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Voorwoord 
Ik wil mijn collega’s bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder ontzettend bedanken voor de leerzame 

ervaring in het museum. Maar ook voor de ontzettend leuke tijden die we met elkaar hebben gehad. 

Het gezellige, maar hardwerkende team waar ik in werd ontvangen is er een om trots op te zijn! 

Hieronder een impressie van alle leuke en gezellige tijden die ik in het museum heb beleefd. 
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1. Inleiding  
In dit stageverslag kijk ik terug op een mooie periode als stagiaire op de educatie-afdeling bij 

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder (hierna Op Solder). In dit stageverslag ligt de nadruk op de 

afstudeerprojecten die ik zelfstandig heb uitgevoerd. Projecten waarin ik een ondersteunende taak 

had, komen niet aan bod, vanwege ruimtegebrek. Aan het eind van dit document volgt een reflectie, 

waarin ik reflecteer op de kerncompetenties van de Reinwardt Academie, en hoe deze tot hun recht 

zijn gekomen in deze stage. 

1.1. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam bestaat uit een goed geconserveerd grachtenhuis 

uit de Gouden Eeuw. Prachtige historisch ingerichte vertrekken leiden naar het hoogtepunt van het 

museum, de huiskerk op zolder. De kerk werd gebouwd in opdracht van Jan Hartman, een katholieke 

koopman uit Duitsland. Hij kocht in 1661 het grachtenhuis aan de Oudezijds Voorburgwal én de twee 

panden die erachter liggen. De zolders van deze drie panden liet hij met elkaar verbinden, hier liet hij 

de kerk bouwen. Maar waarom?1 

Toen Jan Hartman naar Amsterdam verhuisde, waren openbare katholieke vieringen verboden. De 

protestanten hadden na de alteratie in 1578  de macht overgenomen in Amsterdam. Katholieken 

konden voor hun mis niet meer terecht in officiële kerken. Daarom werden er huiskerken gebouwd, 

zoals deze kerk op zolder. Het stadsbestuur wist van deze huiskerken, maar andere 

geloofsovertuigingen werden in Amsterdam gedoogd. Men kende in deze tijd vrijheid van geweten 

en vrijheid van geloof. Het museum laat zien hoe er in Amsterdam in de 17e eeuw om werd gegaan 

met verschillende geloofsovertuigingen. Het museum stelt de vraag: Hoe vrij ben je als je je geloof 

niet in het openbaar mag uiten?2 

Het heden  
Hoe vrij ben je als je je geloof niet in het openbaar mag uiten? Het museum stelt deze vraag ook aan 
het hedendaagse Amsterdam (en daarbuiten). Dat doet het museum onder andere met: museale 
presentaties en educatieve programmering. Dit richt zich op de verhoudingen 
(overeenkomsten/verschillen) tussen verschillende religies, en hoe verschillende religies tot uiting 
komen. Het museum zet aan tot nadenken over onderwerpen als tolerantie en religieuze diversiteit 
en identiteit.  

   

 
1 Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, “Over het museum; een verborgen schat op zolder”, 
https://www.opsolder.nl/over-ons/over-het-museum, geraadpleegd 11 juli 2019.  
2 Ibidem.  
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2. Theorie  
In dit hoofdstuk is de theorie uit het boek Religious objects in museums naast de praktijk in Op Solder 

gelegd.  

“Once an object is taken out of its original context, it willy-nilly changes its meaning. This was pointed 

out by Quatremere de Quincy at the very time the modern museum was invented in Napoleon’s Paris 

(McLellan 1999; Sherman 1994): by taking objects out of context a museum robs them of their 

identity and value It cannot be avoided. . . . ‘Take the crucifix out of the cathedral and you take the 

cathedral out of the crucifix’”3 

In Religious objects in museums wijdt Crispin Paine een hoofdstuk aan de taak van curatoren en de 

musealisatie van religieuze objecten wanneer zij in een museum terecht komen. Hij stelt dat een 

object, wanneer het terecht komt in het museum, een nieuwe betekenis krijgt via de curator. Vaak 

wordt er gekozen voor een van de volgende betekenissen, of een combinatie daarvan: het object 

wordt een mooi, betekenisvol of krachtig kunstwerk binnen het museum, het wordt een 

wetenschappelijk voorwerp/voorbeeld of een bewijs van een verhaal dat verteld wordt in het 

museum.4 De kerk op zolder en alle religieuze objecten die daarbij horen zijn natuurlijk een bewijs 

van de geschiedenis die zich in Amsterdam heeft afgespeeld. De Alteratie van Amsterdam, waarbij 

openbare vieringen van katholieken verboden werden. De katholieken bouwden huiskerken, om hun 

geloof toch te kunnen belijden, Op Solder is een van die bijzondere huiskerken die bewaard gebleven 

is. Maar ook de rest van het zeventiende-eeuwse grachtenpand laat zien hoe de mensen door de 

eeuwen heen hebben geleefd in het pand.  

De keuze van de curatoren is duidelijk en zeker een goede keuze. Het pand en de huiskerk ademen 

geschiedenis uit, en het thema tolerantie is ook vandaag de dag nog een zeer belangrijk maar ook 

gevoelig onderwerp. In de 17e-eeuw kon je niet openlijk voor je geloof uitkomen, maar is dat 

vandaag de dag eigenlijk wel anders? De huiskerk op zolder is een ideaal vertrekpunt om het samen 

te hebben over religie en tolerantie, de ervaring van het pand maakt het allemaal een stuk minder 

abstract.  

De kerk als gemusealiseerd object, dat werkt dus heel goed als aanknopingspunt voor interreligieuze 

gesprekken en ervaringsgericht bezoek voor individuele bezoekers. Maar hoe zit het eigenlijk met de 

katholieke gemeenschap achter zo’n kerk?  

“Yet, however hard they may try to set up programmes of collecting by a community, or ‘objective’ 

means of collecting from a community, the curator inevitably hold the reins and sets the ground-rules. 

The result is that living memories become mummified. The complex and confused, individual and 

collective meanings that objects once held give place to an official, coherent meaning.”5 

Paine beschrijft hier dat curatoren, bedoeld of onbedoeld, de touwtjes in handen hebben, ook 

wanneer ze samenwerken met gemeenschappen. Levende tradities en herinneringen aan objecten in 

musea worden daardoor vaak ‘gemummificeerd’, ze raken versteend en zijn niet meer levend. De 

objecten hebben alleen de officiële betekenis gekregen, die vanuit de ‘officiële’ religie geldt. In Op 

Solder is dit in meer en mindere mate ook het geval. Er zijn in de permanente tentoonstelling, ook 

wel Oude Huis, vrijwel geen persoonlijke verhalen te horen. Het verhaal van Jan Hartman en zijn 

zolderkerk en alle daarbij behorende feiten zijn hoorbaar, maar er is maar weinig relatie naar wat het 

 
3 C. Paine, Religious Objects in Museums: Private Lives and Public Duties. (London: Bloomsbury, 2013), 14. 
4 Ibidem, 14. 
5 Ibidem, 20.  
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nu betekent. Zijn er nog mensen die een religieuze relatie met de zolderkerk hebben? Of met het 

katholieke geloof? En op welke manier kan het museum dit meer levendig maken?  

“We all must understand not only religious belief and practice, but also the religious impulse – what 

‘devout’ feels like inside, what are the devotee’s motives and how they explain those to themselves. 

Religious objects have a duty to help their visitors empathize with religious people; because so much 

of religion is done with objects, religious objects in museums have a unique responsibility to help 

visitors understand religion.”6 

Bijna vanzelfsprekend is dit citaat wel. Om mensen meer begrip, empathie en respect te laten 

hebben voor religieuze mensen, is het nodig om hen ook een kijkje te laten nemen in de levens van 

religieuze mensen. De permanente tentoonstelling doet dit wellicht niet al te veel, maar de tijdelijke 

tentoonstellingen en educatieve programma’s die het museum aanbiedt zijn zeer vooruitstrevend. 

Respectvol met elkaar om gaan, naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen, maar ook jezelf 

openstellen om begrip te kúnnen hebben is belangrijk. Ook Paine beschrijft de urgentie hiervan:  

“Their second duty is to translate that understanding into respect and care – what used to be called 

‘love’. Here is where the most urgent responsibility of museums lies in the twenty-first century: to 

encourage mutual understanding and, hence – if possible – communual harmony.”7 

Dit stageverslag gaat in op deze educatieve programma’s die perfect passen bij het bovenstaande 

citaat van Paine. De educatieve programma’s gebruiken de kerk als aanknopingspunt om het met 

elkaar te hebben over (religieuze) vrijheid en tolerantie, met als doel meer respect en wederzijds 

begrip voor elkaar te krijgen. Zo hoopt het museum dat wij, als samenleving, mét elkaar gaan leven, 

in plaats van naast elkaar.  

 

  

 
6 C. Paine, Religious Objects in Museums: Private Lives and Public Duties. (London: Bloomsbury, 2013), 118. 
7 Ibidem, 114. 
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3. De instelling  

3.1. Missie van het museum 
De missie van Museum’ Ons Lieve Heer op Solder is de volgende: 

“• Het levend houden van het cultureel en religieus erfgoed van katholiek Amsterdam vanaf de 17de 
eeuw door middel van het actief beheren van het gebouw Oudezijds Voorburgwal 40 en met name de 
daarin aanwezige zolderkerk en de daaraan gekoppelde collectie voorwerpen van kunst en 
kunstnijverheid. 
• Een gastvrije en inspirerende ontmoetingsplek zijn waar bezoekers kennis kunnen nemen van de 
waarden waar het museum voor staat en haar bezoekers ervaringen en kennis kunnen delen.”8 

3.2. Educatie-afdeling  

Missie en visie  
De educatie-afdeling heeft, naast de algemene missie van het museum, een aparte missie en visie. 
Deze staan hieronder beschreven:  
 
“Missie 
Het publiek kennis laten maken met en bewust maken van de maatschappelijke relevantie van ons 
erfgoed voor de huidige, diverse samenleving.  

 
Visie 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is een unieke plek. De bijzondere huiskerk waar katholieken samen 

kwamen, vertelt over leven en religie in de 17e eeuw en zet aan tot nadenken over (religieuze) 

vrijheid. Dit vraagstuk is meer dan ooit belangrijk in de diverse en snel veranderende maatschappij 

waarin we leven. Want wat is vrijheid? Hoe verdraagzaam en tolerant zijn we eigenlijk, naar onszelf 

en naar anderen? En welke rol speelt religie hierin? We profileren ons als aanjager en facilitator van 

het gesprek over deze onderwerpen. Middels onze educatieve programma’s stimuleren wij vrije, open 

en kritisch denkende burgers die zich (respectvol) durven te uiten. Hiermee dragen wij bij aan 

persoonlijke ontwikkeling en een inclusieve samenleving.”9 

De missie en visie van de educatie-afdeling sluiten goed aan bij het tweede punt van de algemene 

missie. Middels de educatieve programma’s zorgt de educatie-afdeling ervoor dat leerlingen 

ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen. De waarden waar het museum voor staat, o.a. het 

nadenken over religieuze vrijheid, gebruikt de educatie-afdeling als aanknopingspunt voor haar 

programma’s gericht op burgerschapsvorming met als uitgangspunt nadenken over tolerantie. 

Hierna volgt een korte beschrijving van de belangrijkste educatieve programma’s die het museum 

telt. 

 

 

 

 
8 Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, “Missie en visie”, https://www.opsolder.nl/over-ons/over-de-
organisatie/missie-en-visie, geraadpleegd 11 januari 2019. 
9 Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Kunstenplan 2021-2024. (Amsterdam: 2020). 
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3.3. Projecten op de educatieafdeling  

3.3.1. Burgerschapsvorming – leerlijn  
De educatieafdeling werkt aan een leerlijn rondom burgerschapsvorming, dit betekent dat alle 

programma’s ontwikkeld worden volgens de landelijk gestelde doelen voor burgerschapsvorming. 

Burgerschapsvorming is in de huidige samenleving een steeds belangrijker wordend onderwerp. Wie 

ben jezelf, en wie is de ander? Hoe kun je respectvol met elkaar om gaan? En hoe tolerant ben jij en 

hoe tolerant is de samenleving eigenlijk? Het museum wil in haar programma’s graag inspelen op 

thema’s als verdraagzaamheid en tolerantie, en op welke manier deze thema’s te maken hebben met 

religie.  

De laatste tijd is burgerschapsvorming ook weer een belangrijk punt op de politieke agenda. Minister 

Slob (onderwijs) presenteerde begin januari een nieuw wetsvoorstel burgerschap bij de Tweede 

Kamer. Hierin wordt de burgerschapsopdracht voor scholen vernieuwd, en worden doelen 

aangescherpt. Er komt echter kritiek vanuit veel scholen. Er bestaat de angst dat 

burgerschapsvorming een vorm van dressuur wordt, scholen verliezen hun vrijheid om het 

burgerschapsonderwijs zelf in te richten. Het burgerschapsonderwijs zou te veel liggen op het 

afleveren van brave burgers, in plaats van het afleveren van goede burgers die buiten de lijntjes 

durven te kleuren.10 In een interview met Trouw, zegt Berend Kamphuis (voorzitter van de vereniging 

voor katholiek en christelijk onderwijs Verus) het volgende:  

“Wat zijn we bereid om te verdragen van elkaar? Die weg moeten we in durven slaan. Burgerschap 

heeft juist alles te maken met je leren te verhouden tot het vreemde. Ik zou daar meer accent op 

willen zien.”11 

In zekere zin is dit juist waar het museum het accent wél op legt. Leerlingen maken in de educatieve 

programma’s kennis met elkaar en elkaars cultuur en religie. Het museum creëert een veilige 

omgeving waarin we het samen kunnen hebben over verschillen, maar ook overeenkomsten. Juist de 

openheid en mogelijkheid om hierover te spreken, niet directief wat is goed en wat is fout. 

3.3.2. Feest! In de stad  
Op Solder heeft drie lesprogramma’s voor het primair onderwijs en het Feest! In de stad programma 

is hier één van. Het programma is onderdeel van het Feest! Weet wat je viert – initiatief van Museum 

Catharijneconvent. Het landelijke educatieproject gaat over de feestdagen van de wereldreligies. Bij 

aangesloten musea leren kinderen aan de hand van kunstwerken, spelletjes en opdrachten, wat de 

achtergrond is van de feestdagen die zij of hun klasgenoten vieren.12  

Bij Op Solder kunnen de groepen 5 t/m 8 van het primair onderwijs terecht voor een programma 

waarbij de leerlingen de sfeer van het bijzondere grachtenpand ervaren, en daarbij de christelijke 

feestdagen en elkaars feestdagen ontdekken. Het programma is een laagdrempelige manier om een 

 
10 A. Dujardin, “Onderwijs dreigt ‘een vorm van dressuur te worden’, zeggen scholen” (13 januari 2020), 
https://www.trouw.nl/onderwijs/onderwijs-in-burgerschap-dreigt-een-vorm-van-dressuur-te-worden-zeggen-
scholen~b0220343/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter&referer=https
%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2F, geraadpleegd 18 januari 2020.  
11 A. Dujardin, “Verus voorzitter Berend Kamphuis: Minister Slob wil vooral brave burgers creëren” (13 januari 
2020), https://www.trouw.nl/onderwijs/verus-voorzitter-berend-kamphuis-minister-slob-wil-vooral-brave-
burgers-creeren~b99dd983/, geraadpleegd 18 januari 2020.  
12 Feest! Weet wat je viert, “Over ons”, https://weetwatjeviert.nl/locaties/over-ons/, geraadpleegd 15 januari 
2020.  

https://weetwatjeviert.nl/locaties/over-ons/
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interreligieus gesprek te voeren. Iedereen viert namelijk wel eens feest, religieus of niet. De een viert 

het Suikerfeest, Kerstmis of Chanoeka, de ander viert een verjaardag, Wesak of Divali.  

In het programma ligt de nadruk op de ervaringen en verhalen van leerlingen zelf. Door in gesprek te 

gaan leren leerlingen van elkaar, en elkaars feestdagen en cultuur.  

3.3.3. Gebedshuizentour  
De gebedshuizentour is een educatief programma voor groep 6 t/m 8 van het primair onderwijs. 

Tijdens de gebedshuizentour wordt de klas meegenomen naar gebedshuizen in het centrum van 

Amsterdam. Samen met gespecialiseerde museumdocenten gaat de klas in gesprek in de 

gebedshuizen en over de bijbehorende religies. Ook in dit programma is er veel aandacht voor de 

ervaringen en verhalen van leerlingen zelf. Door met elkaar in gesprek te gaan over de religies, wil 

het museum leerlingen laten zien dat iedereen verschillende opvattingen – en gebruiken – kan 

hebben en hoe je respectvol met elkaar om kan gaan. Het doel van het programma is dan ook:  

“Leerlingen kennis te laten maken met de wereldreligies en te laten reflecteren op hun eigen identiteit 

en die van een ander. Door elkaar beter te leren kennen, ontstaat er steeds meer wederzijds begrip. 

Zo werken we aan een toekomst waarin we niet naast elkaar, maar samen met elkaar leven.”13 

Het programma is ontwikkeld in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier (JCK). De route die 

de klas aflegt is op maat af te stemmen, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en de Portugese 

Synagoge zijn een vast onderdeel in de rondleiding. Gebedshuizen die vaak onderdeel uitmaken van 

de route zijn: de Fatih-moskee aan de Rozengracht en de He Hua tempel.  

3.3.4. Voices of Tolerance  
Voices of Tolerance is een van de educatieve programma’s die het museum aanbiedt voor het 

voorgezet onderwijs. Het programma (dat tot nu toe) alleen voor VMBO-leerlingen wordt 

aangeboden, gaat in op de thema’s vrijheid en (religieuze) tolerantie. Belangrijke thema’s, waar elke 

jongere anders over denkt, en die erg relevant zijn in de hedendaagse multiculturele samenleving. In 

het programma staan persoonlijke ervaringen met vrijheid en (in)tolerantie centraal. Jongeren 

spreken zich – door middel van gesprekken met sleutelfiguren, workshops en performances – uit 

over zichzelf en elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, educatie-afdeling. Informatiepakket scholen. (Amsterdam, 2020). 2.  
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4. Afstudeerprojecten  
 

4.1. Herschrijven Feest!-handleiding  (Zie bijlage 1) 
Voor het educatieve programma Feest! In de stad (zie 3.3.2) heeft het museum mij gevraagd een 

handleiding te schrijven. Het programma draaide al wel in het museum, en werd regelmatig gegeven 

door museumdocenten.  

Er was echter nog geen duidelijke handleiding en er was weinig inhoudelijke informatie voor de 

museumdocenten beschikbaar. De handleiding die er was, was onoverzichtelijk en onvolledig. 

Daardoor kwam het voor dat sommige museumdocenten een ander verhaal vertelden dan anderen. 

Het museum wilde graag één duidelijke handleiding met achtergrondinformatie over de feestdagen 

van de vijf wereldreligies.  

Het programma bestaat uit twee delen: 

• Een bezoek aan het museum (oude huis), waarbij de museumdocent een gesprek met de 

leerlingen aan gaat over de feestdagen. Er wordt tijdens het bezoek stil gestaan bij 

collectiestukken over bijvoorbeeld Pasen, Sinterklaas en Goede Vrijdag. De feestdagen 

worden gebruikt, om het ook over feestdagen in andere religies en verschillende 

gebedshuizen te hebben. 

• Het Gebedshuizenspel. Tijdens het gebedshuizenspel leest de museumdocent telkens een 

stelling op, bijvoorbeeld: Je doet je schoenen uit. Leerlingen moeten bij het bord met het 

juiste gebedshuis gaan staan (Mandir, Moskee, Boeddhistische Tempel, Kerk of Synagoge).  

In het museum wordt uitgegaan van één museumdocent per 15 leerlingen, vanwege de veiligheid 

voor het gebouw. Daarom wordt de groep in dit programma vaak in tweeën gesplitst en zijn er twee 

museumdocenten nodig.  

 

Afbeelding  1: Gebedshuizen op bordjes v.l.n.r. kerk, mandir, moskee, synagoge, boeddhistische tempel 

Aanpak  
Om te beginnen heb ik de documenten die bestonden over het programma doorgenomen en me 

ingelezen. De korte handleiding die er al was heb ik geanalyseerd, en bekeken wat er allemaal miste.  

Om te ervaren hoe het museumprogramma uitgevoerd werd in de praktijk heb ik vier lessen van 

Feest! In de stad geëvalueerd en meerdere lessen meegelopen. Zo kon ik ontdekken welke 

onderdelen in de praktijk goed werkten en welke minder. Ook kreeg ik zo de kans om enkele 

museumdocenten te kunnen spreken over hun ervaringen met het programma.  

Het programma heb ik zelf ook een keer uitgevoerd. Als museumdocent het programma uitvoeren, 

gaf me een aantal inzichten die ik eerder nog niet had. 
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Het programma heb ik keer op keer aangepast. Elke keer als het programma werd geboekt, was het 

programma weer aangepast en kon ik kijken wat er nog toegevoegd of veranderd kon worden. Rond 

december 2019 ben ik begonnen aan een definitieve versie van de handleiding.  

