mierevelt nu op? 

 
Zaal 19 (Kleine ziekenzaal) 
  [Onderwerp: Beroemde klanten] 

- AV: licht en geluid. Sprekende portretten: PC Hooft, Constantijn Huygens en Hugo de Groot 
worden aan het woord gelaten.  

 
Zaal 18 (Grote ziekenzaal) 
  [Onderwerp: (Re)productie Mauritsportretten  onderzoekstafel Techniek] 

- De ponstechniek in stappenplan. Bezoekers leren zelf te ponsen maar zo vormgeven dat er 
niet bij geknoeid kan worden. Op eenzelfde manier maakt de bezoeker ook kennis met een 
andere kopieertechniek uit die tijd (kartontechniek met krijt). 

 
- Idee voor kinderen: punten verbinden (1, 2, 3, 4…) tot er tekening uitkomt. 

 
- Ritsboekje met Mauritsen. 

 
- Hoe zette Van Mierevelt zijn schilderijen op. Inzichtelijk maken. Speciale aandacht voor 

grondering/halo’s/ondertekening. 
 

- Kopieertechnieken kunstje? Zo werkte Michelangelo ook (iets mee doen). 
 

- Flappenboekje: stel de juiste Willem, Maurits, PC Hooft samen. 
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Zaal 15 (Lange zaal) 

[Onderwerp eerste gedeelte zaal: Rijke Burgers] 
- Hierbij de reconstructie van Sara Bosschaert met vier panelen om verschillende stadia te 

laten zien. Charlotte Casper werkt 5x ’s zondags op zaal. Hierbij een filmpje waarin 
reconstructie van zowel panelen als van schilderij wordt getoond. 

 
- Op schoorsteenmantel 20 kleine paneeltjes van ‘de ogen van Maurits’ met verschillende 

technieken, wordt uitgeprobeerd. 
 

[Onderwerp middengedeelte zaal: Buitenlandse Klanten] 
Hier ook de grote onderzoekstafel: [Reconstructie  onderzoekstafel Reconstructie] 

- Kliklaminaat van Ikea om messing-groef uit te leggen. 
 

-  Rekening van schrijnwerker Leeuwevelt waarop maten en bedragen van panelen staan. 
 
- Verschillende tracings over verschillende portretten leggen.  iets doen voor VO aan de hand 

van ideale man/ideale vrouw Psychologie magazine. 
 

- Stel je eigen Van Miereveltportret samen in drie stroken. 
 

- Mode/kleding. Maak de kleding oorspronkelijk met behulp van infraroodafbeeldingen en 
röntgenafbeeldingen, verschillende kragen en kopieën van de schilderijen. 

   
[Onderwerp achterste gedeelte: Prentenkabinet] 

- Aandacht voor de bijzondere samenwerking tussen Van Mierevelt en Delff, gebruikmaken van 
octrooien. 

 
Zaal 16 (Delftse zaal) 
  [Onderwerp: De leerlingen  onderzoekstafel Opvolgers en tijdgenoten] 

- Portretten geschilderd door tijdgenoten van beroemdheden zoals Huygens vergelijken. 
Rembrandt,…… 

 
- Kleding heeft veel kwaliteitsverschil  iets mee doen. 

 
-     Voelboekje met stoffen. 

 
- Handtekeningen vergelijken. 
 
- Portretten van verschillende leerlingen vergelijken. Hoe dicht zijn ze bij de stijl van Van 

Mierevelt gebleven? Waar zie je dat aan? 
 

- Meesterproef  4 schilderijen – Wat is de echte Van Mierevelt en waarom? 
 

Zaal 17 (Prinsenkamer) 

  [Onderwerp: Restauratie Anatomische les] 
- Filmpje van restauratie. 
 
- Help het onderzoek: onopgelost raadsel achterkant schilderij. Waarom is bij sommige 

schilderijen een smalle aangezette lat aan de linkerzijde? Bezoeker mogelijke verklaringen 
laten opschrijven. 
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 Bijlage 3: definitieve lijst onderzoeksopdrachten 
 
Definitieve lijst onderzoeksopdrachten 
 
Zaal 21 (Kleine zaal 2) 
  [Onderwerp: Delfts familieatelier] 
In elk paneel is de middelste plank groter dan de andere twee omdat anders een naad precies door 
het hoofd zou lopen. In deze zaal een schilderij omdraaien zodat de achterkant te zien is (en de drie 
panelen.) 
 
Onderzoeksvraag: 
Waarom is de middelste plank groter dan de andere twee? 
 
Zaal 20 (Kleine zaal) 
  [Onderwerp: Stadshoudersreeks] 
Onderzoeksvraag: 
Röntgenonderzoek heeft aangetoond dat Frederik Hendrik oorspronkelijk een andere kraag droeg. 
Waarom zou dit later zijn aangepast? 
 
