Jouw straat en een beroemd straatje
Ook nu je thuis aan school werkt, kun je goed onderzoek doen naar dingen van
vroeger. In deze les gaan we een straat bekijken; gewoon jouw eigen straat en een
straat van vroeger.
Opdracht 1: Kijk naar buiten. Noem vijf dingen die je ziet.
Kijk niet alleen naar dingen, maar ook naar mensen.
Probeer het een beetje uitgebreid te beschrijven. Dus niet
alleen: ‘een huis’ maar bijvoorbeeld ‘het huis van de
overbuurvrouw, de voordeur staat open en de kinderen
spelen buiten in de voortuin’.
1. ………….
2. ………….
3. ………….
4. ………….
5. ………….

Opdracht 2: Is jouw straat nieuw of oud? Soms lijken huizen nieuw maar zijn ze toch
oud of is een straat heel oud en zijn er later nieuwe huizen gebouwd. Kijk eens goed
naar jouw straat en jouw huis. Je kunt hierbij hulp vragen aan je ouders/verzorgers,
opa, oma, oudere broers of zussen of buren.
Hoe oud is jouw huis? ………………………….
Hoe heet jouw straat? Is dat een oude naam of gaat het over iets/iemand van
vroeger?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom heet jouw straat zo?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Wat vind jij het leukste in jouw straat?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Opdracht 3: Bekijk het straatje op dit schilderij uit 1658. Dit schilderij is geschilderd
door Johannes Vermeer, een beroemde schilder uit de 17e eeuw. Deze tijd werd ook
wel de Gouden Eeuw genoemd. Hij noemde het schilderij Het straatje.

Schrijf hier 5 vragen over
wat je op het schilderij
ziet:
1. ………………………………….

2. ………………………………….

3. ………………………………….

4. ………………………………….

5. ………………………………….

Opdracht 4: We gaan even inzoomen op de mensen op het schilderij

Had je de kinderen al
ontdekt? Ze spelen
heel geconcentreerd.
Bedenk 3 dingen die ze
aan het doen kunnen
zijn?
1. …………………………...
2. …………………………...
3. …………………………...

Wanneer kan jij heel geconcentreerd spelen? …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Opdracht 5:

Vlamingstraat 40-42 Delft

Een aantal kunsthistorici denken dat dit de plek is van het schilderij. De huizen zijn
in de 18e eeuw gesloopt en opnieuw gebouwd.
Waarom willen mensen graag weten waar de plaats is van Het straatje? ………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Kun jij aan de foto zien dat hier Het straatje was?

…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Hoe kunnen historici er achter komen waar het precies geweest is. Hoe doen ze dat?
Wat gebruiken ze?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Opdracht 6: Ga naar de website
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/kunstenaars/johannes-vermeer/objecten#/SK-A2860,2 Luister naar het audiofragment (rechtsonder op de pagina)
Maak met liefde en aandacht een foto van iets moois in jouw straat. Je kunt proberen ook
een afsnijding te maken zoals het in dit schilderij is gedaan.

Plak je foto op de lege pagina hierachter

Stuur de hele opdracht aan je juf of meester.
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