Analyseren van de documenten  
Wat me meteen opviel toen ik de eerste handleiding zag, was dat het document niet erg 

overzichtelijk was. Er was geen duidelijke lay-out en informatie stond veelal door elkaar. Daarnaast 

bevatte de handleiding maar weinig inhoudelijke informatie om het programma goed te kunnen 

uitvoeren. Ik had besloten dat de volgende onderdelen in ieder geval toegevoegd moesten worden:  

• Een tijdschema: een overzichtelijke tabel, waarin de onderdelen van het programma en de 

tijdsduur beschreven staan.  

• Uitgeschreven programma: een overzichtelijk hoofdstuk, waarin alle onderdelen van het 

programma uitgeschreven staan.  

• Meer inhoudelijke informatie: een aantal belangrijke (feest)kunstwerken, de feestdagen en 

objecten die gebruikt worden tijdens het programma. 

Evaluatie van het programma  
Tijdens het evalueren van het programma vielen mij de volgende zaken op:  

• Het programma duurde in eerste instantie 60 minuten. Dit leek in de praktijk vaak te weinig, 

vooral als klassen iets later waren, of er nog veel wc-bezoek moest plaatsvinden voor het 

programma kon starten. Daarom is er gekozen het programma 75 minuten te laten duren. Zo 

is er een buffer voor klassen die iets later zijn, is er genoeg tijd om jassen en tassen op te 

bergen en voor wc-bezoek. Het programma kan zo de volle 60 minuten in beslag nemen.  

• De 2 museumdocenten kruisen elkaar in de kerk, dit zorgt soms voor onrustigheid in beide 

groepen. Het bleek handig dat museumdocenten van tevoren onderling afspraken wat ze in 

dit geval zouden doen. Deze tip is daarom opgenomen in de handleiding.  

• Het gebruik van voorwerpen uit de verschillende religies tijdens het gebedshuizenspel, bleek 

een groot succes. Het gebruiken van alle zintuigen, voelen, zien ruiken, luisteren en kijken 

werkte elke keer goed op de leerlingen. Vanuit de museumdocenten kwam wel de vraag naar 

een document waarin informatie opgenomen was over de voorwerpen. Zo zouden de 

museumdocenten genoeg kennis hebben om iets te kunnen vertellen over de voorwerpen. 

Ook is de collectie voorwerpen uitgebreid, nadat een museumdocent opmerkte dat er geen 

hindoeïstische voorwerpen waren.  

Uitvoeren programma  
Ik kwam er tijdens het uitvoeren van het programma achter dat het als museumdocent vooral fijn is 

om genoeg kennis te hebben van het onderwerp. Daarom leek het mij extra belangrijk om veel 

inhoudelijke informatie in de handleiding te zetten. Zo kunnen museumdocenten zich goed inlezen. 

Schrijven van de definitieve handleiding  
Tijdens het schrijven van de definitieve handleiding heb ik alle zaken meegenomen die ik 

tegengekomen ben tijdens het analyseren van de documenten die er al waren, het evalueren van het 

programma en het zelf uitvoeren van het programma. Ook heb ik extra bronnen gebruikt bij het 

schrijven van de handleiding.  
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I ASK 

Om het programma te schrijven heb ik inspiratie gehaald uit de I ASK methode, een methode 

ontwikkeld door het Joods Historisch Museum. De museumdocenten waarmee Op Solder werkt, 

hebben in het kader van het Feest!-programma de I ASK-training gevolgd.  

I ASK is ontwikkeld om bezoekers zich open te laten stellen, en uit te nodigen een actieve rol te 

spelen tijdens een rondleiding. Bezoekers hebben vaak al (voor)oordelen over bepaalde 

onderwerpen, maar met I ASK  worden deze (voor)oordelen ter discussie gesteld, en wordt het 

referentiekader van een bezoeker verdiept. Ook is openheid een voorwaarde om meer te leren, want 

degene die openstaat voor het museum, leert en onthoudt meer.14 

De vier basisvoorwaarden voor een rondleider, vormen de essentie van de I ASK methode. Deze 

voorwaarden heb ik toegepast op hoe deze in de rondleiding en het Feest! In de stad-programma zijn 

verwerkt. Deze zijn:  

• Intentie: “De I ASK rondleider heeft de bewuste wil om openheid te versterken bij de 

bezoekers”.15 In het Feest! in de stad-programma is het erg belangrijk dat de museumdocent 

de wil heeft om openheid te versterken in de groep. Het is hierin heel erg van belang dat de 

museumdocent interactie oproept in de groep, en niet als enige aan het zenden is. Het is 

daarom van belang dat de rondleider veel vragen stelt en ervaringen en verhalen uit de 

groep laat komen. Daarom zijn er in de handleiding veel voorbeeld/inspiratievragen 

opgenomen.  

• Attitude: “De I ASK rondleider heeft een open, warme en positieve houding ten opzichte van 

de groep”.16 Het is erg belangrijk dat leerlingen een veilige sfeer ervaren, en dat ze het gevoel 

hebben hun (misschien tegenstrijdige) mening of ervaringen te durven delen. De 

museumdocent moet dan ook de ruimte bieden aan elke leerling om zijn of haar verhaal 

kwijt te kunnen, het is belangrijk dat de museumdocent open staat voor elk verhaal.  

• Systeemblik: “De I ASK rondleider is er voor de groep en houdt daarom continu een ‘zachte 

focus’ op de groep als geheel – het ‘systeem’”.17  De museumdocent is de leider van de groep, 

en de systeemblik zorgt ervoor dat de aandacht van de museumdocent niet te veel op één 

leerling blijft hangen. De museumdocent moet het contact met de hele groep onderhouden, 

ook als één leerling vaak het antwoord weet. Het is belangrijk dat de museumdocent elke 

leerling iets vraagt, bijvoorbeeld of ze iets weten van een bepaalde feestdag. Het 

Gebedshuizenspel is hierbij een handig hulpmiddel. Elke leerling doet mee aan het spel, dus 

het is makkelijk om eens aan een leerling die niet zoveel zegt, te vragen waarom hij of zij bij 

een bepaald gebedshuis is gaan staan.  

• Kennis: “De I ASK rondleider beschikt over een groot reservoir van relevante kennis en 

verhalen die hij op een flexibele wijze kan inzetten”.18 Het is belangrijk dat de museumdocent 

veel kennis heeft van de vijf wereldreligies en de bijbehorende feestdagen. Wanneer een 

leerling over een bepaalde feestdag of kunstwerk begint, is het makkelijker om het gesprek 

gaande te houden. Om deze reden is er in de handleiding veel inhoudelijke informatie 

toegevoegd.  

 
14 I. Koster, P. Katzenstein, I ASK; Methode en handboek bij training. (Amsterdam: Joods Historisch Museum, 
2014.), 13. 
15 Ibidem, 17. 
16 Ibidem, 19. 
17 Ibidem, 21. 
18 Ibidem, 23.  
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Wet DBA 

De belastingdienst kondigde eind 2019 aan, in 2020 strenger te gaan controleren op ‘verboden zzp-

constructies’. De Wet DBA is er om zzp’ers en opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de 

arbeidsrelatie, en daardoor zzp’ers te beschermen tegen kwaadwillende opdrachtgevers.19 Vaak is er 

geen sprake van loondienst in het geval van museumdocenten, dat is ook zo het geval bij Op Solder. 

De museumdocenten worden op zzp-basis ingehuurd en betaald. 

Maar wanneer een museumdocent als zzp’er aan het werk is, gelden er voor het museum bepaalde 

regels. Er zou bijvoorbeeld geen gezagsverhouding mogen zijn (zoals in loondienst wel het geval is). 

De werkgever – in dit geval het museum – mag  de werknemer – de  museumdocent – niet vertellen 

hoe hij het werk moet uitvoeren.20 

Dat vertaalt zich in het maken van handleidingen zo, dat handleidingen niet van stap tot stap mogen 

uitleggen wat de museumdocent MOET doen. De museumdocent heeft het recht om zelf invulling te 

geven aan hoe hij de rondleiding of het programma wil invullen. Daarom is er in de handleiding voor 

het Feest! In de stad-programma, zoveel mogelijk plek voor eigen invulling. De basis voor het 

programma, met het bezoek aan het oude huis en het gebedshuizenspel, staat vast. Maar daarnaast 

is het aan de museumdocent om te kiezen welke kunstwerken zij behandelen in het museum. In de 

handleiding staan dan ook voornamelijk voorbeeld/inspiratievragen, die de museumdocent kan 

gebruiken om in gesprek te gaan met de leerlingen.  

Literatuuronderzoek  

Voor het schrijven van de inhoudelijke informatie heb ik gebruik gemaakt van de volgende bronnen:  

• Henk Schouten, De vijf religies van de wereld. 21 

In dit boek zijn de vijf wereldreligies op overzichtelijke wijze uiteengezet, met daarbij 

behorend de belangrijkste feestdagen. Dit boek heb ik gebruikt om informatie uit te halen 

voor de informatie over de feestdagen en de objecten voor het gebedshuizenspel.  

• Museum Catharijneconvent, Feest, weet wat je viert.22 

In dit handige boekje van Museum het Catharijneconvent zijn alle feestdagen uit de vijf 

wereldreligies beschreven. Het boekje was enorm van belang bij het schrijven van de 

informatie over de feestdagen.  

• Collega’s Op Solder. 

Voor informatie over de collectie in het museum kon ik terecht bij collega’s van 

collectiebeheer bij Op Solder. Zij konden me goed helpen met mijn vragen over bepaalde 

kunstwerken, en aan foto’s voor in de handleiding.  

 

 

 
19C. Klein, “Freelance rondleiders in musea dreigen werk en inkomsten te verliezen door strenger toezicht” (11 
december 2019), https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/freelance-rondleiders-in-musea-dreigen-
werk-en-inkomsten-te-verliezen-door-strenger-
toezicht~b8e4c630b/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, geraadpleegd 17 januari 2020.  
20 Kamer van Koophandel, “Wet DBA en modelovereenkosmten”, https://www.kvk.nl/advies-en-
informatie/zzp/wet-dba-en-modelovereenkomsten/, geraadpleegd 17 januari 2020.  
21 H. Schouten, De vijf religies van de wereld. Hun oorsprong, bronnen, leer, leefregels, stromingen en verhalen. 
(Utrecht: Uitgeverij Ten Have, 2019). 
22 A. Haverkamp, e.a., Feest weet wat je viert. (Zwolle: WBOOKS i.s.m. Museum Catharijneconvent, 2008). 
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4.2. Gebedshuizentour  
Voor het educatieve programma Gebedshuizentour (zie 3.3.3.) heeft het museum mij gevraagd om 

twee informatiepakketten te schrijven en een klankbordgroep op te zetten. Een informatiepakket 

voor museumdocenten, met inhoudelijke informatie over de vijf wereldreligies, en de gebedshuizen 

die bezocht worden tijdens de Gebedshuizentour. Een informatiepakket voor scholen, met praktische 

informatie over de tour.  

Klankbordgroep scholen  
De Gebedshuizentour bevond zich nog in de pilotfase toen ik stagiaire was bij Museum Ons’ Lieve 

Heer op Solder. De opzet van het programma was klaar: het bezoeken van de gebedshuizen en de 

daarbij behorende doelen. Maar aan de inhoudelijke kant van het programma moest nog wat 

worden geschaafd. Zo was er bijvoorbeeld een pilot waarbij vlogs werden gemaakt in de 

gebedshuizen. Het gebruik van vlogs was geïnitieerd door de pilotschool zelf, maar het museum is 

nog aan het onderzoeken of het gebruik van vlogs wel haalbaar is voor alle scholen.  

De educatie-afdeling werkt altijd samen met partnerscholen uit de stad. Op deze manier maakt de 

afdeling programma’s die aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Deze klankbordgroep is daar 

een goed voorbeeld van, de educatie-afdeling kreeg een actuele kijk op wat er speelt op scholen en 

kreeg input van de doelgroep zelf.  

Aanpak 

Om een zo divers mogelijke groep samen te stellen, is er gekozen om scholen uit verschillende delen 

van Amsterdam uit te nodigen voor de klankbordgroep. Zo zitten er scholen uit West, Zuid en Zuid-

Oost bij, en zijn er ook verschillende soorten scholen vertegenwoordigt, waaronder een Islamitische 

school, Openbare scholen en Vreedzame scholen.  

Verder maken de volgende leden ook deel uit van de klankbordgroep:  

• Vertegenwoordiger van het Joods Cultureel Kwartier (samenwerkingspartner) 

• Vertegenwoordiger van VOS/ABB (Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke 

scholen) 

Eerste bijeenkomst  

Op 18 november 2019 was het zover. De (niet volledige) klankbordgroep ontmoette elkaar voor het 

eerst in het museum. Een van tevoren opgezette agenda, hielp me de bijeenkomst te leiden. De 

belangrijkste onderwerpen op deze agenda waren:  

Logistiek van de Gebedshuizentour  

Het probleem: Vanuit het museum worden er nog uitdagingen gezien rond de logistiek van de 

Gebedshuizentour. Zoals het programma er nu uitziet, wordt de klas gesplitst en beginnen de twee 

groepen op twee verschillende locaties, de moskee en de synagoge. De groepen komen daarna 

samen bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. 

Het advies: De scholen gaven aan dat als de groep opgesplitst moet worden, er twee docenten mee 

moeten per klas. De verantwoordelijkheid voor een klas kan niet bij een ouder liggen die als 

begeleider mee gaat. De verantwoordelijkheid voor de klas, tijdens het lopen door de stad en het 

bezoeken van de gebedshuizen ligt bij de docent. Dit is met het lerarentekort niet altijd mogelijk. 

Misschien is het daarom handig om scholen te laten kiezen voor een al opgesteld programma, en het 
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op maat laten maken van een programma. Zo kunnen de scholen de gebedshuizen eventueel zelf 

bezoeken (met een kijkwijzer) en komen ze als ontknoping samen bij Op Solder voor een reflectie en 

gesprek. De school kan er zo ook voor kiezen het bezoeken van de gebedshuizen te verspreiden over 

een langere tijd, in plaats van één dag. Het museum heeft er door dit advies voor gekozen de 

programma’s op maat te maken voor scholen.  

Aansluiting lesaanbod  

Aan de klankbordgroep werd gevraagd hoe zij de aansluiting op hun lesaanbod voor zich zagen. Daar 

kwam het volgende uit:  

Scholen vonden dat de Gebedshuizentour het beste geïntegreerd kon worden in het lesaanbod op 

scholen. Het zou geen los uitje moeten zijn, maar aangesloten moeten zijn aan een project op school. 

Bijvoorbeeld een burgerschapsvorming- of religieproject. Het is voor het museum dan ook goed om 

een onderzoek te doen naar welk budget scholen hebben en bij welke potjes het programma goed 

aansluit. Zo kunnen scholen voor het programma misschien subsidie aanvragen bij de gemeente. 

Informatiepakket scholen 

Ook voor het maken van het informatiepakket voor scholen, kreeg ik veel informatie vanuit de 

klankbordgroep. Ik kreeg adviezen over de inhoud en de vorm van het pakket, die onder het kopje 

Informatiepakket scholen nog aan bod komen.  

 

Afbeelding  2: Klankbordgroep bijeenkomst 

Communicatie  

Na de eerste bijeenkomst was communicatie met de klankbordgroep belangrijk. Het museum 

beloofde elke school van de klankbordgroep een pilot, waarin zij zelf ideeën voor de inhoud mochten 

aandragen. In samenwerking met de school zou het museum dan elke keer een op maat gemaakt 

programma maken, waarin verschillende inhoudelijke veranderingen gemaakt zouden worden. Een 

van de inhoudelijke ideeën waar het museum nu aan werkt is het maken van een soort 

‘paspoortboekje’, een boekje waarin elke leerling zijn eigen voortgang in kan vastleggen. Er staan 
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spelletjes, weetjes en feitjes en opdrachten in het boekje. Ook kan de leerling vastleggen in welke 

gebedshuizen hij is geweest.  

Voor het mailcontact met de klankbordgroep bleef ik tot het einde van mijn stage verantwoordelijk. 

Daarna heb ik het mailcontact overgedragen aan mijn collega’s op de educatie-afdeling.  

Informatiepakket museumdocenten (Zie bijlage 2) 
Zowel in het Feest! In de stad-programma, als in de Gebedshuizentour is de I ASK methode erg 

belangrijk. Omdat de museumdocent en de leerlingen met elkaar in gesprek gaan over de religies, is 

het belangrijk dat de museumdocent over genoeg kennis beschikt over deze religies.  

Aanpak  

Om het informatiepakket te kunnen schrijven ben ik als volgt te werk gegaan:  

Literatuuronderzoek  

Ik heb verschillende bronnen onderzocht voor het schrijven van het informatiepakket. 

• Henk Schouten, De vijf religies van de wereld23 

• God & Co, Kolet Janssen24 

Echt heel grote vragen over geloof, Julian Baggini25 

Bovenstaande (filosofische) kinderboeken heb ik geanalyseerd, om te onderzoeken welke 

informatie overgebracht wordt op kinderen in religieuze boeken.  

• Sam Sam26 

Sam Sam is een methode voor burgerschap in de klas. De website heb ik gebruikt voor 

informatie over de religies, die een aanvulling en controle kon zijn op de informatie uit het 

boek van Henk Schouten.  

Bezoek aan de gebedshuizen  

• Interview vertegenwoordiger Fatih-moskee  

Op 16 oktober 2019 had ik een gesprek met Mehmet Yamali, een vertegenwoordiger van de 

Fatih-moskee aan de Rozengracht in Amsterdam. De Fatih-moskee wordt tijdens de 

Gebedshuizentour regelmatig bezocht. Ik heb met Mehmet gesproken over de islam en over 

de moskee. De informatie uit dit gesprek heb ik gebruikt om de hoofdstukken over de islam 

en de moskee aan te vullen. Ook heb ik regelmatig e-mailcontact gehad met Mehmet als ik 

vragen had, en heb ik Mehmet ontvangen bij Op Solder voor een rondleiding.  

• Bezoek aan de Portugese Synagoge  

Twee maal heb ik de Portugese Synagoge bezocht om inspiratie op te doen voor het 

informatiepakket. Tijdens deze bezoeken heb ik de audiotour gebruikt, om informatie op te 

doen. De verworven informatie is opgenomen in het informatiepakket.  

• Contact met Anne-Maria 

Anne-Maria van Hilst, vertegenwoordiger van het JCK met een joodse achtergrond, heeft mij 

vaak verder geholpen in mijn onderzoek. Bij haar kon ik terecht voor vragen over het 

jodendom en de Portugese Synagoge.  

 
23 H. Schouten, De vijf religies van de wereld. Hun oorsprong, bronnen, leer, leefregels, stromingen en verhalen. 
(Utrecht: Uitgeverij Ten Have, 2019). 
24 K. Janssen, God en Co. (Leuven: Davidsfonds Uitgeverij, 2006). 
25 J. Baggini, Echt heel grote vragen over geloof. (Haarlem: Uitgeverij Gottmer, 2011). 
26 Sam Sam, “Godsdiensten”, https://www.samsam.net/godsdiensten, geraadpleegd 20 januari 2020.  
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Informatiepakket scholen (Zie bijlage 3) 
De bijeenkomst met de klankbordgroep is van grote invloed geweest op de inhoud van het 

informatiepakket voor scholen. Uit de bijeenkomst met de klankbordgroep kwam dat de docenten de 

volgende dingen erg belangrijk vonden voor de inhoud van het pakket:  

1. Het is van belang dat de doelen van het programma duidelijk beschreven zijn. Hierbij moeten 

ook de kerndoelen voor het basisonderwijs zijn opgenomen.  

2. Het is belangrijk om een handleiding te schrijven voor de docent. Hoe kan de docent zich 

voorbereiden op het programma? En welke stappen moet de docent nog ondernemen?  

3. Het is belangrijk een ouderbrief te maken, waarin duidelijk beschreven staat wat leerlingen 

gaan doen en waarom. Het bezoeken van de gebedshuizen kan een gevoelig onderwerp zijn. 

4. Het is voor docenten handig om de religies op een rijtje te hebben, als achtergrondkennis. 

5. De docenten gaven aan dat een voorbereidende, filosofische les ook interessant zou zijn.   

6. Een digitale vorm van het document is het handigst, eventueel met een printversie, het 

document moet in ieder geval overzichtelijk zijn.  

Hieronder is per bovenstaande opmerking, beschreven hoe deze in het informatiepakket is 

opgenomen.  

1.De doelen 

Op de eerste pagina van het informatiepakket zijn de doelen van de Gebedshuizentour beschreven. 

Deze zijn beschreven vanuit de behoefte van het museum een leerlijn rondom burgerschapsvorming 

te ontwikkelen (zie 3.3.1.). De kerndoelen vanuit het basisonderwijs zijn hier ook toegevoegd.  

“Het doel van het programma is om leerlingen kennis te laten maken met de wereldreligies en te 

laten reflecteren op hun eigen identiteit en die van een ander. Door elkaar beter te leren kennen, 

ontstaat er steeds meer wederzijds begrip. Zo werken we aan een toekomst waarin we niet naast 

elkaar, maar  samen met elkaar leven.”27 

Bovenstaand hoofddoel is geschreven vanuit de behoefte van het museum naar een leerlijn 

burgerschapsvorming. Reflecteren op eigen identiteit, verdraagzaamheid, tolerantie en samenleven 

zijn belangrijke aspecten van burgerschapsvorming. Oriëntatie op jezelf en de wereld – mens en 

samenleving is een kerndoel dat belangrijk is in burgerschapsvorming. Ook sluit het hoofddoel aan op 

de volgende kerndoelen uit het basisonderwijs.  