Zaal 19 (Kleine ziekenzaal) 
  [Onderwerp: Beroemde klanten] 
Van Mierevelt had veel beroemde klanten. Een aantal van zijn klanten heeft over hem in dagboeken of 
brieven geschreven. In deze zaal laten we met licht en geluid de portretten aan het woord. 
Bijvoorbeeld: Het portret van Huygens wordt uitgelicht en je hoort Huygens over Van Mierevelt 
spreken. 
 
Zaal 18 (Grote ziekenzaal) 
  [Onderwerp: (Re)productie Mauritsportretten] 
Onderzoeksvraag: 
Nieuwsgierig maken naar ponsen en tracings. 
 
Onderzoekstafel: 

Ponsen 
Van Mierevelt gebruikte de ponstechniek. Bij deze techniek wordt door middel van gaatje prikken en 
houtskoolpoeder de tekening overgebracht op een ander oppervlak. 
Op de onderzoekstafel komt een perspexplaat met gaatjes van een Mauritsgezicht. Bezoekers kunnen 
dit op een vel papier leggen en met potlood stipjes op het papier zetten. Ook komt er een  
zoekopdracht om op bepaalde schilderijen de ondertekening te zoeken. 
 

Tracing 
Van Mierevelt maakte gebruik van gestandaardiseerde gezichten. Zo kan het zijn dat het gezicht van 
Maurits qua vorm en verhouding erg overeenkomt met het gezicht van Hugo de Groot. Op de 
onderzoekstafels laten we bezoekers een doorzichtige tracing van het gezicht van Maurits over het 
gezicht van Hugo de Groot leggen. 
 

Flappenboekje 
Hier zijn drie Mauritsportretten, een vrouw en een prent in drie stukken geknipt. Bezoekers moeten het 
juiste gezicht bij elkaar zoeken. Daarbij moeten ze goed letten op de details in de schilderijen. De 
schilderijen die bij deze opdracht gebruikt worden, hangen ook in de zaal.  
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Zaal 15 (Lange zaal) 
 
Onderzoekstafel: 

Opbouw van het schilderij 
Een schilderij wordt in meerdere lagen opgebouwd. Op de onderzoekstafel liggen doorzichtige platen 
met op elke plaat een andere laag van het schilderij. Bezoekers kunnen de platen omslaan. Zo komen 
de verschillende lagen op elkaar te liggen en bouw je het schilderij op. 
 

Pigmenten 
In een quiz-vorm wordt aan de bezoeker gevraagd hoe Van Mierevelt een aantal kleuren maakt. Het 
antwoord vinden bezoekers onder de vraag. 
 

Prenten 
De schilderijen van Van Mierevelt werden in gravure gedrukt. 
Uitleg gravures + idee dat daar iets te voelen zou moeten zijn. Er is stagiaire van de Kunstacademie in 
huis. Zij zou misschien een element kunnen vullen met een koperplaat met gesneden afbeelding. 
 
Zaal 16 (Delftse zaal) 
 [Onderwerp: De leerlingen  onderzoekstafel Opvolgers en tijdgenoten] 
Onderzoekstafel: 

Kant 
Kant werd op twee manieren geschilderd.  
Techniek 1: wit opzetten, met achterkant penseel witte verf weghalen (de verfijnde VM-techniek). 
Techniek 2: wit opzetten, met zwarte verf puntjes zetten. 
De studente van de Kunstacademie zou hier twee voorbeelden van kant kunnen maken in vrij dikke 
olieverf, grof, schematisch, waarbij publiek mag voelen wat het verschil is tussen de twee technieken. 
 

Stoffenboekje 
In de portretten zijn veel dure stoffen verwerkt. Op de onderzoekstafel liggen een aantal voorbeelden 
van de stoffen zodat bezoekers deze kunnen voelen + een vraag of ze de stoffen in de schilderijen 
terug kunnen vinden. 
 

Herken de hand van de meester 
Hier drie portretten die zijn open te klappen. Wat is een Van Miereveltportret? 

- Echte Van Miereveltportret 
- Portret van Christina Pijl (instinker, want hier hebben zowel VM als Delff aan gewerkt) 
- Portret van Notaris de Langue, door Willem van Vliet (subtiele verschillen: gezicht is groter en 

uitdrukking is anders - er worden meer emoties getoond. Bij dit portret een vage, 
zelfverzekerde glimlach) 

 
Zaal 17 (Prinsenkamer) 
  [Onderwerp: Restauratie Anatomische les] 
Onderzoeksvraag: 
Op één portret van Van Mierevelt is aan de achterkant een latje bevestigd, los in het schilderij. 
Waarom dat latje op die plek zit, is tot op heden nog steeds onduidelijk. Bezoekers mogen met ons 
meedenken wat het antwoord zou kunnen zijn. De zelfbedachte oplossingen kunnen ze in een boek 
opschrijven. 
 
Mauritsportret:  ontdek de hand van de meester 
Hierbij de vraag of bezoekers aan de hand van termen die ze in de tentoonstelling hebben geleerd, nu 
de hand van de meester kunnen ontdekken in het schilderij. 

 