Voor het kerndoel Nederlands – Mondeling Onderwijs zijn dat kerndoelen 1 en 2. Uit deze 

kerndoelen is vooral het informatie verwerven uit gesproken taal en het leren zichzelf uit te drukken 

bij het geven van informatie belangrijk.28 Leerlingen zijn tijdens het programma voortdurend in 

gesprek met elkaar en de museumdocent. Ze leren over de gebedshuizen door te luisteren naar de 

museumdocent, maar tegelijkertijd zijn ze ook bezig met zichzelf uitdrukken door het vertellen van 

eigen ervaringen en verhalen. Leerlingen leren ook te verwoorden wat ze gehoord en gezien hebben. 

Het museum zoekt hier nog een geschikte methode voor. Het gebruik van vlogs, zoals eerder 

genoemd, zou ook goed passen bij de 21e-eeuwse vaardigheden, die tegenwoordig belangrijk zijn in 

het onderwijs. Maar er moet nog worden onderzocht of dit haalbaar is voor elke school en het 

museum zelf, in verband met de techniek die het met zich meebrengt.   

 
27 Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, educatie-afdeling. Informatiepakket scholen. (Amsterdam, 2020). 2. 
28J. Greven en J. Letschert (SLO), Kerndoelenboekje basisonderwijs. (Den Haag, Ministerie van OCW, 2006) 15, 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje/k
erndoelenboekje.pdf, geraadpleegd 18 januari 2020. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje/kerndoelenboekje.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje/kerndoelenboekje.pdf
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Voor het kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld – mens en samenleving zijn dat kerndoelen 37 

en 38. Kerndoel 37 beschrijft dat leerlingen zich leren te gedragen vanuit respect voor algemeen 

aanvaarde normen en waarden.29 Kerndoel 38 beschrijft dat leerlingen leren over hoofdzaken in 

geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een rol spelen, en hoe ze 

respectvol om kunnen gaan met verschillende opvattingen van mensen.30 Deze twee kerndoelen zijn 

bijna vanzelfsprekend in de Gebedshuizentour. Leerlingen gaan op bezoek bij de gebedshuizen, en 

behandelen deze met respect tijdens het bezoek. De leerlingen luisteren naar elkaar, en elkaars 

verschillende culturen en opvattingen. Tijdens de Gebedshuizentour wordt er met respect met elkaar 

om gegaan. Ook de museumdocent houdt hierop een oogje in het zeil, en kan correct reageren, 

mocht dit fout gaan.  

Voor het kerndoel Oriëntatie op jezelf en de wereld – tijd is het in de Gebedshuizentour vooral van 

belang dat leerlingen leren hoe ze gebruik kunnen maken van eenvoudige historische bronnen 

(kerndoel 51).31 De gebedshuizen die we bezoeken zijn in principe ‘historische bronnen’ waar heel 

veel informatie uit af te leiden is. De leerlingen leren tijdens het programma ook over de 

geschiedenis van de gebedshuizen.  

Het kerndoel Kunstzinnige oriëntatie, kerndoel 56, gaat vooral om het verwerven van kennis over 

cultureel erfgoed en er waardering voor krijgen.32 Enkele gebedshuizen die we bezoeken zijn 

cultureel erfgoed, en de tradities die onder elke religie vallen zijn cultureel erfgoed. Leerlingen 

bezoeken plekken die cultureel erfgoed ademen. Plekken waar het (religieus) cultureel erfgoed 

levend is, of dat ooit was.  

2.Handleiding voor de docent  

Na de doelen vind je in het informatiepakket de locaties van de gebedshuizentour en de 

(adres)gegevens van deze locaties. Een handige kaart, laat de docent zien waar de gebedshuizen zich 

bevinden en hoe de buitenkant eruit ziet. Zo zijn de plekken makkelijker te herkennen. Ook wordt bij 

elke boeking de eigen route van de Gebedshuizentour toegevoegd. Omdat het programma elke keer 

op maat wordt gemaakt, wordt steeds een ander tijdschema, en een andere route toegevoegd. De 

route zal stap voor stap uitleggen waar de docenten naar toe moeten en waar ze worden verwacht.  

De routes worden gemaakt via het programma Google My Maps. Een eenvoudige manier om routes 

zelf te maken en te delen. Voor mijn vertrek als stagiaire bij Op Solder heb ik medewerker boekingen 

uitgelegd hoe het programma werkt. Zij zal de route toevoegen.  

Aan het eind van het document vindt de docent nog een pagina met belangrijke informatie. Hier 

staan regels die gevolgd worden in de gebedshuizen, hoeveel begeleiders mee moeten tijdens de 

Gebedshuizentour en hoe de veiligheid tijdens het programma wordt gewaarborgd.  

3.Ouderbrief  

Het bezoeken van gebedshuizen en het aangaan van een gesprek over religie, kan een gevoelig 

onderwerp zijn bij ouders. Enkele keren hebben wij meegemaakt dat ouders bang zijn dat hun kind 

wordt ‘bekeerd’ tijdens het programma, of dat er slecht wordt gesproken over andere religies. 

 
29 J. Greven en J. Letschert (SLO), Kerndoelenboekje basisonderwijs. (Den Haag, Ministerie van OCW, 2006) 51, 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje/k
erndoelenboekje.pdf, geraadpleegd 18 januari 2020. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, 57. 
32 Ibidem, 63. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje/kerndoelenboekje.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje/kerndoelenboekje.pdf
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Daarom is het belangrijk dat er een ouderbrief gestuurd wordt voordat de klas de Gebedshuizentour 

doet. Er is een informatiebrief opgesteld, die duidelijk de doelen van het programma uitlegt. 

Daardoor kan er geen onduidelijkheid ontstaan over het programma, en streven we ernaar om 

eventuele zorgen van ouders weg te nemen.  

De informatiebrief is net als het informatiepakket een document, dat op maat gemaakt wordt voor 

de desbetreffende school en klas. De rode stukken in het document worden steeds aangepast. Zo 

wordt er ook een route/schema toegevoegd, zodat het duidelijk is voor ouders waar hun kind 

naartoe gaat.  

De ouderbrief is een los document geworden, naast het informatiepakket. Zo is de brief makkelijk uit 

te printen en/of rond te sturen.  

4.Religies  

Voor de docenten van scholen wordt het bestand over de vijf wereldreligies (informatiepakket 

museumdocenten) toegevoegd aan het informatiepakket.  

Het bestand over de religies dat naar scholen wordt gestuurd, heeft maar een paar kleine 

aanpassingen. Het is om deze reden niet opgenomen in de bijlagen, omdat het er dan twee keer in 

zou staan.  

5.Voorbereidende filosofische les 

Er is nagedacht over het maken en toevoegen van een voorbereidende filosofische les voor het 

informatiepakket. Er wordt namelijk steeds vaker onderzoek gedaan naar filosoferen met kinderen, 

met erg positieve resultaten. Centrum voor Kinderfilosofie vatte een Schots onderzoek samen, 

waaruit bleek dat leerlingen niet alleen effectievere denkers en probleemoplossers werden, ze 

werden ook toleranter. Ze leerden begrip voor elkaar op te brengen en naar elkaar te luisteren. Ze 

ontdekten dat je vanuit verschillende perspectieven naar hetzelfde thema kunt kijken, en dat er geen 

goede of foute antwoorden zijn.33 

Filosoferen over het thema religie is dan ook van grote waarde. Nadenken en goed luisteren naar 

elkaar is in dit thema heel belangrijk. Het is goed om je klasgenoten beter te leren kennen. En het is 

voor kinderen ontzettend interessant om na te denken over wat ze zelf geloven en welke vragen 

daarbij opkomen.  

Er zijn in Amsterdam genoeg organisaties te vinden die filosofielessen (voor kinderen) aanbieden en 

er zijn ook genoeg boeken over dit thema te vinden. Daarom is er besloten geen filosofische, 

voorbereidende les te maken vanuit Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.  

Wel is er een pagina met tips en tricks toegevoegd aan het informatiepakket. Op deze pagina vindt 

de docent handige tips die ter voorbereiding voor de Gebedshuizentour kunnen dienen. Zo verwijzen 

we naar onze eigen website, Het rad van Feest. Maar ook heb ik informatie verworven over 

verschillende organisaties die filosofische lessen aanbieden en heb ik literatuur gezocht die hierop 

aansluit. 

De pagina bevat ook websites en boeken die gaan over de (wereld)religies, ter voorbereiding op het 

programma.  

 
33 WhonderWhy, “Wetenschap over effect van filosoferen met kinderen”, 
https://www.wonderwhy.nl/wetenschappelijk-onderzoek, geraadpleegd 19 januari 2020.  
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6.De vorm 

Het informatiepakket, de informatiebrief en het bestand met de wereldreligies worden in 

PDF/WORD-bestand geleverd bij de scholen. Zo kunnen zij eventueel nog iets wijzigen in 

bijvoorbeeld de informatiebrief. De bestanden zijn zo ook gemakkelijk uit te printen.  

Er is niet gekozen voor een versie op papier, omdat docenten van de klankbordgroep aangaven dat 

deze vaak in de prullenbak belanden, en het duurzamer is om niet te printen.  

4.3 Kinderfeestjes (Zie bijlage 4) 
Mijn laatste project binnen de stage beslaat de ontwikkeling van een kinderfeestje. Door tijdsgebrek 

kon ik dit project helaas niet afmaken. Daarom heb ik een advies geschreven. In dit hoofdstuk staat 

beschreven wat ik allemaal heb gedaan voordat ik het advies schreef.   

Vooronderzoek  

Om te onderzoeken wat andere musea aan kinderfeestjes doen, heb ik een klein vooronderzoek 

gedaan. Via de websites van musea, heb ik het aanbod aan kinderfeestjes verzameld en 

geanalyseerd. Ik heb een aantal Amsterdamse musea gekozen, maar ook musea daarbuiten. 

Bijvoorbeeld het Huis van Gijn, dat net als Op Solder een historisch huis is.  

Uit dit vooronderzoek bleek dat creatieve activiteiten tijdens kinderfeestjes erg populair zijn. Vaak is 

het programma van een kinderfeestje een combinatie tussen een creatieve activiteit en een bezoek 

aan het museum. Dit vond ik ook een goede combinatie voor Op Solder.  

Om meer inspiratie op te doen heb ik met een collega een kinderactiviteit in het Rijksmuseum 

bezocht. Hier werd ook gewerkt met verkleedkleren voor kinderen en kinderen waren actief bezig 

tijdens het programma.  

Concept bedenken  

Na dit vooronderzoek heb ik een concept bedacht. Er is gekozen om een museumdocent in te zetten, 

zo hoeven ouders niks te doen, en is het een compleet verzorgd feestje. De museumdocent ontvangt 

de kinderen in de educatieruimte, hier vieren de kinderen eerst de verjaardag met daarbij iets 

lekkers.  

Daarna gaan de kinderen met de museumdocent op ontdekking door het huis en de kerk. De 

rondleiding zal in het teken staan van kinderspelen, en hoe het was om in de zeventiende eeuw te 

leven. Tijdens de rondleiding krijgen de kinderen een polaroid camera mee, waarmee ze 4 tot 6 

foto’s mogen maken. Zo krijgt de jarige een mooie herinnering mee naar huis.  
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In het museum wordt speciale aandacht besteed aan de tegeltjes in de keuken, waar kinderspelen op 

te zien zijn. Deze worden in de creatieve activiteit na de rondleiding gebruikt. Daar gaan kinderen 

een tol of knikkerzakje kleuren, speelgoed dat in de zeventiende eeuw ook al werd gebruikt.  

 

Onderzoek naar benodigdheden  

Omdat er nogal wat spullen worden gebruikt tijdens het kinderfeestje, moest hier ook onderzoek 

naar gedaan worden. Het lekkers voor tijdens het feestje kan het makkelijkst gehaald of besteld 

worden bij de Albert Heijn, deze heeft goedkope maar lekkere kleine muffins en koekjes.  

De benodigdheden voor de creatieve activiteit kunnen worden besteld bij Lobbes, een online 

speelgoedwinkel. De stiften die het museum al heeft, werken prima op de houten tol en het 

katoenen knikkerzakje. Deze hoeven dus niet worden aangeschaft.  

Er moeten wel polaroidfoto’s worden aangeschaft en een mapje om de foto’s in te doen. Dit kan 

beide bij de HEMA.  

Advies schrijven 

Omdat de ontwikkeling van de kinderfeestjes door tijdgebrek niet kon worden afgerond, heb ik een 

advies geschreven. In dit advies heb ik beschreven wat er allemaal nog moet worden gedaan om het 

kinderfeestje te kunnen uitvoeren. 

Er kan bijvoorbeeld nog contact opgenomen worden met het Rijksmuseum, om daar na te gaan waar 

zij hun kinderverkleedkleren hebben laten maken. Ook moet er o.a. nog een websitetekst worden 

geschreven, museumdocenten moeten worden gezocht en er moeten foto’s worden getest in het 

museum.  

Bij het schrijven van het advies moest ik goed nadenken over wat er nog allemaal moest gebeuren, 

en ik moest duidelijk beschrijven met wie dit nog besproken moet worden.  

 

Afbeelding  4: Stiften getest op 
knikkerzakje en tol 

Afbeelding  3: Tegeltje met kinderspelen, tol 



 

21 
 

Overige werkzaamheden  

Museumkids  
Museumkids.nl is een initiatief van Stichting Museumkaart en stimuleert kinderen op speelse wijze in 

aanraking te komen met musea in Nederland. Ook Op Solder heeft een pagina op de website. 34  

Kinderen tot en met 12 jaar, kunnen gratis Museuminspecteur worden. Dit betekent dat zij na een 

bezoek aan een museum, een inspectie invullen op hun account. De inspecties geven het museum 

inzicht in wat kinderen van het museum vinden en wat zij vinden dat beter kan. 35 

Het museum deed voorheen weinig om museuminspecteurs te werven. Ik vond dat hier verandering 

in moest komen. Ik heb het op me genomen om de activiteiten die het museum aanbiedt voor 

kinderen, op de website te plaatsen.  

Voor het museum heb ik flyers en buttonkaarten aangevraagd. De interne dienst, de medewerkers 

op de vloer, heb ik gevraagd deze uit te delen aan kinderen, op die manier hoop ik dat het museum 

meer inspecties krijgt.  

Ik vond het moeilijk om de interne dienst te vragen om dit te doen. De interne dienst heeft het al 

heel druk, en moet ontzettend veel aan de bezoeker vertellen wanneer die het museum binnenkomt. 

Ik kon me dus goed inleven dat zij tegen nog een taak op zagen. Toch was het een mooie leerervaring 

om samen te werken met ook deze laag van het museum, het gezicht van het museum. Wel 

betekende dit dat ik mijn enthousiaste doelen soms moest bijstellen.  

Conclusie en reflectie  
In mijn afstudeerstage heb ik ontzettend veel geleerd. Dat wat ik geleerd heb zal ik in dit hoofdstuk 

weerleggen tegenover de kerncompetenties, opgesteld door de Reinwardt Academie. De 

afbeeldingen van kerncompetenties zijn afkomstig uit het document met kerncompetenties van de 

Reinwardt Academie.36 

Kerncompetentie 1: Basiskennis erfgoedvorming  
“De erfgoedprofessional heeft kennis van en inzicht in de aard van, het denken over, en omgang met 
erfgoed in heden en verleden.” 37 

 

 
34 Museumkids, “Museum Ons’ Lieve Heer op Solder” https://museumkids.nl/museum/121#info, geraadpleegd 
20 januari 2020.  
35 Museumkids “Over museuminspecteurs”, https://museumkids.nl/over-museuminspecteurs, geraadpleegd 20 
januari 2020.  
36 Reinwardt Academie, “Kerncompetenties 2018-2019”, 
https://www.feeds.ahk.nl/media/rwa/docs/studenteninformatie/eindtermen/kerncompetenties.pdf, 
geraadpleegd 20 januari 2020. 
37 Ibidem.  
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In mijn stage waren deelcompetenties 1.1 en 1.2 van toepassing. In dit stageverslag heb ik 

verschillende theorieën over erfgoed en visies daarop gebruikt. Bijvoorbeeld de theorie van Paine, in 

het tweede hoofdstuk. Ik heb daarbij mijn eigen visie geformuleerd op het museum, waarbij ik de 

theorie heb gebruikt als basis. Tijdens de stage heb ik veel gehad aan mijn vaardigheid om 

voorwerpen etc. in historische en sociale context te plaatsen. Zo kon ik Amsterdamse gebeurtenissen 

en gebouwen linken aan theorie over religies, zoals in het informatiepakket voor museumdocenten.  

Kerncompetentie 2: Communicatiefunctie  
“De erfgoedprofessional kan kennis op het gebied van communicatie en presentatie van erfgoed 
toepassen.”38 

 
In mijn stage waren deelcompetenties 2.2 en 2.3 van toepassing. Ik heb de Feest! in de stad-

handleiding ontwikkeld en zelf uitgevoerd, een erfgoed educatief programma. In de teksten die ik 

geschreven heb, heb ik me elke keer gericht tot de doelgroep. Ook heb ik gewerkt met een 

klankbordgroep, waarmee ik op de juiste manier gecommuniceerd heb.  

Kerncompetentie 5: Oordeelsvorming  
“De erfgoedprofessional kan onderzoek verrichten, een oordeel vormen en ethische afwegingen 
maken.”39 

 
In mijn stage waren al deze deelcompetenties van toepassing. Ik ben tijdens de stage veel bezig 

geweest met literatuuronderzoek (5.1) en heb veel onderzoek gedaan naar religies en feestdagen. 

Van tevoren heb ik daar een plan van aanpak voor gemaakt (5.2). In dit stageverslag en tijdens de 

stagepresentatie heb ik kritisch gereflecteerd op de keuzes die gemaakt zijn en heb ik de resultaten 

van mijn stage gepresenteerd (5.3 en 5.4). Verder heb ik ook een advies voor kinderfeestjes 

geschreven, hierbij heb ik gelet op de praktische uitvoerbaarheid. Ik heb daarvoor een to-do-lijst 

 
38 Reinwardt Academie, “Kerncompetenties 2018-2019”, 
https://www.feeds.ahk.nl/media/rwa/docs/studenteninformatie/eindtermen/kerncompetenties.pdf, 
geraadpleegd 20 januari 2020. 
39 Ibidem. 
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gemaakt met alles wat nog gedaan moet worden voor de kinderfeestjes kunnen worden uitgevoerd. 

(5.5.)  

Kerncompetentie 6: Communicatieve vaardigheden  
“De erfgoedprofessional kan informatie, ideeën en concepten doelgroepgericht overbrengen.”40 

 

In mijn stage waren alle deelcompetenties van toepassing. Ik heb veel dingen moeten schrijven 

tijdens de stage, waaronder een handleiding, informatiepakketten en websiteteksten en veel mails. 

Het was interessant om daar elke keer de juiste vorm voor te kiezen. Hier kon ik nog veel leren over 

het aanspreken van de juiste persoon. Spreek je in een websitetekst over kinderactiviteiten 

bijvoorbeeld de ouder of het kind aan? Het was altijd spannend om deze overweging te maken.  

In vergaderingen vond ik het soms nog moeilijk om iets van me te laten horen. Vaak luisterde ik mee, 

en bracht ik weinig in. Vaak was ik hier te bescheiden voor. Ik hoop me daar in de toekomst nog meer 

op te kunnen ontwikkelen. De uitvoering als museumdocent van het Feest!-programma vond ik een 

ontzettend mooie leerervaring. Het was fantastisch om te doen, maar ook erg spannend. Ik vond het 

uiteindelijk heel erg leuk en interessant om te doen.  

Visuele technieken inzetten heb ik gedaan in de vorm van een powerpoint tijdens mijn 

stagepresentatie.  

Kerncompetentie 7: Leervaardigheden  
“De erfgoedprofessional is in staat zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven.”41 

 

In mijn stage waren al deze deelcompetenties van toepassing. Deze deelcompetenties zijn bijna 

vanzelfsprekend bij elke stage. Ik heb mijn verantwoordelijkheden genomen in het team, en heb mijn 

projecten met zorg behandeld (7.1). Voor het Museumkids project, moest ik de interne dienst 

overtuigen om kinderen te enthousiasmeren museuminspecteur te worden. Ik moest ze een taak 

opleggen, terwijl ze het al erg druk hebben. Ik vond het moeilijk een goede manier te vinden om dit 

 
40 Reinwardt Academie, “Kerncompetenties 2018-2019”, 
https://www.feeds.ahk.nl/media/rwa/docs/studenteninformatie/eindtermen/kerncompetenties.pdf, 
geraadpleegd 20 januari 2020. 
41 Ibidem.  
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te doen. Ik kon me dus wel goed inleven in hun behoeftes (7.2) en tegengestelde belangen. Maar dit 

zat misschien ook wel in de weg, om de taak te kunnen uitvoeren. 

Tijdens mijn stage heb ik gewerkt aan het opbouwen van een netwerk, ook door contact met de 

andere gebedshuizen en de klankbordgroep (7.4). In dit verslag heb ik aan zelfreflectie gedaan (7.3).  

Urenverantwoording  
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Bijlage 1: Feest! In de stad – Handleiding  

 
  

      

Handleiding Feest! In de stad 



Feest! in de Stad in Ons’ Lieve Heer op Solder 
 
De educatiemissie van het museum luidt: “Het publiek kennis laten maken met en bewust maken van de 
maatschappelijke relevantie van ons erfgoed voor de huidige, diverse samenleving.” 
 
Het programma Feest! in de stad sluit aan bij deze missie. Door het met leerlingen te hebben over de 
(religieuze) feestdagen, en de grote diversiteit daaraan, proberen we hen bewust te maken van de 
relevantie van dat erfgoed voor de huidige en diverse samenleving van nu.  
 
De feestdagen zijn een goede ingang om een interreligieus gesprek te voeren. Iedereen viert wel eens 
feest, van jong tot oud. Maar niet iedereen viert dezelfde feesten. De een viert Pasen, maar de andere de 
ander het Suikerfeest. De leerlingen leren gaandeweg meer van elkaar, door naar elkaars verhalen te 
luisteren.  
 
Het Feest!-programma past daarnaast perfect in de leerlijn burgerschapsvorming waaraan we op het 
moment werken binnen het museum.  Burgerschapsvorming is in elke laag van het onderwijs een steeds 
belangrijker vakgebied. Wie ben je zelf en wie is de ander? En hoe kun je met elkaar om gaan?  
 
Verdraagzaamheid en tolerantie zijn belangrijke vraagstukken op dit gebied. Tijdens het Feest!-programma 
maken leerlingen via een laagdrempelige manier kennis met het begrip tolerantie en religieuze diversiteit. 
Bij welke religies hoort zo’n feestdag nu? En zijn er ook overeenkomsten tussen die verschillende religies, 
feesten en gebedshuizen?  
 
Het Feest!-programma is zo ook een opstap naar onze andere programma’s waarin tolerantie een 
hoofdbegrip is. Vanaf groep 6 kunnen klassen in het basisonderwijs ook een gebedshuizentour boeken. 
Leerlingen gaan dan letterlijk naar de andere gebedshuizen toe, om zo te kunnen zien en te ontdekken dat 
er ook best veel overeenkomsten zijn.  
 
De programma’s sluiten aan op de kerndoelen 1, 2, 37, 38, 51 en 56 van het basisonderwijs. Zo zijn 
leerlingen bezig met waarden en normen, en leren ze over de verschillende religieuze en 
levensbeschouwelijke stromingen in de multiculturele samenleving. Respectvol om gaan met verschillen in 
opvattingen is hier dan ook een belangrijk onderdeel van.  
 
In dit document is in grote lijnen de inhoud van het programma beschreven. Als museumdocent kun je hier 
natuurlijk je eigen invulling en draai aan geven. Het document staat vol met tips en (hopelijk) inspiratie om 
je op weg te helpen. Zo is er een route beschreven en zijn er wat voorbeeld/inspiratievragen (in cursief) 
opgenomen bij elke ruimte in het museum.  
 
Het document bevat daarnaast drie bijlagen met extra informatie. Daaronder valt achtergrond informatie 
over collectie in het museum, een samenvatting met puntsgewijze informatie over de feestdagen en een 
beschrijving van de voorwerpen die in de educatieruimte liggen (zie gebedshuizenspel).  

 

  



Omschrijving programma  
Het programma bestaat uit het gebedshuizenspel en het bezoeken van het museum. Vanwege de logistiek 
begint de ene groep begint met het spel, de andere groep begint met het bezoeken van het museum en 
vice versa.  
  
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de religies Jodendom, Christendom, Islam, Boeddhisme en 
het Hindoeïsme? En welke gebedshuizen horen bij deze religies? En wie komt er zelf wel eens of vaak  in een 
gebedshuis? 
Dit ontdekken de leerlingen in het gebedshuizenspel. Samen ontdekken we hoe de gebedshuizen eruit zien 
en wat de regels en gewoontes daar zijn.  
 
Na of voor het gebedshuizenspel ga je op pad door het 17e -eeuwse huis met de kerk op zolder.  
Pinksteren, Kerst en Pasen, wat hebben die vrije dagen met elkaar gemeen? En wat denk je van Sinterklaas? 
Het zijn allemaal van oorsprong christelijke feestdagen. Wat vier je op deze feestdagen? En vier jij misschien 
andere feesten? Waarom vier je die?  
 
Met elkaar in gesprek gaan staat in dit programma centraal. Als je naar elkaars verhalen luistert, leer je 
elkaar kennen en kun je elkaar beter begrijpen.  

 

Globale planning van een programma van 75 minuten  
In deze planning is uitgegaan van de start van het programma om 10:00, natuurlijk kan dit ook op een 
ander tijdstip.  
 
Groep 1 Start Gebedshuizenspel 

Wanneer  Hoelang (min.) Wat  Waar 

10:00-10:10 10 Introductie (+jassen en 
tassen) 

Educatieruimte  

10:10-10:25 15 Gebedshuizenspel Educatieruimte  

10:30-10:40 10 Sael – Algemeen  Sael  

  Sael - Sinterklaas Sael  

10:45-11:05 20 Kerk - Paasverhaal Kerk – Achter  

  Kerk – Algemeen  Kerk – Altaar/Midden 

11:10-11:15 5 Afsluiting – Reflectie Educatieruimte  

 
Groep 2 Start Sael 

Wanneer Hoelang (min.)  Wat  Waar 

10:00-10:10 10 Introductie (+jassen en 
tassen) 

Educatieruimte  

10:15-10:25 10 Sael – Algemeen  Sael  

  Sael - Sinterklaas Sael  

10:30-10:50 20 Kerk - Paasverhaal Kerk – Achter  

  Kerk – Algemeen  Kerk – Altaar/Midden 

10:55-11:10 15 Gebedshuizenspel Educatieruimte  

11:10-11:15 5 Afsluiting – Reflectie Educatieruimte  

 
NB Houd rekening met elkaar: de eerste groep is nog in de kerk, wanneer de tweede daar aan komt. Spreek 
eventueel van tevoren even af hoe jullie dit aanpakken.  



Inhoud 
Een * betekent dat er verderop in dit document meer informatie staat over het onderwerp.  
 

Binnenkomst en introductie (10 min): 
Laat leerlingen hun jassen en tassen ophangen in de afsluitbare ruimte in de educatieruimte.  
Waar ben je? Waar gaat het over en wat gaan we hier doen? Welke feestdagen kennen jullie? En welke 
feestdagen vier je zelf?  
 
Klas in tweeën splitsen. Groep 1 begint met Gebedshuizenspel. Groep 2 begint in de Sael. 

 

Gebedshuizenspel in educatieruimte (10 min) (Bij groep 2 is deze aan het einde van programma) 
Activiteit met stellingen (op kaartjes) en attributen waarbij leerlingen kunnen kijken wat ze al van de 
verschillende gebedshuizen weten of denken te weten. Centraal staan uitwisseling,  en interactie. * 

 

Sael (10 min) 
Waar denken jullie dat deze ruimte voor diende? Vertel kort iets over de Sael.  
 
Laat het sinterklaasschilderij zien (St. Nicolaasavond, Richard Brakenburgh (1650-1702) (print op A3). Vertel 
dat het Sint Nicolaasfeest ook al in de zeventiende eeuw werd gevierd. *  
 
Eventueel kijkopdracht: hoe zie je dat op dit schilderij het Sint Nicolaasfeest gevierd wordt? Laat leerlingen 
(eventueel in groepjes) kijken en in stilte nadenken wat het antwoord kan zijn, niet aan elkaar verklappen 
wat het is!  
 
Eventueel: Laat ook het sinterklaasschilderij van Jan Steen zien. Op dit schilderij zie je ook lekkernijen die 
we in het heden nog eten (speculaas). Welke feestdagen ken je nog waar je speciale gerechten eet?  
 

Kerk (20 min) 
Drieluik Bewening van Christus (schilderij achterin de kerk)   
Dit schilderij verbeeldt een christelijke feestdag. Welke? Weten leerlingen al iets, wat zie je op het 
schilderij? Vertel over Goede Vrijdag en Pasen*, wat vieren Christenen dan? Doe jij ook iets met Pasen? En 
wat eet je dan?  
 

Waar ben je nu? 
De museumdocent vertelt over de kerk, waarom een kerk op de zolders van een woonhuis? 
(Protestants/katholieke geschiedenis) 
  
Wat maakt het een kerk en hoe zie je dat? Waarom kom je bij elkaar in een kerk? Welke feesten vier je in de 
kerk?  
 
En komt iemand wel eens in een gebedshuis, en welke dan? Elke week? Elke maand? Of misschien wel eens 
op vakantie? Wat doe je daar? En vier je er ook feesten?  
 
Loop achter het altaar langs en wijs op de altaarstukken met Pasen en Pinksteren. Ook op die dagen ben je 
vrij van school. Wat zijn de verhalen die daarbij horen?  
 

Afsluiting - educatieruimte (5 min) 
Afsluiten en eventueel kort reflecteren, wat hebben ze gezien? Hoe vonden ze het? 



Gebedshuizenspel 
Tijdens het gebedshuizenspel leest de museumdocent een stelling op van de kaartjes. De leerlingen kiezen 
bij welk gebedshuis dit hoort en gaan bij de afbeelding van het bijbehorende gebedshuis staan. Leerlingen 
kunnen zelf met een eigen alternatieve interpretatie komen. Er is niet één waarheid. 
 
Met de voorwerpen kun je de gebedshuizen en rituelen iets meer beeldend maken. Vraag bijvoorbeeld bij 
welk gebedshuis een bepaald voorwerp hoort. Gebruik hierbij meerdere zintuigen, voelen, zien, ruiken, etc.  
 
Benodigdheden  

• Paaltjes met afbeeldingen gebedshuizen boeddhistische tempel, moskee, synagoge, mandir en kerk 
(zie afbeeldingen hieronder) 

• Geplastificeerde stellingen (10x) 

• Afbeeldingen gebedshuizen binnenkant/buitenkant  

• Tas met spullen gebedshuizen (zie apart document met beschrijvingen) 

 

 
Afbeelding 1: Gebedshuizen v.l.n.r. kerk, mandir, moskee, synagoge, boeddhistische tempel 

 
 
Stellingen      Antwoorden 

1. Je doet je schoenen uit    Moskee / mandir /  boedd. tempel 

2. Hier mag je rennen    Nergens  

3. Je zit op de grond    Moskee / mandir / boedd. tempel 

4. Hier zie je beelden van heiligen en God  Katholieke kerk / mandir / boedd. tempel 

5. Je moet je hoofd bedekken    Moskee / synagoge  

6. Je ruikt wierook    Mandir / boedd. tempel / katholieke kerk 

7. Hier kom je tijdens feestdagen    Overal 

8. Je moet je van tevoren wassen   Moskee / katholieke kerk (wijwaterbakje) 

9. Je geeft geld of je offert iets    Mandir / boedd. tempel /P&K kerk /synagoge 

10. Hier zing je samen     Mandir / boedd. tempel / kerk 

 
 
 
 



Achtergrond informatie  
Sael 
Sinterklaasschilderij (Richard Brakenburg, 1685)  
Het Sint Nicolaasfeest werd ook al in de 17e eeuw gevierd; (400 jaar 
geleden), dat zie je op dit schilderij. De meisjes links hebben allebei een 
pop gekregen van de Sint. Maar de jongen links huilt. De vrouw achter 
hem heeft een schoen vast met een roe erin, de jongen is dus niet braaf 
geweest. De vrouw rechts op het schilderij maakt een lokkend gebaar met 
haar vinger. Zij heeft waarschijnlijk toch nog een cadeautje voor de 
jongen.  
 
Sint Nicolaas is een heilige uit het katholieke geloof. Hij is de beschermer van kinderen, zeelieden, 
ongehuwde vrouwen, kooplieden en Amsterdam. De kerk op zolder van het huis, heette eerst de Sint 
Nicolaaskerk, daarom is Sint Nicolaas een belangrijke heilige voor het museum.  
 

Kerk  

Goede Vrijdag & Pasen  
Goede vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken 
Christenen de dood van Jezus aan het kruis. Goede Vrijdag heet zo 
omdat de christenen geloven dat Jezus die dag gestorven is om ieder 
mens te verlossen van zijn zonden. Het lijden en sterven van Jezus was 
niet zinloos, maar is voor iedereen van grote betekenis. Op het schilderij 
zie je o.a. Maria, de moeder van Jezus, nadat Jezus van het kruis is 
gehaald. Zij zal Jezus met haar vrienden naar zijn graf brengen, die wordt 
afgesloten met een grote zware steen.  
 
Met Pasen, op de zondag na Goede Vrijdag, wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Met Pasen 
gaan een paar vrouwen naar het graf van Jezus, en zien daar dat het graf geopend en leeg is. Een engel 
vertelt hen dat Jezus is opgestaan. Dat betekent dat doodgaan dus niet meer het einde van het leven is. 
Christenen geloven in eeuwig leven na de dood. Pasen is daarom het feest van een nieuw begin.  
Versierde eieren met Pasen staan ook voor een nieuw leven, de lente, vruchtbaarheid.  

 

Altaarstuk Pinksteren  
Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen. Tijdens Pinksteren herdenken de christenen dat de Heilige 
Geest neerdaalde over de apostelen (vrienden en leerlingen van Jezus). Na Jezus’ hemelvaart waren de 
apostelen alleen achtergebleven en wisten ze niet goed wat ze moesten doen. Tijdens Pinksteren klonk het 
geluid van een stormwind en er was een verschijnsel van vuur. Dit vuur leek op de hoofden van de 
apostelen te branden en opeens konden ze allemaal vreemde talen spreken. De apostelen kregen de 
opdracht om de boodschap van God in alle landen van de wereld te verspreiden, dit kon nu doordat ze 
allemaal verschillende talen spraken.  
 
De Heilige Geest wordt bij Pinksteren afgebeeld als ‘vurige tongen’, de vlammetjes boven de hoofden van 
de apostelen. Maar vaker wordt de Heilige Geest afgebeeld als een duif. De duif staat symbool voor vrede 
en hemelse inspiratie. Maar ook voor de ziel van mensen, het deel van de mens dat na de dood volgens de 
christenen nog blijft leven.  

 
 



Feestdagen  
Hindoeïsme  
Holi (Phagwa) – 9-10 maart 2020:  

 Tijdens Holi Phagwa wordt het hindoejaar afgesloten en het nieuwe jaar verwelkomt. Ook wordt de 
overwinning van de lente op de winter en het goede op het kwade gevierd. 

 Op de avond met volle maan voor Holi wordt de holika aangestoken. Een brandstapel met in het 
midden een stek van de ricinusplant. Mensen dansen om het vuur en gooien er stenen en zand in. 
Slechte gevoelens en gedachtes moeten zo verdwijnen. Ook worden er soms granen en noten op 
het vuur gepoft.  

 De volgende dag begint het echte feest en bestrooit men elkaar met aarde of as, dan gaat iedereen 
zich wassen en reinigen.  

 Met witte kleding bekogelen de hindoes elkaar met kleur- en reukstoffen. Het gekleurde poeder 
heeft symbolische betekenissen. Zo staat rood voor liefde en vruchtbaarheid, oranje voor vuur en 
geduld en wit voor vrede.  

 Men haalt grappen met elkaar uit en gaat zingend en dansend langs de huizen.  
 ’s Avonds wordt er uitgebreid gegeten met de hele familie. 

 

Raksha Bandhan – 3  augustus 2020:  
 Naam van dit feest betekent ‘band van bescherming’  
 Zussen gaan naar hun broers en houden een kleine ceremonie. Ze binden een armbandje (rakhi) 

om bij hun broer en zeggen een mantra (gebed). Ze bidden voor een lang en gelukkig leven. 
 De broer belooft zijn zus altijd te beschermen.  
 Een vrouw kan ook een rakhi ombinden bij iemand die zij als broer ziet.  

 

Divali – 14 november 2020: 
 Feest van het licht, divali betekent een rij lichtjes. De lichtjes verdrijven de duisternis en het kwaad  
 Vuil is volgens hindoes de bron van het kwaad, daarom bereidt men zich voor op het feest door 

lichaam en ziel te reinigen. Het huis wordt schoongemaakt en versierd met bloemen. 
 Duurt tussen twee en vijf dagen, huizen staan vol met lichtjes. Deze lokken geluksgodin Lakshmi 

het huis binnen. Mensen maken tekeningen van gekleurd poeder voor haar op de grond.  
 Familiefeest: lekker eten, veel zoetigheid. Mensen geven elkaar cadeautjes en vertellen spannende 

oude legenden. 
 NB Divali is net als Kerstmis en Chanoeka een lichtfeest  

 

Boeddhisme  
Wesak – 7 mei 2020:  

 Vieren van verjaardag, sterfdag en verlichting van Siddharta Gautama (stichter van het 
boeddhisme, zijn bekende naam is Boeddha) 

 Bezoeken van een boeddhistische tempel of klooster  
 Iets geven aan de kloosterbewoners (geld, bloemen, kaarsje, wierrook) 
 Het is een dag van goede daden  



Christendom  
Carnaval – 23 februari 2020:  

 Rooms-katholiek  
 Zeven weken voor Pasen. Alles staat op zijn kop en alles mag: verkleden, veel drinken, eten en gek 

doen. Carnaval was vroeger het laatste moment dat dat allemaal mocht, op Aswoensdag begon de 
vastentijd.  

 In de vastentijd leef je sober en serieus, 40 dagen lang tot Pasen.  
 

Pasen – 12 april 2020:  
 Zie beschrijving bij extra informatie – Kerk 

 

Hemelvaart – 21 mei 2020:  
 40 dagen nadat Jezus was opgestaan uit de dood, steeg hij op naar de hemel.  
 Hij zei tegen de apostelen (leerlingen van Jezus) dat ze niet verdrietig moesten zijn, maar de 

boodschap van God moesten verspreiden. In de hemel zouden ze elkaar weer zien.  
   

Pinksteren – 31 mei 2020:  
 De Heilige Geest daalde neer over de apostelen. Het geluid van een stormwind klonk en er 

verscheen vuur boven de hoofden van de apostelen. Deze gaven de apostelen de kracht om alle 
talen te spreken. Zo konden ze iedereen over Jezus vertellen.  

 De Heilige Geest wordt vaak als duif afgebeeld: hemelse inspiratie, vrede en de ziel.  
 

Sint Maarten – 11 november 2020:  
 Soldaat in Romeins leger.  
 Deelde op koude dag, rode mantel met arme bedelaar. Later droomde hij dat hij zijn mantel niet 

met een bedelaar deelde, maar met Jezus.  
 Verliet het leger, liet zich dopen tot christen en werd kluizenaar, na overlijden tot heilige verklaard.  
 Tijdens het Sint-Maartenfeest lopen kinderen met lampions langs de deuren, zingen liedjes en 

verwachten daarvoor in ruil een traktatie.  
 

Sinterklaas – 5/6 december 2020:  
 Sinterklaas is afgeleid van de Heilige Sint Nicolaas. Hij leefde rond 270 in Myra (huidige Turkije), 

waar hij bisschop was.  
 Verschillende legendes over de goede daden van Sint Nicolaas, waaruit zijn vriendschap met 

kinderen en de cadeaus die hij geeft kunnen worden afgeleid. 
 

Kerstmis – 25 december 2020:  
 De geboorte van Jezus de verlosser, die ruim 2000 jaar geleden geboren werd in een stal in 

Bethlehem.  
 Jezus kreeg in de stal bezoek van drie wijze mannen uit het Oosten (3 koningen). Tijdens de lange 

reis wees een heldere ster hen de weg.  
 Kerstmis is een lichtfeest. De brandende kaars staat symbool voor Jezus, die zichzelf het Licht van 

de wereld noemde.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Islam  
Ramadan – 23 april t/m 23 mei (geen feest):  

 Vasten is een van de vijf zuilen van de islam. Deze zuilen zijn de grondslag van de islam. 
 Tijdens de negende maand van de islamitische jaartelling, vasten moslims van zonsopgang tot 

zonsondergang. Dit betekent onthouding van eten, drinken, roken en seksuele omgang.  
 Het gaat dan vooral om de oefening in zelfbeheersing en de innerlijke zuivering voor God. 

Daarnaast is de solidariteit met de medemens belangrijk, in het bijzonder met armen en gasten.  
 Mohammed ontving in de negende maand voor het eerst een openbaring van God, vandaar dat 

deze maand wordt aangehouden.  
 

Suikerfeest (Ied ul-Fitr) – 24 t/m 26 mei 2020: 
 Ied ul-Fitr betekent het feest van het breken van de vasten. In de Turkse traditie het suikerfeest 

genoemd. Tijdens dit feest wordt het einde van de ramadan gevierd. 
 Er wordt veel gegeten nu dit weer kan, dus een feest met veel bijzondere maaltijden. 
 Felicitatie: Eid Mubarak → Gezegend feest 

 

Offerfeest – 30 juli t/m 3 augustus 2020: 
 Herdenkt dat Ibrahim bijna zijn zoon doodde, omdat hij hem aan God moest offeren. God stelde zo 

zijn vertrouwen in God op de proef. Op het laatste moment stuurde God een schaap uit de hemel 
dat geslacht mocht worden.  

 Om god te bedanken slacht elk gezin dat het kan betalen een dier. 
 Van het vlees worden feestgerechten gemaakt, maar het gaat om het delen van het eten met 

anderen. 
 Iedereen gaat bij elkaar op bezoek en wenst elkaar geluk en geeft cadeautjes. 

 

Geboorte van de profeet – 29 oktober 2020: 
 Viering van de geboorte van de profeet Mohammed. 
 Liedjes, gedichten en verhalen vertellen over hoe goed Mohammed en zijn daden waren.  
 Veel zoete hapjes: zoet eten is zoet denken. Brengt positieve gedachten over de profeet. 
 Mohammeds lievelingseten wordt gegeten: griesmeelpap met boter en honing.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Jodendom  
Rosj Hasjana – 18 t/m 20 september 2020:  

 Joods religieus nieuwjaar.  
 Er wordt op de sjofar (ramshoorn) geblazen als oproep tot bezinning en zelfonderzoek.  
 Joden denken na over hun zondes en proberen die recht te zetten, ze leggen ruzies bij. Ook leidt 

het nadenken over de zondes tot vertrouwen op Gods vergevingsgezindheid.   
 Mensen eten een stukje appel met honing in de hoop op een zoet nieuw jaar.  

 

Jom Kippoer – Grote verzoendag – 27 t/m 28 september 2020:  
 Als teken van loutering (reiniging) van lichaam en geest, is Grote Verzoendag een dag van vasten. Er 

mag niet gegeten, gedronken en gewerkt worden gedurende 25 uur.  
 Schuldbelijdenis en vergeving van God staan centraal tijdens deze feestdag.  

 

Loofhuttenfeest – 2 t/m 9 oktober 2020:  
 Dit vrolijke feest wordt gevierd om de tocht door de woestijn uit Egypte (waar de joden in slavernij 

leefden) naar het beloofde land te gedenken.  
 Als teken van vertrouwen op God, en ter herinnering aan de woestijntocht moeten joden 7 dagen 

per jaar in een hut wonen. De hut staat symbool voor de hutjes zonder dak waarin tijdens de tocht 
geslapen werd.  

 De hut wordt gebouwd op balkon of in de tuin van takken en bladeren (loof). 
  

Chanoeka – 10 t/m 18 december 2020 : 
 Vieren dat de grote tempel in Jeruzalem weer voor eigen godsdienst gebruikt mocht worden 

(ervoor werden ze gedwongen Griekse goden te vereren). 
 Bij de heropening van de tempel was er nog maar heel weinig lampenolie. Maar door een wonder 

bleef de olie 8 dagen lang licht geven, waardoor er genoeg tijd was om nieuwe olie te maken. 
 In een speciale kandelaar (chanoekia) wordt daarom elke dag 1 kaars aangestoken, tot op de 

achtste dag alle kaarsen branden.  
 Echt familiefeest: mensen kom iedere avond bij elkaar om te eten, zingen, cadeautjes uitdelen en 

spelletjes spelen.  
 

Poerim – 9 t/m 10 maart 2020:  
 In de synagoge wordt de Ester-rol voorgelezen. Het verhaal gaat als volgt: 

Haman is erop uit om het joodse volk uit te roeien, omdat de jood Mordekai niet voor hem wilde 
buigen (joden mogen alleen voor God buigen). Haman gaat naar koning Ahasveros en hij zegt dat 
door het lot (poer) een dag wordt aangegeven waarop de joden mogen worden aangevallen. Op 
advies van Mordekai gaat koningin Ester naar haar man. Dit zorgt ervoor dat Haman terecht 
gesteld wordt.  

 Poerim herinnert aan de wonderbaarlijke redding van het volk.  
 Het wordt uitbundig gevierd met een uitgebreide verkleedpartij. Wanneer er in de synagoge het 

woord Haman wordt gezegd, wordt er met een ratel veel lawaai gemaakt. Dit wordt gedaan om te 
vieren dat de slechterik niet gewonnen heeft. 

 Speciaal gerecht: hamansoren, gevulde driehoekjes met bijv. maanzaad of chocopasta.  
 

Pesach – 8 t/m 16 april 2020:  
 Met Pesach herdenken joden dat ze 4000 jaar geleden door God bevrijd werden van de slavernij in 

Egypte.  
 Joden moesten toen plotseling vertrekken, en hadden daardoor geen tijd om hun brooddeeg te 

laten rijzen. Ze namen platte, ongezuurde broden mee, matzes.  
 Het belangrijkste onderdeel is de seidermaaltijd op seideravond. Dan wordt de paashagada 

(vertelling) gelezen, waar de uittocht uit Egypte in staat.  
 Tijdens de maaltijd worden speciale gerechten gegeten, zoals: matzes, bitter kruid (herinnert aan 

slavernij), hard gekookt ei (herinnert aan de verwoesting van de tempel), chareseth, een gerecht 
gemaakt van appel, rozijnen, gemaalde amandelen en zoete wijn dat herinnert aan de stenen die 
de joden moesten bakken in Egypte. 

 



Voorwerpen Feest! in de stad  
 

Wat? Geloof Waarom? Foto 
Doek met 
Ganesha  

Hindoeïsme  In het hindoeïsme wordt er geloofd in veel 
goden. In de verering van de goden spelen 
afbeeldingen een belangrijke rol, omdat 
hierin de essentie van de godheid aanwezig 
is. Ganesha is een erg populaire godheid, 
met een olifantenkop en een 
mensenlichaam. Hij is de god van de 
wijsheid en vooral ook de god die obstakels 
in je leven opruimt.  
 

 

(Japa)mala Hindoeïsme 
Boeddhisme  

De Japamala is een gebedssnoer dat 
gebruikt wordt in het hindoeïsme en 
boeddhisme. Het bestaat meestal uit 108 
kralen. Het gebedssnoer wordt gebruikt om 
de tel niet kwijt te raken bij het opnoemen 
van mantra’s. Een mantra is een gedicht, 
woord, lettergreep of uitspraak, dat het 
beste omschreven kan worden als iets 
tussen een spreuk met magisch effect en 
een gebed. Door het opnoemen van 
mantra’s zou de ziel gereinigd worden.  

 

Wierook  Boeddhisme  Wierook wordt in het boeddhisme gebruikt 
als offer aan Boeddha. De wierook staat 
symbool voor wijsheid en zuiverheid.  
 

 
Keppeltje Jodendom In de Joodse traditie is het gebruikelijk dat 

mannen hun hoofd bedekken uit eerbied 
(respect, waardering) voor god. Vroeger 
droegen mannen binnenshuis vooral het 
keppeltje, en droegen ze buitenshuis een 
hoed of pet. Tegenwoordig zijn hoeden niet 
meer heel populair, en dragen mannen 
buitenshuis ook vaak een keppeltje. In de 
synagoge is het voor alle mannen, Joods of 
niet, verplicht om een keppeltje te dragen 

 

Chanoekia Jodendom  Tijdens Chanoeka vieren joden dat de grote 
tempel in Jeruzalem weer voor eigen 
godsdienst gebruikt mocht worden. 
Bij de heropening van de tempel was er nog 
maar heel weinig lampenolie. Door een 
wonder bleef de olie 8 dagen lang licht 
geven.  
In deze speciale kandelaar wordt daarom 
elke dag 1 kaars aangestoken. Kaarsen  



aansteken gebeurt met de speciale negende 
kaars in het midden van de chanoekia.  

Gebedskleed  Islam  De salat is het rituele gebed binnen de islam. 
Elke moslim moet het gebed 5 keer per dag 
verrichten, op vastgestelde tijden. Voor het 
gebed moeten je handen, voeten, oren, 
ogen, mond en hals gewassen worden, zo 
kan je schoon voor God verschijnen. Het 
rituele gebed wordt verricht in de richting 
van Mekka. De salat kan overal plaatsvinden, 
en daar is dit gebedskleed voor. Als je de 
salat op het gebedskleed verricht, is de 
grond onder je ook rein.  

 

Tasbih  Islam  De Tasbih is een door moslims gebruikt 
gebedssnoer. Het wordt gebruikt om de 
dzikr uit te voeren. Het is een vorm van 
meditatie waarbij een woord of zin langdurig 
herhaald wordt. Vaak wordt er 33 keer 
oebhan Allah (verheven is God), 33 keer Al-
hamdoelillah (dank aan God) en 33 keer 
Allahoe Akbar (God is de grootste) gezegd. 
Ook wordt de tasbih gebruikt als hulpmiddel 
om de 99 namen van Allah te noemen.   

Rozenkrans  Christendom In de katholieke kerk wordt de rozenkrans 
gebruikt als gebedssnoer. De rozenkrans 
heeft 50 kleine en 5 grote kralen. Tijdens het 
rozenkransgebed bidt je gewoonlijk 15 keer 
het Onzevader en 150 keer een 
Weesgegroet. Dat doe je door bij de 5 grote 
kralen het Onzevader te bidden en bij de 50 
kleine kralen de Weesgegroet. Je doorloopt 
de ketting dan 3 keer. Een minder 
uitgebreide variant is het rozenhoedje, dan 
bid je maar een keer de hele ketting. Hier 
zijn andere speciale regels voor.  

 

Wierook  Christendom  Wierook wordt in de katholieke kerk 
gebruikt als reukoffer. Tijdens de mis wordt 
er met een wierrookvat gezwaaid, waardoor 
de wierrook vrij komt. De wierrook staat 
symbool voor het ten hemel opstijgende 
gebed.   
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Beste museumdocent,  

In dit informatiepakket vind je inhoudelijke informatie over de vijf wereldreligies en over de 

gebedshuizen die we in de tour bezoeken.  

In het eerste deel zijn de vijf wereldreligies, Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en 

Islam zo kort mogelijk uitgewerkt. Elk hoofdstuk gaat in op een van de religies. In de inhoudsopgave 

op de volgende pagina, kun je zien hoe de hoofdstukken zijn opgebouwd en op welke thema’s elk 

hoofdstuk in gaat.  

In het document wordt de afkorting gjt gebruikt, dit betekent: gebruikelijke jaartelling. De westerse 

jaartelling die uitgaat van voor en na christus.  

In het tweede deel van dit document zijn drie gebedshuizen in Amsterdam beschreven. De Fatih-

moskee, de Portugese Synagoge en ons eigen museum. Hier vind je weetjes en feitjes over de 

gebedshuizen.  
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Hindoeïsme  

Naam en oorsprong  
Volgelingen van het hindoeïsme noemen we hindoes. Hindoes noemen hun religie zelf ‘sanatana 

dharma’ dat eeuwige leer of bestemming betekent. Er is geen vaste stichter of vaste organisatie in 

het hindoeïsme, en daardoor beleven hindoes hun geloof overal op de wereld anders.  

Het hindoeïsme is het resultaat van een ontwikkelingsproces, waar steeds meer religieuze en sociale 

elementen aan zijn toegevoegd. Grofweg is het hindoeïsme ontstaan uit de volgende twee religies:  

1. De natuurreligie van de oorspronkelijke bewoners van India, hier werden de natuurkrachten 

als goden gezien (bijvoorbeeld god van vuur/aarde/water etc.) 

2. De religie van de volksstammen, de Ariërs, die na 2000 voor gjt heel India beheersten en hun 

stempel hebben gezet op de sociale orde.  

Bronnen  
De Ariërs hadden een verzameling van lofliederen, gebeden en offerspreuken die mondeling werden 

overgedragen. Tussen 1500 en 800 voor gjt, zijn deze opgeschreven en vormen ze de oudste 

literatuur: de veda’s (veda=weten). 

Na het ontstaan van de veda’s, komen er ook grote religieuze verhalen. Deze staan vandaag de dag 

meer centraal in het leven van een hindoe, omdat zij daar inspiratie uithalen voor het alledaagse 

leven.  

Een van de belangrijkste verhalen is de ‘Bhagavadgita’. In dit verhaal staat Kirsjna centraal, hij is een 

avatara (nederdaling) van de god Visjnoe. In dit verhaal onthult Kirsjna de drie klassieke 

verlossingswegen: de karmayoga, bhaktiyoga en jnanayoga. Het gezag van dit verhaal is te 

vergelijken met de bijbel in het christendom. 

Essentie  
In het hindoeïsme wordt geloofd dat je uiteindelijke bestemming als mens niet in deze materiële 

wereld ligt, maar in de goddelijke wereld. Door het vervolmaken van jezelf of door je overgave kun je 

dit goddelijke bereiken. Dharma betekent bestemming. Brahman is het eeuwig goddelijke, de orde 

van rust en harmonie, het is overal en altijd aanwezig. Brahman is echter geen schepper of God zoals 

in het Christendom. Hoe alles is ontstaan is voor hindoes niet van belang, omdat we leven in een 

eindeloze cirkel van ontstaan, ondergang en wederkeer.  

Ieder mens heeft een goddelijke essentie, deze heet atman. De atman is een soort ziel, die steeds 

weer van bestaansvorm wisselt. Deze reïncarnatie bevat niet alleen je menselijke bestaan, maar al 

het bestaan.  

Karma  
Hoe je opnieuw wordt geboren hangt af van je karma. Karma betekent letterlijk handeling, maar het 

gaat vooral om de intentie waarmee je handelt. Door goed te handelen krijg je een beter nieuw 

leven, en andersom natuurlijk ook.  

Steeds opnieuw wedergeboren worden is niet fijn, omdat je elke keer weer moet lijden en doodgaan. 

Je atman kan alleen loskomen van je lichaam en dus van de eindeloze wedergeboorte, als je geen 

karma meer produceert. Dan ben je verlost. 

Verlossing  
In de bhagavadgita worden de verlossingswegen van de eindeloze wedergeboorte beschreven:  
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1. Karma-marga (weg van het handelen) 

Zonder eigenbelang houd je je op deze weg aan je dharma. Met de juiste morele houding 

kun je het produceren van karma stoppen en keert je atman terug in de oceaan van 

brahman.  

2. Bhakti-marga (weg van liefdevolle overgave) 

Op deze weg kies je een godheid naar keuze en richt je jezelf daarop. In je overgave aan de 

godheid, ervaar je een vereniging van je atman met de godheid. Het gaat hier om pure liefde. 

3. Jnana-marga (weg van het inzicht) 

Op deze weg wil je door studie en meditatie tot een beter en dieper begrip van brahman en 

atman komen.  

Godenwereld  
Het hindoeïsme kent een groot aantal goden. Afbeeldingen spelen een grote rol in de verering van de 

goden, omdat deze de essentie van de goden bevatten. Hieronder enkele belangrijke hindoeïstische 

goden:  

• Visjnoe: god die het goed voor heeft met de mensen, vriendelijk en welwillend. Bekend 

omdat hij veel afdalingen naar de wereld heeft gehad om de mensheid te redden.  

• Laksjmi: godin van voorspoed en geluk. 

• Sjiva: symboliseert de kringloop van het universum, onberekenbare god.  

• Brahma: schepper-god. Wordt afgebeeld met 4 hoofden die staan voor de 4 windstreken. Hij 

wordt ook gezien als de god van de wijsheid.  

• Ganesha: god met olifantenkop en mensenlichaam, god van wijsheid en het opruimen van 

obstakels in je leven.  

De trimoerti, bestaande uit de Visjnoe, Sjiva en Brahma, is een soort drie-eenheid. Ze 

vertegenwoordigen samen de universele kringloop van het bestaan. Brahma als schepper, Visjnoe als 

beschermer en Sjiva als vernietiger, hij brengt alles terug naar de oorsprong.  

De koe is in het hindoeïsme heilig. Ze staat voor vruchtbaarheid en overvloed. De koe mag niet 

gegeten worden, omdat deze staat voor de wedergeboorte van een godin. 

Religieuze praktijk 
Het hindoeïstische geloof kan thuis en in de tempel (mandir) worden beoefend en beleefd. Thuis kan 

een hindoe eer brengen aan een godheid door lofzangen en een (vuur)offer. In de tempel worden 

offerdiensten gehouden, die worden geleid door een pandit (priester). Een vereringsritueel of 

offerdienst wordt puja genoemd. Door het doen van puja’s krijgt men beter karma.  

Reinheid speelt hierin een grote rol. Bij het zoeken van verbondenheid met een god en een 

offerritueel moeten hindoes zich van tevoren ritueel reinigen. Veel hindoes zijn vegetarisch, en 

belangrijke maaltijden zijn altijd vegetarisch. Niet alleen uit respect voor de wereld en de dieren, 

maar ook omdat het je ritueel rein maakt.  

Het hindoeïsme kent veel sanskara’s (sacramenten), ze begeleiden je tijdens je opvoeding naar het 

zijn van een volmaakt mens. Aan deze sacramenten zijn veel rituelen verbonden.  

Een voorbeeld hiervan is de inwijding tot leerling. Als jongens ongeveer 12 jaar zijn worden ze 

ingewijd tot leerling en mogen ze de heilige boeken bestuderen. De ceremonie die hierbij hoort heet 

het djanew-ritueel. De jongen krijgt een heilig koord en krijgt de heiligste spreuk. Het koord staat 

symbool voor een tweede geboorte. 
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Boeddhisme  

Naam en oorsprong  
Het boeddhisme is ontstaan in het oude religieuze milieu van India, waar ook het hindoeïsme is 

ontstaan. In die tijd was het zoeken naar het diepste inzicht het belangrijkst. De ervaring van de 

eenheid van atman en brahman (diepste levenskern en al het bestaande) was een van die belangrijke 

inzichten. Als je eenheid had bereikt, dan stopte je met wedergeboren worden. Boeddha heeft hier 

zijn eigen antwoord op want Boeddha betekent ‘ontwaakte’, hij is tot het ware inzicht gekomen. 

Bronnen  
Op de Pali-canon is het zuidelijk boeddhisme vooral gebaseerd. Het bestaat uit teksten die 

onderverdeeld zijn in drie ‘korven’:  

1. De korf van soetta’s: dit zijn de woorden van Boeddha.  

2. De korf van vinaya: dit is de discipline, deze korf bevat de leefregels voor monniken en 

nonnen.  

3. De korf van abiddhammaL dit is de zuivere leer, deze korf bevat commentaren op de uitleg 

van de leer van Boeddha.  

In het Noordelijk boeddhisme zijn er ook nog een aantal andere soetra’s belangrijk. Hierin staan 

woorden die ook aan Boeddha worden toegeschreven.  

In het volksboeddhisme zijn ook de jataka’s van belang. Dit zijn boeddhistische sprookjes, waarin 

verteld wordt over de rol van Boeddha in een vorig leven. Wijsheid en mededogen staan in deze 

verhalen centraal, zoals het de grondgedachten van het boeddhisme zijn. 

Leven van Boeddha 
In het boeddhisme wordt teruggegaan op het inzicht van één persoon, Siddharta Gautama. Hij werd 

rond 560 voor gjt geboren als een prins. Een wijze voorspelde bij zijn geboorte dat hij een groot man 

zou worden, als wereldlijk heerser of religieus leider. Daarom besloot zijn vader hem beschermend 

op te voeden, en kwam de prins bijna nooit het paleis uit. De prins groeide op, maar was niet 

tevreden met het leven in het paleis. Hij ging op rondreis en zag daar ouderdom, ziekte, dood en de 

tevredenheid van asceten. Asceten zijn mensen die streven naar een bepaalde vorm van reinheid, 

door natuurlijke verlangens te onderdrukken of beheersen. Vasten en seksuele onthouding zijn hier 

voorbeelden van.  

Geïnspireerd door de asceten en de dingen die hij zag op zijn rondreis vertrok de 29- of dertigjarige 

prins uit het paleis. Hij ging zijn leven wijden aan het vinden van een oplossing voor de 

vergankelijkheid en het ware leven. Zes jaar lang oefende hij allerlei vormen van ascese uit, maar 

zonder succes, want het leverde hem geen diep inzicht op. Daarom besloot hij ermee te stoppen en 

ging onder een boom zitten mediteren. Hier kreeg hij de ervaring die ‘het ontwaken’ heet.   

Essentie  
In het boeddhisme is het leren van de juiste verhouding tot de werkelijkheid het belangrijkst. Het 

gaat erom dat je een psychologisch inzicht bereikt in je eigen houding ten opzichte van de 

werkelijkheid. Om dit te bereiken, moet je tot het inzicht van de vier edele waarheden komen:  

1. De edele waarheid van het lijden  

2. De edele waarheid van het ontstaan van het lijden 

3. De edele waarheid van het opheffen van het lijden  

4. De edele waarheid van de weg die naar de opheffing van het lijden voert 



 6 

De oorzaken van het lijden zijn:  

1. Onwetendheid: een gebrek aan inzicht in de ware aard van het bestaan. Alles is vergankelijk 

en gaat voorbij. In het boeddhisme bestaat er dus ook geen onvergankelijke zelf, de atman of 

diepste kern.  

2. Gehechtheid en begeerte aan alles wat vergankelijk is.  

Door hier bewust van te worden, bereik je innerlijke vrijheid. Dit betekent dat je ook uit het rad van 

wedergeboorten bevrijdt wordt, door je nergens aan te hechten. Door de ‘dorst’ om je ergens aan te 

hechten, blijf je geketend aan het bestaan. 

Achtvoudige pad  

Om de ‘dorst’ te overwinnen, moet je je houden aan het achtvoudige pad. Dit pad wordt in 3 

groepen ingedeeld:  

1. Wijsheid: (1) tot het juiste inzicht komen (2) leidt tot het juiste besluit tot het streven naar 

onthechting van het vergankelijke bestaan. 

2. Tucht: (3) het juiste spreken gaat over de waarheid vertellen, oprecht, vriendelijk en 

zachtmoedig zijn. (4) juist gedrag en (5) juist leven gaat over de juiste moraal hebben en een 

goede dagelijkse levenshouding.  

3. Meditatie: (6) de juiste inspanning gaat over het hebben en bevorderen van goede 

gedachten en mededogen en om beheersing van je wil. (7) bij de juiste waakzaamheid en 

aandacht gaat het om de juiste aandacht bij wat op je pad komt en om controle over lichaam 

en geest. (8) de laatste stap juiste concentratie wordt onderverdeeld in vijf 

meditatietechnieken. 

Goden  

Omdat alleen de mens tot het ware inzicht kan komen, zijn goden niet van belang in het boeddhisme. 

De goden worden niet ontkend, maar je hebt ze niet nodig om tot inzicht te komen over hoe je moet 

leven.  

Leefregels  
Er gelden vijf voorschriften voor alle volgelingen van Boeddha. Deze voorschriften zijn niet zoals 

geboden, maar meer als oefeningen in de juiste levenshouding. Als je je niet houdt aan de 

voorschriften ben je onwetend en niet wijs. De voorschriften zijn:  

- Niet doden (ahimsa: betekent ook niet kwetsen) 

- Niet stelen  

- Geen seksueel wangedrag  

- Geen onwaarheid spreken  

- Geen drank of drugs (of andere middelen die de geest vertroebelen)  

Naast deze voorschriften en deugden is vrijgevigheid en hulp (dana) ook erg belangrijk in het 

boeddhisme. Een belangrijke voorwaarde voor het beoefenen van inzicht en meditatie, is een juiste 

levenswijze.  

Vreedzaam, vriendelijk en bewust gedrag staan, door de grote nadruk op meditatie, centraal in het 

boeddhisme. Niet alleen ten opzichte van de medemens, maar ook de natuur en dieren moeten met 

eerbied en respect behandeld worden. Daarom zijn boeddhisten vegetarisch.  
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Jodendom 

Naam en oorsprong  
De naam komt voort uit het volk, dat rond de tijd van de Bijbel, uit het gebied Judea rond Jeruzalem 

kwam. Als Jood behoor je tot een bepaald volk, of je gelooft in God of niet. Dat betekent dat je 

Jodendom dus op verschillende manieren kunt definiëren. Hier gaat het om de religieuze definitie 

van het Jodendom. 

Bronnen  
De Thora is het belangrijkste boek binnen het jodendom. De Thora bevat de eerste vijf boeken die 

aan Mozes zijn toegeschreven. In de Thora staan de verhalen over de aartsvaders, verhalen over 

Mozes en de uittocht uit Egypte en de leefregels van het jodendom. Het totaal van boeken van het 

jodendom heet de TeNaCH. Daar zitten ook de Nebiim (profetische boeken) en Chetubim (de 

geschriften, o.a. psalmen, spreuken en verhalen over Esther, Job en Ruth) bij.  

Essentie  
Het Jodendom begint met het geloof in de ene God, die de schepper is van hemel en aarde. Alle 

verhalen beginnen ook met het geloof in deze God. Daarom is Abraham op weg gegaan en heeft 

Mozes zijn volk weg geleid uit de slavernij in Egypte. Hij heeft toen de leefregels van God 

geopenbaard.  

God is enorm betrokken op het menselijk bestaan. Dat kun je zien in alle verhalen over zijn 

barmhartigheid en gerechtigheid. Voor Joden betekent dit dat God een ‘Verbond’ heeft gesloten met 

Zijn volk. Vanuit Gods kant is dit verbond onverbrekelijk, daarom kunnen Joden altijd terug naar God. 

Ook al hebben ze zich niet aan alle verplichtingen gehouden.  

In het jodendom is de verwachting van een Messiaanse tijd belangrijk. De Messias zal de mensen tot 

God brengen en alle onrecht en onderdrukking afschaffen. Dan zal het Koninkrijk van God op aarde 

komen.  

Geboden en voorschriften  
De kern van het praktiserend jodendom is het omgaan met de geboden, dit is een groot deel van het 

dagelijks leven. De geboden zijn er om de samenleving te bevorderen, voor het zicht van God. De 

komst van het Koninkrijk van God op aarde wordt bevordert door je te houden aan de leefregels. Het 

gaat dus niet om een persoonlijke verlossing uit de wereld, maar om de verlossing van de hele 

wereld. De Thora bevat 613 voorschriften, die onderverdeeld zijn in 248 geboden en 365 verboden. 

De eerste tien geboden zijn:  

1. Je zult geen andere goden hebben naast God. 

2. Je zult geen gesneden beeld maken van God.  

3. Je zult de naam van God niet zomaar gebruiken (misbruiken).  

4. Houdt de sabbat in ere, als rustdag voor God.  

5. Houdt je vader en moeder in ere.  

6. Je zult niet doden.  

7. Je zult niet echtbreken.  

8. Je zult niet stelen.  

9. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen je medemens.  

10. Je zult het bezit van je medemens niet begeren.  
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Sociale gerechtigheid (tsedaka) is in het jodendom ook erg belangrijk. Om God te eren moet je zorg 

dragen voor je medemens, en daardoor heb je ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

voor het welzijn van de hele samenleving.  

Spijswetten  

Op grond van de teksten in de Thora kennen de joden de spijswetten. Deze beschrijven welke dieren 

wel en niet gegeten mogen worden. Runderen bijvoorbeeld wel, maar varkens niet. Daarnaast 

moeten de dieren ritueel geslacht zijn en moet het bloed daarbij volledig zijn weggevloeid. Dit komt 

door de gedachte dat de ziel in het bloed zit. Melk- en vleesproducten mogen niet gecombineerd 

gegeten worden en moeten gescheiden blijven. Eten dat geoorloofd is wordt koosjer genoemd.  

Orthodox en liberaal 
In het jodendom zijn meerdere stromingen, waaronder orthodox en liberaal. Orthodoxe joden 

houden zich streng aan wat in de Thora beschreven staat, en leven de joodse wet strikt na. Liberale 

joden, zijn hier vrijer in. Zij combineren het hedendaagse leven met het historische jodendom, en 

leven daarom de wetten niet zo strikt na. Daardoor mogen bijvoorbeeld mannen en vrouwen door 

elkaar in de synagoge zitten en hoeft er minder strikt gelet te worden op de spijswetten.  

Belangrijke dagen  

Sabbat  

Van vrijdagavond tot zaterdagavond is het sabbat in het jodendom, de belangrijkste dag van de 

week. Op die dag hield God op met scheppen, en daarom moet je als mens ook stoppen met 

scheppen. Daarom is er een werkverbod op deze dag. Je mag ook niet koken, vuur aansteken of 

elektrische apparatuur inschakelen. In de synagoge is er tijdens sabbat op vrijdagavond of 

zaterdagochtend een samenkomst. Dan wordt de Thorarol gelezen en worden gebeden 

uitgesproken, de rabbijn geeft een toelichting. De chazan, de voorzanger, leidt de samenkomst.  

Feestdagen en rituelen  

Het jodendom kent veel feestdagen en overgangsrituelen die erg belangrijk zijn. Aan belangrijke 

momenten in je leven wordt er speciale aandacht gegeven. Je relatie met God wordt bevestigd door 

de rituelen die je dan uitvoert. Bijvoorbeeld de besnijdenis van jongens bij de geboorte, en de bar-

mitswa, wanneer een jongen de volwassenheid heeft bereikt (13 jaar). Tijdens de bar-mitswa leest de 

jongen voor het eerst een stuk uit de Thorarol tijdens de sabbat. In het liberale jodendom is er een 

bat-mitswa voor meisjes wanneer zij de leeftijd van 12 hebben bereikt.  
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Christendom 

Naam en oorsprong  
De volgelingen van het christendom noemen we christenen. Deze naam komt van Jezus van Nazaret, 

de Messias. Messias betekent ook wel gezalfde, in het Grieks: Christus. Christenen zijn mensen die 

Jezus volgen of door Jezus in God geloven. De boodschap en betekenis van Jezus staan in het 

christendom centraal. Jezus was joods, maar gaf aan de joodse traditie een eigen interpretatie, 

waaruit een eigen manier van leer en leven ontstond.  

Bronnen  
De christenen gaan uit van de Bijbel. Deze bestaat uit twee delen: 

1. Het Oude Testament 

Het Oude Testament komt overeen met wat bij de Joden de Tenach is. Jezus leefde naar wat 

hierin beschreven stond.   

2. Het Nieuwe Testament  

Het Nieuwe Testament is ontstaan in de eerste eeuw, en bestaat o.a. uit de brieven van 

Paulus en de vier bekende evangeliën (Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes). Het Nieuwe 

Testament gaat meer over het leven van Jezus en zijn boodschap. 

Jezus Christus  
Jezus laat zich op dertigjarige leeftijd dopen in de Jordaan door Johannes de Doper, hij riep iedereen 

op om zich tot een nieuw leven te bekeren. Vanaf zijn doop begint Jezus met rondtrekken en 

verzamelt hij zijn eigen volgelingen. Hij predikt en geneest mensen van allerlei ziektes, hij  verricht 

wonderen . In Jezus’ boodschap staat de boodschap: ‘Het Koninkrijk van God, dat nabij is gekomen’ 

centraal. Dat betekent dat God ook omkijkt naar mensen die in die tijd niet meetelden, zoals zieken, 

blinden, prostituees en melaatsen. God staat niet alleen aan de kant van de rechtvaardige, de vrome 

joden, want God is barmhartig voor ieder mens die tot hem komt. Veel mensen gingen hem hierdoor 

als de verwachte Messias zien.  

Maar Jezus krijgt steeds meer populariteit en zijn optreden wordt gezien als een probleem voor de 

gevestigde orde. Een week voor Pesach, het joodse paasfeest, wordt Jezus glorieus onthaald tijdens 

zijn intocht in Jeruzalem. Dit is de aanleiding voor de leiders van Jeruzalem om Jezus gevangen te 

laten nemen. Jezus krijgt een proces voor de Romeinse stadhouder Pilatus, die hem ter dood 

veroordeeld door kruisiging.  

Na Jezus’ dood aan het kruis, staat hij weer op. De volgelingen (apostelen) van Jezus zien dit en 

verkondigen zijn opstanding. Met Pinksteren daalt de heilige geest neer op aarde, en trekken de 

apostelen erop uit om het verhaal van Jezus verder te vertellen. De kerk is ontstaan.  

De oorspronkelijke boodschap van Jezus, over het koninkrijk van God gaat over in de boodschap over 

Jezus. De boodschap dat Jezus de verlossing uit de macht van het kwade heeft gebracht. Verlossing 

uit de zonde. 

Essentie  

De drie-eenheid  

In het christendom staat God bekend om zijn kenmerkende eigenschappen: gerechtigheid, liefde, 

barmhartigheid en genade. In de leer van de drie-eenheid staat vastgesteld hoe je de relatie tussen 

God en Jezus moet zien. God heeft zichzelf geopenbaard als de Vader (schepper), de Zoon (verlosser) 

en de Heilige Geest (bron van inspiratie, troost en kracht). Er is maar één God, die zich op drie 

manieren laat zien.  
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Verzoening en verlossing  

Als straf voor onze zonden heeft Jezus geleden aan het kruis, voor de vergeving van alle mensen op 

aarde. Het kruis wordt gezien als vergeving van alle zonden, als je in Jezus gelooft, vergeeft God je 

ondanks wat je gedaan hebt.  

Opstanding  

De opstanding van Jezus bewijst dat er na dood nog leven is. Het is een belofte voor alle gelovigen 

dat ze na hun dood naar de hemel kunnen.  

Liefde, barmhartigheid en genade  

Centraal in het christendom staat de boodschap van de liefde. Je liefde voor God maar ook voor de 

medemens. “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw 

verstand en heel uw kracht En: U zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Het voorbeeld van Jezus en zijn 

zorg voor de medemens, hebben ertoe geleid dat liefde en zorg centraal staan.  

Gelijkheid  

Voor God zijn alle mensen gelijk, elk mensenleven is waardig en belangrijk. Daarom is het concrete 

dienstbetoon (diaconaat) aan de medemens in de samenleving, belangrijker dan het verlangen naar 

gerechtigheid en vrede (zoals in het Jodendom). De verhalen over heiligen en opofferingsgezindheid 

en goed doen, zijn dan ook belangrijk.  

Zeven sacramenten  
De Rooms-katholieke kerk kent de zeven sacramenten, rituelen waardoor je Gods genade krijgt. De 

protestantse kerk kent maar twee sacramenten: de doop en het avondmaal, omdat alleen deze twee 

in de Bijbel worden beschreven. De andere zijn meestal wel aanwezig, maar worden niet als echte 

sacramenten gezien.  

1. Eucharistie – avondmaal 

2. Doop of doopsel 

3. Vormsel – belijdenis  

4. Huwelijk 

5. Ambtswijdingen (Priesterwijding) 

6. Ziekenzalving  

7. Biecht  

Belangrijke dagen  
Christenen gaan op zondag naar de kerk. De eucharistie, de mis, is de belangrijkste kerkelijke viering, 

waarbij gelovigen Jezus’ kruisoffer en verrijzenis herdenken. Belangrijke feestdagen zijn: Pasen, 

Pinksteren, Kerstmis en Hemelvaart.  
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Islam  

Naam en oorsprong 
Islam betekent letterlijk ‘overgave’ aan Allah (God). In de islam gaat het vooral om vrede vinden in de 

overgave aan (de wil van) God. Mensen die de islam aanhangen heten moslims, dit is een voltooid 

deelwoord van islam. De islam is ontstaan in Arabië door de profeet en prediker Mohammed. 

Bronnen  
In het leven van een moslim spelen twee bronnen een grote rol: de koran en de hadith. Op deze 

twee bronnen is ook de sjari’a gebaseerd, de gedragsleer.  

Het centrale heilige boek is de koran. Qur’an betekent letterlijk ‘recitatie’. De teksten die Allah 

Mohammed gaf moest hij reciteren, hierin geeft Allah de richtlijnen voor het leven. Volgens moslims 

hebben de joden en christenen het woord van God verdraaid. Daarom is het woord van God in het 

Arabisch opnieuw geopenbaard aan Mohammed.  

In de hadiths gaat het voornamelijk over de daden en woorden van Mohammed, die niet door hen 

zijn opgeschreven en niet in de Koran zijn opgenomen. Grotendeels zijn deze verhalen verzameld 

door de familie van Mohammed. 

Mohammed  
Mohammed is rond 570 in Mekka geboren. In de negende maand van het jaar 610 kreeg Mohammed 

een openbaring van God, in een grot bij de berg Hira. In deze openbaring gaat het vooral om de 

volgende dingen:  

- Het geloof in de ene God, waarmee alle andere goden en godinnen worden afgewezen. 

Hieronder vielen ook de drie godinnen waaraan de Mekkanen zeer gehecht waren en die in 

de Kaäba werden vereerd.  

- De oproep tot de plichten en rechtschapenheid ten opzichte van je medemensen en God.  

- Het laatste oordeel, waardoor rechtvaardigen en echte gelovigen worden beloond en 

onrechtvaardigen gestraft.  

In 622 vertrok Mohammed van Mekka naar Jathrib (nu Medina), omdat Mohammed weinig steun 

kreeg en geen succes boekte met zijn prediking. De tocht naar Medina heet ook wel de hidjra 

(losmaking), vanaf dat moment begint de islamitische jaartelling.  

Mohammed kreeg in Medina de gelegenheid om zijn denkbeelden toe te passen op het dagelijkse 

leven. De openbaringen die het volksleven bepalen, stammen uit deze tijd. Mohammed vaardigde 

wetten uit, hief belastingen en vormde een leger. Mohammed liet na een conflict met twee joodse 

stammen die hem afwezen, deze joden doden. Hij veranderde de gebedsrichting van Jeruzalem naar 

Mekka.  

Mohammed richtte zich na het succes in Medina weer op Mekka. Na een aantal veldslagen, trok hij in 

630 als overwinnaar Mekka binnen. De Kaäba werd als centraal heiligdom verklaart, nadat hij deze 

grondig had gereinigd. In 632 is Mohammed in Medina gestorven en begraven. 

De vijf zuilen van de islam  
De vijf zuilen vormen de grondslag van de islam, en vertellen een belangrijk deel van de inhoud van 

het geloof.  
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1.Geloofsbelijdenis – shahada  

De shahada houdt het volgende in: ‘Er is geen god dan Allah (God) en Mohammed is Zijn dienaar en 

boodschapper.’. Als je deze geloofsbelijdenis uitspreekt in de nabijheid van anderen, sluit je je aan bij 

de oemma (moslimgemeenschap).  

2.Het rituele gebed – salat  

Vanaf de pubertijd moet elke moslim vijf keer per dag op vastgestelde tijden het rituele gebed 

verrichten. Voordat dit gebeurd moet men zich ritueel wassen, zodat men rein voor God verschijnt. 

Het gebed wordt verricht richting Mekka.  

3.Armenzorg – zakat  

Zakat betekent letterlijk ‘zuivering’. De moslim heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid 

voor de zorgen van zijn medemens. Zo moet een moslim bijvoorbeeld jaarlijks 2,5% van zijn inkomen 

doneren aan de armen.  

4.Vasten – saum  

Tijdens de hele negende maand van de islamitische jaartelling, moeten moslims van zonsopgang tot 

zonsondergang vasten. Het vasten houdt een onthouding van eten, drinken roken  en seksuele 

omgang in.  

Het gaat om de innerlijke zuivering en solidariteit met de medemens, in het bijzonder ook met de 

armen. Daarnaast is het een oefening in zelfbeheersing. De ramadan is in de negende maand, omdat 

Mohammed toen de eerste openbaring ontving.  

5.De bedevaart – hadj  

Van elke moslim die ertoe in staat is, wordt geacht een keer in zijn of haar leven de bedevaart naar 
Mekka te maken.  
 

Sjari’a  

De rituelen en gedragsleer zijn verzameld in de regels van de sjari’a. Deze wordt ook wel 

onderverdeeld in 5 categorieën, waarin het menselijk gedrag in relatie tot de goddelijke wet staat. 

Alle zonden en grote en kleine daden worden zo onderverdeeld. Voor alle kwade daden is vergeving 

mogelijk, behalve voor de zonde van het ongeloof. Goed en kwaad worden ook aangegeven door 

halal (toegestaan) en haram (verboden). Alcohol, varkensvlees en het vlees/product van een niet-

ritueel geslacht dier is verboden voor moslims.  

Essentie  
In de islam gaat het vooral om de overgave en de juiste levenshouding. De relatie tussen God en de 

mens is zoals de relatie tussen Heer en dienstknecht. God zorgt voor de mens, maar daarvoor moet 

de mens doen wat God van hem vraagt. De mens wordt gezien als de plaatsvervanger van God op 

aarde, en moet dan ook goed voor de aarde zorgen. Moslims geven daarom sterk om de rol die zij 

spelen in de wereld. Als beheerder van de wereld heb je een grote verantwoordelijkheid, als jouw 

acties de balans van de wereld verstoren moet je ermee stoppen. Moslims hebben vanuit deze 

gedachte vaak ook veel respect voor dieren en het milieu.  

Religieuze leiders 
De imam heeft in Westerse landen zoals Nederland een belangrijke positie binnen de islam. Hij is de 

voorganger in gebed en de prediker in de moskee. Zoals in het christendom heeft de imam een 

pastorale taak gekregen binnen de moskee in Westerse landen.  
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Gebedshuizen in Amsterdam  
In dit document zijn enkele gebedshuizen beschreven die we bezoeken tijdens de gebedshuizentour. 

Er staan handige weetjes en feitjes in.  

Portugese synagoge  
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw was het voor joden in Amsterdam toegestaan om synagogen 

te bouwen, die zichtbaar waren vanaf de straat. In die periode werden de Grote Synagoge (1671) 

(waar nu het Joods Historisch Museum is gevestigd) en de Portugese Synagoge (1675) gebouwd.  

De inrichting van de synagoge volgt het Iberisch-Sefardisch patroon: de banken zijn in de 

lengterichting geplaatst. Het belangrijkste object in de synagoge is de Heilige Ark. De Heilige Ark is 

een kast of nis, waarin de vijf Thorarollen worden bewaard. De Heilige Ark bevindt zich meestal aan 

de muur die zich het dichtst bij Jeruzalem bevindt. Meestal is dit de oostelijke muur. De vierkante 

verhoging heet de Bima, hierop wordt de Thorarol voorgelezen.  

In de Portugese Synagoge zitten mannen en vrouwen gescheiden. De mannen zitten beneden in de 

synagoge. De vrouwen en kinderen zitten op de vrouwengalerij boven. De trap naar de 

vrouwengalerij is niet zichtbaar vanuit de synagoge.  

De synagoge heeft een grenenhouten vloer, zoals in Nederland vroeger gebruikelijk was. De vloer 

wordt nog altijd bestrooid met fijn zand, om vocht, stof en vuil van schoenen op te nemen en 

loopgeluiden te dempen. 

Het interieur van de synagoge is nooit aangepast aan de moderne tijd, en daardoor heeft het gebouw 

geen verwarming en geen elektrische verlichting. Voor de verlichting van de synagoge worden bijna 

1000 kaarsen gebruikt en in de winter kan het erg koud zijn.  

Bij de derde zuil aan de rechterkant van de synagoge, zie je een beschadiging aan de balustrade van 

de vrouwengalerij. Deze beschadiging is met opzet toegebracht aan de balustrade. De opzettelijke 

beschadiging verwijst naar de vernietiging van de Tempel in het jaar 70. Rabbijnen stelden vast dat in 

elke synagoge iets onaf of niet perfect moest blijven, zodat men herinnert blijft aan het feit dat geen 

enkele synagoge of tempel zo compleet en perfect kan zijn als de Tempel was.  

Een van de armen van de grote kandelaar bij de Heilige Ark, heeft een kaarsje dat altijd brandt, deze 

heet het Eeuwige Licht. Het Eeuwige Licht herinnert eraan dat God altijd aanwezig is, en aan de 

Menorah die in de Tempel altijd brandde.  

In de kerk op Solder hangt ook een lamp (de godslamp) om het Eeuwige Licht in te laten brandden. Bij 

op Solder brandt de kaars niet, omdat de kerk geen gewijde katholieke kerk meer is en er geen 

gewijde hosties in het tabernakel bewaard worden.  

Links en rechts voor de Heilige Ark, staan twee banken met hoezen erover heen. De banken onder de 

hoezen zijn heel mooi bewerkt met gobelin borduurwerk. De hoezen mogen van de banken af met 

de feestdag Vreugde der Wet. Tijdens de ceremonie op deze feestdag gaan er twee mannelijke 

gemeenteleden op de banken zitten. De bruidegom van de wet leest de laatste hoofdstukken van de 

Thora op. De bruidegom van het begin leest de eerste hoofdstukken op. De enige andere 

gelegenheid waarop er mensen op de bank zitten is met belangrijke ontvangsten. Zoals ontvangst 

van staatshoofden.  

Rechts van de Heilige Ark staat een choepa, die wordt gebruikt voor de huwelijksplechtigheid. De 

choepa symboliseert het nieuw te vormen joodse huis.  
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Fatih moskee Rozengracht  
De fatih-moskee, aan de Rozengracht, is gevestigd in een voormalig Rooms-Katholieke kerk. In 1971 

werd de kerk voor het laatst gebruikt voor een katholieke mis. In 1974 werd het een tapijt- en 

muziekhal, totdat het gebouw in 1981 gekocht werd door de Islamitische Stichting Fatih Amsterdam. 

Zij richtten het gebouw in tot een moskee.  

De gebedsrichting is tegenovergesteld aan de gebedsrichting van de oorspronkelijke bouw van de 

kerk. Het gebed is gericht tot de voormalige hoofdingang van het gebouw, waar nu een mihrab is 

aangebracht.  

De mihrab is een nis in een muur van de moskee. De nis geeft de gebedsrichting aan, de qibla. De 

mihrab zit daarom in de qiblamuur, de muur die op Mekka is gericht, de richting waarin het gebed 

moet worden verricht. De Heilige Ark in synagogen staat oorspronkelijk in de richting van Jeruzalem, 

de richting waarin joden bidden. De Heilige Ark in de synagoge is daarmee, net als de mihrab, een 

aanwijzing in welke richting gebeden moet worden.   

Boven de mihrab is in kalligrafie Allahs naam gemaakt. Volgens de islam mogen Allah en mensen niet 

worden afgebeeld. Daarom vind je in moskeeën vaak kalligrafie en abstracte illustraties terug. Denk 

dan aan Allahs naam gemaakt in kalligrafie of prachtige bloemenmotieven.  

Elke moskee heeft een wasruimte, omdat de reinheid van lichaam vooraf gaat aan de reinheid van 

geest. Voordat men begint aan het gebed, moet men zichzelf ritueel hebben gewassen. Men wast 

dan zijn handen, mond, neus, gezicht, onderarmen, hoofd, oren en voeten. In de katholieke kerk en 

dus ook bij op Solder hangt er een wijwaterbakje bij de in- en uitgang van de kerk. Katholieken maken 

met het heilige water een kruisteken wanneer ze de kerk betreden, een symbolische uiterlijke en 

innerlijke reiniging. 

De plek waar men het gebed verricht moet ook schoon zijn, daarom mag men in de gebedsruimte 

van de moskee ook niet met schoenen lopen. Je ziet om deze reden de schoenrekken aan de ingang 

van de gebedsruimte/moskee. Het is daarnaast ook respectvol voor de gemeenschap om de 

schoenen uit te doen in de moskee.  

Tijdens het rituele gebed worden buigingen gemaakt en wordt er op de grond geknield. Het tapijt is 

daar een zachte ondergrond voor. Rechts van de mihrab, staat de minbar, een soort preekstoel. 

Vanaf de minbar spreekt de imam de zegeningen uit en doet hij zijn preek tijdens het gezamenlijke 

gebed op vrijdag.   
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Museum Ons’ Lieve Heer op Solder  
De kerk in het zeventiende-eeuwse grachtenpand is een huiskerk. Na de alteratie van Amsterdam in 

1578 was de stad in handen van de protestanten. Het was voor andersgelovigen verboden om in het 

openbaar, en in het zicht hun diensten te houden. Veel katholieke kerken, zo ook de Oude Kerk, 

hadden tijdens de beeldenstorm al veel schade geleden en waren ontdaan van hun katholieke 

uiterlijk, met veel pracht en praal, beelden en schilderijen. Katholieken kwamen na de alteratie bij 

elkaar in zogenaamde huiskerken. Ons’ Lieve Heer op Solder is hier een voorbeeld van. Gebouwd 

door Jan Hartman in 1662, werd de kerk een plek waar katholieke gelovigen samenkwamen om hun 

mis te vieren. De kerk was toen, en ook nu nog, niet zichtbaar vanaf de straat, en werd dus gedoogd 

door de protestanten. In de moskee en synagoge, vind je net als in de protestantse kerk, geen 

afbeeldingen van God. In het jodendom mogen er geen beelden van God gemaakt worden, omdat je 

God in principe naar je eigen hand zou kunnen zetten. God gaat daarnaast ook alle menselijke 

voorstellingen te boven. In de islam zijn beelden verboden omdat Allah boven alles is verheven en niet 

op iets lijkt wat wij kennen, het is dus niet mogelijk een beeld van Allah te vormen. In het 

protestantisme worden er geen beelden gebruikt omdat deze afleiden waar het echt om draait: het 

woord van God. In de katholieke kerk worden beelden juist gebruikt als manier om verhalen uit te 

beelden, voor aanbidding maar ook ter herinnering. Bijvoorbeeld de herinnering aan het lijden van 

Jezus.   

De belangrijkste plek in de katholieke kerk is het altaar. Bij het altaar wordt tijdens de katholieke mis, 

de hostie uitgedeeld. De hostie is een rond schijfje van ongedesemd tarwebrood, en is het lichaam 

van Christus.*1 Het tabernakel staat op het altaar, het is een soort kast waar de heilige hosties in 

worden bewaard. De hangende zilveren lamp is de godslamp. Als deze lamp brandt is de kerk gewijd 

en zijn er hosties in het tabernakel aanwezig. Sinds de Nicolaaskerk gewijd is (1886) is de kerk Op 

Solder ontwijd en is er voor speciale missen dispensatie verleend..  

Vlakbij de godslamp hangt een metalen voor werp met het alziend oog, het oog van God (wordt ook 
als teken van illuminatie gezien). Daaronder de letters IHS: In Hoc Signo (vincere) Het monogram IHS 
is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters :  

• Iesus hominum salvator (Jezus de redder der mensen). 

• In hoc signo (vincere)=In dit teken (zult gij overwinnen)), als verwijzing naar de droom die de 
Romeinse keizer Constantijn de Grote gehad zou hebben. 

 

Boven het altaar hangt een altaarstuk. Dit altaarstuk van Jacob de Wit heet ‘ De doop in de Jordaan’. 

Op het stuk zie je hoe Jezus Christus in de Jordaan gedoopt wordt, door Johannes de doper. Op de 

wolk rechtsboven zie je God, en in het midden afgebeeld als een witte duif: De Heilige Geest. Achter 

het altaar staan nog twee altaarstukken. Die kunnen verwisseld worden met het altaarstuk dat er nu 

hangt. Die altaarstukken beelden Pinksteren (de neerdaling van de heilige geest op aarde) en Pasen 

(de opstanding van Jezus) uit.  

In de linker altaarzuil is de preekstoel verstopt. Vanaf de preekstoel hield de priester zijn preek. 

Doordat de preekstoel hoger is dan het niveau waar de gelovigen zitten, kon het geluid de mensen 

 
1 *Een belangrijk verschil tussen de katholieke misviering en de protestantse dienst is dat het brood en de wijn in 

het katholieke geloof na de consecratie het lichaam van Christus is, terwijl de wijn en het brood in het 

protestantse geloof een symbool is voor het lichaam van Christus. 
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beter bereiken. In de moskee wordt ook een preekstoel gebruikt: de minbar. In de synagoge wordt er 

gesproken vanaf de Bima.  

Op de tweede verdieping van de kerk vind je het orgel uit 1794. In het kastje van de 

lieveheersbeestjes speurtocht rechts van het orgel, kun je zien hoe het orgel werkt in het klein. Door 

de blaasbalg omlaag te drukken, blaas je lucht door de pijpjes zodat er geluid uit komt. Als je varieert 

in de druk op de blaasgalg, maakt het een harder/zachter geluid.  

Op de verdieping onder de kerk vind je het biechtvertrek. Biechten is een van de zeven sacramenten 

(gewijde handelingen waardoor God tot de mens komt) van het katholieke geloof. Aan de linkerkant 

zat de priester om de biecht af te nemen van de gelovige die aan de rechterkant knielde op het 

bankje. De gelovige biechtte al zijn zonden op, om vergeving te krijgen van God. De priester zei 

daarna een gebed en bepaalde de boetedoening (een soort straf). De boetedoening waren vaak een 

bepaald aantal gebeden die de gelovige moest doen.  

Naast het biechtvertrek vind je het doopvont. De doop is een van de andere sacramenten van het 

katholieke geloof. De baby wordt besprenkeld met heilig water en is dan toegelaten tot de katholieke 

gemeenschap.  
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Beste leerkracht, 

In dit document vindt u alles wat u nodig heeft ter voorbereiding op de gebedshuizentour. In 

onderstaande inhoudsopgave kunt u de onderwerpen zien die aan bod komen.   

Daarnaast is er een informatiebrief voor ouders toegevoegd bij dit document. Het bezoeken van de 

gebedshuizen en het thema religie kan als gevoelig ervaren worden. De informatiebrief kan gebruikt 

worden om ouders in te lichten over de gebedshuizentour en het doel van het programma.  

Ook is er een document toegevoegd waarin kort en overzichtelijk de vijf wereldreligies zijn 

beschreven. Dit document kunt u gebruiken als inhoudelijke voorbereiding op het thema.  
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Gebedshuizentour  

Beschrijving programma  
Tijdens de gebedshuizentour nemen we de klas mee naar gebedshuizen in het centrum van 

Amsterdam. Samen met gespecialiseerde museumdocenten gaat de klas in gesprek over de 

gebedshuizen en de bijbehorende religies. Er is in het programma veel aandacht voor de ervaringen 

en verhalen van leerlingen zelf.  

Door met elkaar in gesprek te gaan over de religies, willen wij leerlingen laten zien dat iedereen 

verschillende opvattingen en gebruiken, kan hebben en hoe je respectvol met elkaar om kan gaan. 

De gebedshuizenroute die de klas aflegt is op maat af te stemmen, maar Museum Ons’ Lieve Heer op 

Solder en de Portugese Synagoge zijn een vast onderdeel in de rondleiding.   

Doel programma  

Burgerschapsvorming 
De gebedshuizenroute is onderdeel van een burgerschapsleerlijn. Burgerschapsvorming is in elke 

laag van het onderwijs een steeds belangrijker vakgebied. Wie ben je zelf en wie is de ander? En hoe 

kun je met elkaar om gaan? Verdraagzaamheid en tolerantie zijn belangrijke vraagstukken op dit 

gebied. De 17e -eeuwse huiskerk op zolder is een perfecte plek om het begrip tolerantie aan de kaak 

te stellen. Want hoe tolerant is men als je je geloof niet zomaar mag uiten? En hoe weerspiegelt dat 

zich in het heden? Tolerantie is dan ook een belangrijk begrip in de lesprogramma’s van Museum 

Ons’ Lieve Heer op Solder.  

Hoofddoel 
Het doel van het programma is om leerlingen kennis te laten maken met de wereldreligies en te laten 

reflecteren op hun eigen identiteit en die van een ander. Door elkaar beter te leren kennen, ontstaat 

er steeds meer wederzijds begrip. Zo werken we aan een toekomst waarin we niet naast elkaar, maar  

samen met elkaar leven.  

Kerndoelen Basisonderwijs  
Kerndoelen Nederlands – Mondeling Onderwijs  
1. “De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, 
mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.”  
2. “De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van 

informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.” 

Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving  
37. “De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en 
normen.”  
38. “De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele 

samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in 

opvattingen van mensen.” 

Oriëntatie op jezelf en de wereld – Tijd  
51. “De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren 
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.”  
 
Kunstzinnige oriëntatie  
56. “De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed.”  
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Locaties en gegevens  
Afhankelijk van jouw op maat gemaakte programma, worden er verschillende gebedshuizen bezocht. 

In het boekingsproces worden de routes naar je toegestuurd, maar op deze pagina staan alle 

adressen nog eens beschreven.  

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder     He Hua Tempel 
Oudezijds Voorburgwal 38     Zeedijk 106-118 
1012 GD Amsterdam       1012 BB Amsterdam 
+31 (0)20 624 66 04 

Fatih-moskee        Moskee Al-Kabir  
Rozengracht 150      Weesperzijde 76  
1016 NJ Amsterdam      1091 EJ Amsterdam 
 
Portugese synagoge       Oude Kerk  
Mr. Visserplein 3      Oudekerksplein 23,    
1011 RD Amsterdam      1012 GX Amsterdam 
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Uw route  
Op deze pagina is de route te vinden die uw klas gaat volgens tijdens de gebedshuizentour. In het 

tijdschema ziet u waar en wanneer de klas verwacht wordt.  

 

[INVOEGEN TIJDSCHEMA] 

 

 

 

 

[INVOEGEN KAART MET LOCATIES] 
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Tips en tricks  
Op deze pagina hebben we handige tips verzameld die ter voorbereiding van de gebedshuizentour 

gebruikt kunnen worden.  

Website rad van feest 
https://hetradvanfeest.nl/ 

Op de website van Het Rad van Feest kunt u gratis een account maken voor uw klas. Draai aan het 

rad en leer meer over de feestdagen van de vijf wereldreligies. Wanneer u het gratis lesmateriaal 

download, kunt u met uw klas ook aan het werk met leuke opdrachten. Zoals het ontwerpen van een 

synagoge, het maken van een mandala of het organiseren van een feestmaal.  

Ook vind u op de website de kijkwijzers voor het bezoeken van een gebedshuis.  

Om de digitale feestkalender en het gebedshuizen spel te kunnen doen, kunt u een eigen 

klassenpagina aanmaken en vervolgens inloggen. Zo bewaart u de toegevoegde feestdagen en de 

reeks opdrachten die in de klas gemaakt zijn. Op de homepage van het digitale spel vindt u onder de 

knop beheer de instructie voor de opdrachten. 

NB. De website wordt niet ondersteund door Internet Explorer! Gebruik een andere browser. 

Filosofie! 
Door te filosoferen worden kinderen gestimuleerd kritisch na te denken en te zoeken naar 

antwoorden op bepaalde vragen. Kinderen leren hun gedachten onder woorden te brengen, maar 

juist ook goed naar elkaar te luisteren. Ze ontdekken dat je vanuit verschillende perspectieven naar 

hetzelfde thema kan kijken, en dat er dan ook geen goede of foute antwoorden zijn.  

Wanneer het over het thema religie gaat, is het ook ontzettend interessant om te filosoferen met 

kinderen. Kinderen krijgen de ruimte om na te denken over wat ze zelf geloven, maar kunnen ook 

ontdekken wat klasgenoten geloven en wat niet en waarom zij dat doen. Het is een fijne en veilige 

manier om het samen te hebben over gevoelige onderwerpen. 

De volgende organisaties en boeken gaan dieper in op filosoferen (met kinderen):  

Organisaties:  

• Wonderwhy – heeft een website die de moeite waard is om te bekijken, met handige tips. Zij 

geven ook trainingen en cursussen op het gebied van filosoferen met kinderen. 

(https://www.wonderwhy.nl/)  

• Stichting Educatieve Projecten (SEP) – heeft een groot aanbod filosofieprojecten voor op 

school. (https://sep.nu/projecten/filosofie/) 

• Centrum Kinderfilosofie Nederland – op de website kun je o.a. verschillende artikelen en 

blogs lezen over kinderfilosofie (http://kinderfilosofie.nl/)  

Boeken:  

• Julian Baggini, Echt heel grote vragen over geloof, Uitgeverij Gottmer, 2011.  

• Maaike Merckens Bekkers, Ik zag twee beren filosoferen, Levendig Uitgever, 2014.  

• Sabine Wassenberg, Kinderlogica; filosoferen op een multiculturele school, Lemniscaat, 2017. 

• Sabine Wassenberg, Het onwijs grote filosofie doeboek, Filosofie Magazine, 2018. 

• Henk-Jan Hoekjen, FilosoWIE? Grote denkers voor kleine deugnieten, Gelderland Vakbladen 

Uitgeverij BV, 2011. 

https://hetradvanfeest.nl/
https://www.wonderwhy.nl/
https://sep.nu/projecten/filosofie/
http://kinderfilosofie.nl/
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• De filosofie voor kids-reeks verschenen bij Davidsfonds/Infodok en Biblion met onder andere 

titels als:  

Waarom leef ik?  Wat voel ik?   Wat is goed, wat is kwaad?  Wie ben ik?  

(Wereld)religies  
Wilt u zelf meer te weten komen over de (wereld)religies of samen met uw leerlingen aan de slag? 

Hieronder een lijst boeken en websites ter inspiratie.  

Boeken:  

• Henk Schouten, De vijf religies van de wereld, Uitgeverij Ten Have, 2004/2017. 

In dit boek zijn de vijf wereldreligies (Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en 

Islam) op overzichtelijke wijze uiteengezet. Het boek is geschreven op HBO-studenten niveau 

en makkelijk te lezen, zonder moeilijk vakjargon.  

• Kolet Janssen, God & Co, Davidsfonds Uitgeverij, 2006. 

In dit prachtig geïllustreerde kinderboek wordt op een laagdrempelige manier kennis 

gemaakt met allerlei geloven. Wat betekent geloven? Hoe beleven mensen hun geloof? En 

welke feesten vieren ze? Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar, maar is ook 

interessant om inspiratie uit te halen voor uw eigen lessen.  

• Janny van der Molen, Over engelen, goden en helden; verhalen uit de grote wereldreligies, 

Uitgeverij Ploegsma, 2007.  

In dit boek vindt u de mooiste en bijzonderste verhalen uit de vijf wereldreligies 

samengebundeld. Het kinderboek heeft mooie illustraties en is voornamelijk verhalend 

geschreven. Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Leuk om voor te lezen, maar 

ook om zelf te (laten) lezen.  

• Boekenserie Mijn Geloof, Uitgeverij Corona 

https://www.arsscribendi.com/winkel/Corona/serie/Mijn-geloof-2?mijn_gel 

De boekenserie Mijn Geloof van Uitgeverij Corona bevat vijf boekjes over de vijf 

wereldreligies. Elk boek laat zien hoe een gebedshuis eruit ziet, welke kleding er wordt 

gedragen en hoe het symbool van de religie eruit ziet. Ook de gebruiken, feestdagen en 

leefgewoonten worden in de boekjes beschreven. Leuk om te gebruiken bij het werken in 

groepjes en het oriënteren op een religie.  

Websites: 

• Sam Sam https://www.samsam.net/ 

Sam Sam is een lesmethode voor burgerschap in de klas. Op de website van Sam Sam vindt u 

onder het kopje Godsdiensten, de vijf wereldreligies, voodoo en Animisme. Elke godsdienst 

heeft een eigen pagina met informatie, filmpjes en foto’s. De filmpjes hebben gelovige 

kinderen in de hoofdrol, die iets vertellen over het geloof, de rituelen of feestdagen. Behalve 

informatie over godsdiensten zijn er nog tal van andere interessante thema’s te vinden op de 

website.  

• SchoolTV – Heilige Huisjes https://schooltv.nl/programma/heilige-

huisjes/?tx_ntrmedia_pi1%5BsearchType%5D=episodes&cHash=69e228068be99e75487c1f9

c016e811c 

Op de website van SchoolTV vindt u het programma Heilige Huisjes. In de filmpjes van een 

kwartier wordt elke keer een gebedshuis bezocht. Leuk als voorbereiding voor het eigen 

bezoek met de klas. Wanneer er op de knop ‘meer bij dit programma’ onderaan de website 

wordt geklikt, komen er nog meer filmpjes over religie tevoorschijn. Allemaal geschikt voor 

de leeftijd 9-12 jaar.  

https://www.arsscribendi.com/winkel/Corona/serie/Mijn-geloof-2?mijn_gel
https://www.samsam.net/
https://schooltv.nl/programma/heilige-huisjes/?tx_ntrmedia_pi1%5BsearchType%5D=episodes&cHash=69e228068be99e75487c1f9c016e811c
https://schooltv.nl/programma/heilige-huisjes/?tx_ntrmedia_pi1%5BsearchType%5D=episodes&cHash=69e228068be99e75487c1f9c016e811c
https://schooltv.nl/programma/heilige-huisjes/?tx_ntrmedia_pi1%5BsearchType%5D=episodes&cHash=69e228068be99e75487c1f9c016e811c
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Belangrijke informatie voor de dag zelf  
Op deze pagina vindt u belangrijke informatie voor de dag waarop jullie de gebedshuizentour gaan 

volgen.  

Gebedshuizen  
In alle gebedshuizen zijn we als groep te gast. Daarom houden we ons aan de regels van het 

gebedshuis. Respectvol met elkaar en het gebedshuis omgaan is belangrijk in ons programma. Dat 

betekent:  

• Jongens worden in de synagoge gevraagd hun hoofd te bedekken. Dit mag met iets wat ze 

zelf hebben meegebracht, zoals een pet of een sjaal. In de synagoge zijn er keppeltjes te 

leen. Wanneer je in de synagoge op bezoek komt draag je het keppeltje uit respect voor de 

joodse gemeenschap en de synagoge.  

• Iedereen moet in de moskee zijn/haar schoenen uit doen. Voor de moslimgemeenschap is 

het belangrijk dat de gebedsruimte van de moskee rein blijft, omdat reinheid erg belangrijk is 

in de islam. Je kunt het ook anders uitleggen: het prachtige tapijt in de moskee wordt anders 

wel erg vies. 

Aantal begeleiders  
Omdat we met een grote groep, of gesplitst met twee groepen door het centrum van Amsterdam 

wandelen, is het belangrijk dat er genoeg begeleiders mee zijn. (Liefst vier begeleiders per groep van 

30 lln.) 

Veiligheid  
Wanneer we door het centrum van Amsterdam wandelen houden we ons aan alle verkeersregels. Dit 

voor de veiligheid van iedereen. We steken dus alleen over wanneer het groen is, en alleen op een 

zebrapad (wanneer mogelijk). Het is van belang dat de begeleider en de museumdocent goed letten 

op het tempo en de volledigheid van de groep.  

 

 

 



 

 

 

Geachte ouders/verzorgers,  

Op [datum invullen] gaan de kinderen van groep [groep invullen] het centrum van Amsterdam 

in voor een gebedshuizentour!  

In de gebedshuizen praten ze onder begeleiding van de museumdocent over vragen als: 

• ‘Wat is een gebedshuis eigenlijk?’  

• ‘Kom je er zelf regelmatig?’  

• ‘Ben je zelf weleens in een gebedshuis geweest?’  

• ‘Wat zie je, hoor je, wat gebeurt er?’  

• ‘En wat doen de mensen er?’  

De tour is een laagdrempelig programma waarbij de kinderen ontdekken dat er weliswaar 

verschillen, maar nog veel meer overeenkomsten zijn tussen de wereldreligies en hun 

gebedshuizen.  

De gebedshuizentour is een project over burgerschap, erfgoed, identiteit en samenleven. 

Het doel van de gebedshuizentour is om kinderen kennis te laten maken met de wereldreligies 
en te laten reflecteren op hun eigen identiteit en die van een ander. Door elkaar beter te leren 
kennen, ontstaat er steeds meer wederzijds begrip. Zo werken we aan een toekomst waarin we 
niet naast elkaar, maar  samen met elkaar leven. 

Hieronder vindt u een schema van de dag met daarin de gebedshuizen die we bezoeken. 

 

[ROUTE/SCHEMA HIER INVOEGEN] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 4: Advies kinderfeestjes 

 
        

Nikita Kusters 

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 

      

Advies kinderfeestjes 



Inleiding 
Voor Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is een concept gemaakt voor het geven van kinderfeestjes. 

Het concept is nog maar gedeeltelijk af, en er moet nog wat werk aan worden verricht. In dit 

document volgt een omschrijving van het programma en een lijst met acties die nog moeten worden 

verricht. In de bijlage zijn toegevoegd het korte vooronderzoek dat gedaan is en het concept zelf.  

Omschrijving feestje 
Uit het kleine vooronderzoek blijkt dat musea die kinderfeestjes geven vaak kiezen voor een 

combinatie van een rondleiding/museumbezoek en een creatieve activiteit, zoals iets knutselen. De 

creatieve activiteit heeft wel altijd een link met wat er te zien of te doen is in het museum. Daarnaast 

krijgt de jarige vaak een cadeautje en is er plek om iets lekkers te eten. Daarom is er voor het 

kinderfeestje bij Op Solder ook gekozen voor een museumbezoek en een creatieve activiteit. Er is 

gekozen om de jarige geen cadeautje te geven, maar in het museum foto’s te maken en deze aan de 

jarige mee te geven na bezoek. Zo heeft de jarige een herinnering als cadeau.  

Tijdens het kinderfeestje is er na ontvangst, in de educatieruimte, eerst plek om voor de jarige te 

zingen en (eventueel) cadeautjes uit te pakken. Dat gaat gepaard met een lekkere traktatie van het 

museum (ranja en iets lekkers: koekje). Er is gekozen om de traktatie vóór de rondleiding te doen, 

zodat dat niet in de weg zit tijdens de creatieve activiteit.  

Na het vieren van de verjaardag, gaat de museumdocent het museum in met de kinderen. Hier doen 

ze een interactieve rondleiding, waarbij de focus ligt op kinderspelen en hoe kinderen leefden in de 

zeventiende eeuw. Natuurlijk wordt de kerk ook niet overgeslagen. Op enkele plekken in het 

museum kunnen kinderen een foto maken met de instax-camera (polaroid, foto wordt direct 

ontwikkeld), zo maken ze herinneringen in het museum.  

Na de rondleiding komt de groep terug in de educatieruimte. Hier gaan ze aan de slag met het 

kleuren van een tol en een knikkerzakje. Deze hebben een link met de tegeltjes in de keuken van het 

oude huis. Het zijn beide kinderspelen die in de zeventiende eeuw ook al bestonden. Hierna is het 

feestje afgelopen. 

Wat is er nog te doen?  

Verkleedkleren  
Het idee is ontstaan om zeventiende-eeuwse kinderkleding aan te schaffen, omdat dit een nog 

specialere ervaring geeft in het Oude Huis, en omdat het natuurlijk heel leuk is voor op de foto. Er is 

gedacht aan zeventiende-eeuwse hoeden zoals op de tegeltjes voor jongens en voor meisjes 

schorten of kapjes zoals op de tegeltjes.  

Voor dit idee moet nog worden gezocht naar een bedrijf dat de kleding kan produceren, en hierbij 

moet op de kosten worden gelet.  

Luit en Nikita zijn in de herfstvakantie (2019) in het Rijksmuseum bij een theatervoorstelling voor 

kinderen geweest: Jij & De Gouden Eeuw. In deze theatervoorstelling werd ook gebruik gemaakt van 

uit schilderijen nagemaakte kinderkleding. Anouk heeft het e-mailadres van Annemiek Spronk van 

het Rijksmuseum, zij werkt op de afdeling Onderwijs, en kan wellicht helpen om aan de gegevens van 

de maker van de kinderkleding te komen.  

E-mailadres Annemiek Spronk: A.Spronk@rijksmuseum.nl 

mailto:A.Spronk@rijksmuseum.nl


Testen foto’s  
Voor het maken van de instaxfoto’s in het museum (door de kinderen tijdens feestje) moeten nog 

locaties worden gekozen. Trees heeft Robert en Tara gevraagd of bijvoorbeeld de bedstee hiervoor 

gebruikt kon worden (kinderen kunnen dan in de bedstee), maar hier is nog geen antwoord op 

gekomen. Daar moet dus nog achteraan worden gegaan. Misschien dat het handig is om een keer 

samen met Robert en Tara te kijken wat leuke en goede locaties zijn voor de foto’s, en wat wel en 

niet kan in het museum.  

Ook moeten er testfoto’s gemaakt worden op de locaties, om te kijken of de foto er wel goed 

uitkomt en of er genoeg licht is bijvoorbeeld. Het zou jammer zijn als de kinderen telkens mislukte 

foto’s krijgen. Het is dan ook belangrijk om te kijken naar een goede hoek etc, en of je genoeg 

kinderen op die plek op de foto kunt krijgen.  

Prijs besluit nemen  
Over de prijs van het kinderfeestje (hoeveel het gaat kosten voor de ouders) is nog geen besluit 

genomen. Dit moet wellicht ook met Birgit besproken worden. Wordt het feestje commercieel en 

willen we er geld op verdienen? Of is dit toch niet het geval? Dan kan het feestje bijvoorbeeld 

doorgaan tegen de prijs van de kosten (zie bijlage concept feestje). 

Museumdocenten  
Er moeten worden gepeild bij de museumdocenten wie het leuk vind om de kinderfeestjes te 

begeleiden. De kinderfeestjes zullen plaatsvinden op woensdagmiddag en in het weekend. Er 

moeten genoeg museumdocenten zijn die bereid zijn om op deze dagen te werken.  

Het is dan ook belangrijk om te besluiten tot wanneer het feestje geboekt kan worden, … weken van 

te voren. Dan is er genoeg tijd om een museumdocent te vinden die het feestje kan begeleiden.  

Afspraken over educatieruimte  
Eventueel is het handig om met Ibo samen te zitten over de educatieruimte en het gebruik daarvan 

voor de kinderfeestjes. Samen kijken naar de mogelijkheden wat betreft klaarzetten en de afwas na 

het feestje (van plastic bekertjes/kannen). Doet de museumdocent dit?  

Websitetekst schrijven  
Om het feestje op de website te publiceren, moet er nog een tekst worden geschreven. 

Pilot groep zoeken  
Als het feestje zo goed als klaar is, en bovenstaande punten allemaal zijn opgelost is het tijd voor een 

pilot groep! Test uit of alles werkt zoals het bedoeld is. Vinden de kinderen het feestje wel leuk? Gaat 

alles goed met de creatieve activiteit? Lukt het maken van de foto’s?  

Zo kan het programma eventueel nog worden aangepast. Helemaal klaar? Dan kan de websitetekst 

online. Bespreek eventueel met Olmo of Kaija (?), of er nog op andere platforms reclame kan worden 

gemaakt voor het kinderfeestje. Het kinderfeestje kan in ieder geval op de website van Museumkids 

worden geplaatst.   

 

 

 

 



Bijlage 1: Vooronderzoek  

Onderzoek naar andere musea  
Uit een klein onderzoek naar kinderfeestjes in andere musea blijkt dat creatieve activiteiten populair zijn. Zie de groen gearceerde activiteiten. De 

activiteiten moeten wel een link hebben met het museum, en passen bij het programma. Vaak is het programma van het kinderfeestje een combinatie 

tussen een rondleiding  in of bezoek van het museum en een (creatieve) activiteit.  

Bij de meeste musea is er tijdens het programma een moment ingebouwd om cadeautjes uit te pakken. Inclusief is vaak een cadeautje voor de jarige, van 

het museum. Ook hebben de meeste musea iets lekkers klaarstaan, zoals cupcakes of taart en limonade.  

Museum  Leeftijd  Kosten  Aantal 
kinderen/begeleiders  

Activiteiten en inclusief  Duur 
progr.  

Eten/Drinken  Extra’s  

Kinderboekenmuseum 
Den Haag  

7+ 160 10 kinderen + 2 
begeleiders  

- Verjaardagstafel  
- Boek maken met workshopbegeleider 
- Tentoonstelling bezoeken (onder begl.) 

 Cupcakes en 
limonade  

 

Kinderboekenmuseum 
Den Haag  

7+ 95 10 kinderen + 2 
begeleiders  

- Verjaardagstafel  
- Ontvangst workshopbegeleider (15 min.) 
- Zelfstandig tentoonstelling bezoeken  

 Cupcakes en 
limonade  

 

Kinderboekenmuseum 
Den Haag  

4+ 65 5 kinderen + 2 
begeleiders  

- Verjaardagstafel  
- Ontvangst workshopbegeleider (15 min.) 
- Zelfstandig tentoonstelling bezoeken  
- Eventueel knutselen/kleuren van 

kleurplaten  

 Cupcakes en 
limonade  

 

Van Gogh Museum 
Amsterdam  

6 t/m 12  150 Max. 12 kinderen  - Schilderworkshop en museumbezoek 
- Thema Bloesems of Vrienden  
- Inclusief materiaal  

 Limonade  Taart €5 p.p. 

Tropenmuseum 
Amsterdam  

5/6  100 Max. 10 kinderen  - Op bezoek bij dieren  
- Dansen/zingen 
- Persoonlijk ontvangst en begeleiding  
- Hele dag toegang tot museum   
- Cadeautje voor jarige  

60   Volwassenen 
betalen reguliere 
entree 
 



Museumcafe: stukje 
taart en cocktail 
€3,50 p.p. 

Tropenmuseum 
Amsterdam  

6/7/8 125 Max. 10 kinderen - Op zoek naar wat je nodig hebt om 
verjaardag te vieren 

- Creatieve activiteit: Pinata maken  
- Persoonlijk ontvangst en begeleiding  
- Hele dag toegang tot museum 
- Cadeautje voor jarige  

90  Volwassenen 
betalen reguliere 
entree 
 
Museumcafe: stukje 
taart en cocktail 
€3,50 p.p. 

Joods Historisch 
Museum 
Amsterdam  

6 t/m 10 150 Max. 10 kinderen + 2 
begeleiders  

- Eigen glazen feestbeker beschilderen 
- Dirigeer eigen feestlied  
- Bak feestchalle  
- Begeleiding vanuit museum 
- Cadeautje voor jarige  

120 Challebroodjes 
 
Koffie of thee 
voor 
volwassenen 

Brownie en 
limonade in 
museumcafe €40 
 
Taart en limonade 
€55 

Joods Historisch 
Museum  
Amsterdam  

6 t/m 10 150 Max. 10 kinderen + 2 
begeleiders  

- Mazzelbingo speurtocht  
- Bingo met prijsjes  
- Begeleiding vanuit museum 
- Cadeautje voor jarige 

120 Ibidem ^  Ibidem ^ 

Eye  
Amsterdam  

8 t/m 12 225 Max. 15 kinderen  - Workshop maak je eigen film (1,5 uur) 
- Cake versieren  
- Kleine verassing voor groep  

 Cake en 
limonade  

 

Huis van Gijn   120 
137,50 

Max. 10 kinderen  
< za + zo meerprijs  

- Rondleiding in verkleedkleren  
- Workshop eigen droomhuis inrichten  

120 Taart en 
limonade  

Versieren cupcakes 
of freakshakes. 
Totaalprijs 
180/197,50 
(meerprijs za/zo) 

Limburgs Museum  4 t/m 7 
en 8 
t/m 12 

9 per 
kind 
Volw. 
Regul. 
entree 

 - Zoektocht door museum  
- Eventueel verkleed  

 Glaasje ranja  Museumcafe frietjes 
snack en ranja €5,75 
p.p.  



Bijlage 2: concept kinderfeestjes  

Feestje op Solder  
 

Globaal programma met museumdocent   

Hoe lang? Wat? Waar? 

10 minuten  Ontvangst en introductie programma  Educatieruimte?  

20 minuten Vieren van verjaardag, zingen, uitpakken van 
cadeautjes, met wat lekkers 

Educatieruimte 

40 minuten ‘Rondje interactief’ rondleiding in het museum met 
speciale aandacht voor kinderspelen en het maken 
van foto’s met instax 

Oude huis  

30 minuten  Creatieve activiteit: kleur je eigen tol  Educatieruimte  

5 minuten  Einde, jassen tassen, vertrek  Educatieruimte  

 

 Praktisch 

Aantal kinderen 10 

Aantal begeleiders 2 

Leeftijd kinderen  6 t/m 10 

Duur programma 105 minuten (1 uur en drie 
kwartier) 

Prijs  (€) 150 

Kosten voor museum (€) Museumdocent 
125 

10 houten tollen (0.60 p.s.) 
6 

10 knikkerzakjes  
14,50 

Lekkers eten 
8 

Foto-albumpje met foto’s 
? 

Totaal  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Benodigdheden  

Wat en waar Prijs Afbeelding  

Hema fotoharmonica met stippen 
 
Hema  

1.50 

 
Hema fotoharmonica zonder 
stippen  
 
Hema  

4.00 

 
Houten tol  
 
Lobbes  

0.60 

 
Knikkerzakje  
 
Lobbes  

1.69 

 
Confettini’s 
 
 
Albert Heijn  

1.65 

 
Marmer cupcakes  
 
Albert Heijn  

1.99 

 
Naturel cupcakes 
 
Albert Heijn  

1.89 

 
 

 

 

https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/instax/instax-accessoires/fotoalbum-harmonica-60700482.html
https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/instax/fotoalbums/fotoalbum-harmonica-14633335.html
https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/instax/fotoalbums/fotoalbum-harmonica-14633335.html
https://www.lobbes.nl/speelgoed/creatief-en-hobby/knutselen-met-hout/detail/8430054-kleur-je-eigen-houten-tol
https://www.lobbes.nl/speelgoed/buitenspeelgoed/buitenspel/knikkers/detail/8430065-kleur-je-eigen-katoenen-zakje
https://www.ah.nl/producten/product/wi129568/ah-confettini-s
https://www.ah.nl/producten/product/wi196532/ah-roomboter-marmercake
https://www.ah.nl/producten/product/wi213931/ah-roomboter-cakejes-naturel
https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/instax/instax-accessoires/fotoalbum-harmonica-60700482.html
https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/instax/fotoalbums/fotoalbum-harmonica-14633335.html


Concept programma  

Voorbereiding door MD educatieruimte (15 minuten) 

De museumdocent zet de tafels bij elkaar in een rechthoek, zodat de kinderen hieraan kunnen 

knutselen. De museumdocent versiert de educatieruimte. En zet de volgende dingen klaar:  

- Tafellaken op tafel  

- Slingers  

- Etagère met koekjes/muffins  

- Kan met limonade  

- Bekertjes voor drinken  

De museumdocent zet in de keuken van de educatieruimte de volgende dingen klaar:  

- Knikkerzakjes/tollen  

- Kleurpotloden/(textiel)stiften  

Hieronder volgt een globale opzet van het programma. Tijden zijn indicatief.  

 

Ontvangst en introductie programma (10 minuten) 

Museumdocent ontvangt de kinderen (en ouders) in het museum en neemt ze mee naar de 

educatieruimte. Jassen en tassen worden opgehangen in de ruimte achter de deur (die afgesloten 

kan worden). De museumdocent vertelt wat de kinderen gaan doen in het museum: een rondleiding 

door het museum, waarbij we op zoek gaan naar hoe kinderen vroeger speelden. Na de rondleiding 

komt de groep weer terug in deze ruimte en dan gaan we hier speelgoed van vroeger knutselen, wat 

dat is blijft nog even een verrassing. Maar eerst gaan we nu de verjaardag van de jarige maar eens 

goed vieren.  

 

Vieren van verjaardag (20 minuten) 

Museumdocent begeleidt het zingen voor de jarige en laat de kinderen daarna de cadeautjes 

uitpakken. Kinderen mogen daarbij/erna een cakeje eten en limonade drinken. Het is handig de 

gekregen cadeautjes in de ruimte achter de deur te laten leggen.  

 

Rondleiding in het museum (40 minuten) 

De museumdocent neemt de kinderen mee het museum in. Bekijk het huis en de kerk, met speciale 

aandacht voor kinderspelen en hoe het was om in de zeventiende eeuw te leven. Bekijk in ieder 

geval de tegeltjes in de oude keuken en laat de kinderen ontdekken welke spellen er gespeeld 

worden, en of zij die ook nog wel eens spelen. Verder kun je het in de Sael hebben over het vieren 

van feesten en het ontvangen van gasten (mooie kamer). Eventueel kun je ook het sinterklaasfeest 

(of andere feesten) aanhalen.  

De kinderen mogen tijdens de rondleiding 4 of 6 foto’s maken in het museum, met de polaroid 

camera. Ze kunnen deze in het boekje doen, en zo hebben ze een boekje met herinneringen van hun 

feestjes. De museumdocent kan de foto’s maken of de kinderen zelf. 



Leuke plekken voor fotomomenten zijn: 

- Voor de tegeltjeswand in de oude keuken  

- In de Sael voor de wand met schilderijen 

-  

 

Creatieve activiteit (30 minuten) 

Museumdocent gaat met de kinderen aan de slag met een creatieve activiteit. Kinderen mogen 

kiezen tussen het kleuren van een tol of het kleuren van een knikkerzak. Deze kun je linken aan de 

kinderspelen op de tegeltjes in de oude keuken. De tollen en knikkerzakjes mogen de kinderen na het 

programma natuurlijk mee naar huis nemen.  

Einde (5 minuten) 

Museumdocent sluit het programma af en begeleidt de groep het museum uit.  

Opruimen MD (15 minuten)  

Museumdocent ruimt de spullen in de educatieruimte op. Plastic bekers en kannen mogen niet in 

afwasmachine.  

 

 

 

 

 

 

 


