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Breda, bekijk ‘t
Binnenkort neemt de klas deel aan het educatieprogramma Breda, bekijk ’t van Stedelijk
Museum Breda. Het programma bestaat uit een voorbereidende les, een museumbezoek en
een verwerkingsopdracht.
In de voorbereidende les gaan de leerlingen in de klas aan de slag met de Digitale
scheurkalender en leren ze over verschillende onderwerpen in de tentoonstelling De Collectie
Tijdens het museumbezoek verkennen en onderzoeken de leerlingen in groepjes een van de
drie thema’s (dieren, feest en kinderen) in de tentoonstelling De Collectie.
Bij elk onderdeel horen reflectieve vragen en opdrachten in het Breda, bekijk ’t-paspoort.
Door het verzamelen van de antwoorden komen de leerlingen steeds een stapje dichter bij
het compleet maken van het dominospel dat zij aan het eind van het programma gaan spelen.
Met de voorbereidende les in de klas en het museumbezoek leren de leerlingen een beeld
te vormen van het verleden en heden van de stad Breda.
Na het museumbezoek is er een verwerkingsopdracht beschikbaar. Leerlingen blikken
hierin terug op het bezoek en kijken vooruit en passen de opgedane kennis toe in een
creatieve opdracht.

Educatiehandleiding
Dit document is een educatiehandleiding voor leerkrachten van de deelnemende scholen
aan het educatieprogramma Breda, bekijk ‘t. In de handleiding staat:
•
•
•
•
•

een overzicht van de leerdoelen van het educatieprogramma;
uitleg over de inhoud van de voorbereidende les met de Digitale scheurkalender;
uitleg over het bezoek aan het museum;
voorstel voor een verwerkingsopdracht in de klas;
in de bijlage vind je extra vragen voor tijdens het werken met de Digitale scheurkalender
en de antwoorden op de vragen uit de Breda, bekijk ‘t-paspoorten die de leerlingen tijdens
hun bezoek aan het museum maken.
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Leerdoelen
Leerlingen:
•
leren over cultureel erfgoed in Breda
•
worden zich bewust van de waarde en context van erfgoed
•
leren over het Bredaas Verhaal
•
maken kennis met en leren over de kunstwerken van Breda
•
maken kennis met verschillende vormen van kunst
•
leren kritisch te kijken naar vorm, functie en inhoud van kunstwerken
•
leren invulling te geven aan de betekenis van kunstwerken en hierover te reflecteren
•
leren over de identiteit van de stad
•
leren over hun eigen identiteit
•
leren over beeldtaal vroeger en nu
•
leren hun onderzoek te vertalen naar een verhaal en dat te presenteren
Het educatieprogramma Breda, bekijk ‘t sluit aan bij de SLO kerndoelen:
•
•

Oriëntatie op jezelf en de wereld nr. 50, 51, 52 en 53.
Kunstzinnige oriëntatie nr. 54, 55 en 56

Het educatieprogramma Breda, bekijk ‘t sluit aan bij de culturele vermogens van de
Culturele Ladekast; reflectief vermogen, receptief vermogen en analyserend vermogen.
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Voorbereidende les:
Digitale scheurkalender
Duur voorbereidende les: 5 x 10 - 15 min. = 50 - 75 min.
In de voorbereidende les maken de leerlingen met behulp van de Digitale scheurkalender
Breda, bekijk ‘t kennis met onderwerpen uit de tentoonstelling De Collectie.
De Digitale scheurkalender is een educatiewebsite. Het Kröller-Müller Museum won
met de Digitale scheurkalender in 2015 de Nationale Museumeducatie Prijs van de
Museumvereniging. Met het prijzengeld heeft het Kröller-Müller Museum een landelijke
editie van de Digitale scheurkalender ontwikkeld. Hierdoor is deze ook inzetbaar voor andere
musea waaronder Stedelijk Museum Breda. De Digitale scheurkalender verbindt kunst en
tentoonstellingsobjecten aan (lokale) geschiedenis, daagt leerlingen uit om samen te kijken
en te filosoferen en is gemakkelijk in te passen in het lesprogramma.
Bij het ontwikkelen van Breda, bekijk ‘t heeft Stedelijk Museum Breda samengewerkt met
Stadsarchief Breda, Stichting Cultuurbehoud Breda en Gemeente Breda, team Erfgoed.
Benodigdheden voorbereidende les:
•
Smartbord of computer met internet
•
Actuele versie van Google Chrome
•
Digitale scheurkalender Breda, bekijk ‘t
(via www.digitalescheurkalender.com, username: breda )
•
Deze educatiehandleiding
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Opbouw Digitale scheurkalender
De Digitale scheurkalender van Breda, bekijk ‘t bestaat uit vijf kalenders. Elke kalender start
vanuit een object uit de tentoonstelling De Collectie en vertelt over het object, Breda en
aanverwante onderwerpen. De vragen en opdrachten bij de beelden die de leerlingen zien en
horen, stimuleren ze om actief met de onderwerpen in de Digitale scheurkalender aan de slag
te gaan. De vijf objecten van de Digitale scheurkalender zijn:

De vijf kalenders kun je met de klas achter elkaar doorlopen of verspreiden over twee of
meerdere momenten. Elke kalender duurt ongeveer 10 - 15 minuten. Wij raden aan om de
voorbereiding te spreiden over twee of meerdere momenten. Hierdoor creëer je meer
ruimte om in te gaan op eventuele interesses en vragen van de leerlingen.
In de bijlage vind je extra vragen die je kunt gebruiken tijdens het werken met de
Digitale scheurkalender in de klas. Het doorlopen van de Digitale scheurkalender bereidt de
leerlingen voor op het bezoek aan het museum. Vooral de informatie die bij de eerste twee
kalenders (‘Een vondst waar een luchtje aan zit’ en ‘Aller ogen zijn gericht op Kwatta’) wordt
behandeld, komt terug in de vragen die de leerlingen maken tijdens hun museumbezoek.

Waar vind ik de Digitale scheurkalender
van Breda bekijk ‘t?
Ga naar www.digitalescheurkalender.com
en voer bij username ‘breda’ in.

Je komt dan op de pagina van de kalender van Breda, bekijk ‘t
(zie afbeelding hiernaast). De kalender is geschikt voor
smartboards en is (online) gratis te gebruiken.
LET OP: Helaas wordt Internet Explorer niet ondersteund.
Voor de beste gebruikerservaring raden wij de actuele versie
van Google Chrome aan. Chrome kan je via deze link gratis
downloaden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan raden wij aan
om de Edge browser te gebruiken.
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Museumbezoek
Duur museumbezoek:
Ontvangst in museum		
5 - 10 min.
Programma Breda, bekijk ‘t		
45 min.
Dominospel 			
20 min.
Afronding en vertrek			
5 min.
Totaal					75 min.

Bezoek museum
In het museum wordt de klas ontvangen door een museumdocent die de klas begeleidt bij het
programma Breda, bekijk ‘t. In de tentoonstelling De Collectie gaan de leerlingen aan de slag
met het Breda, bekijk ‘t-paspoort. In zes groepjes gaan ze verschillende thema’s onderzoeken:
feest, dieren en kinderen. Zo ontdekken ze objecten en onderwerpen, die aansluiten bij de
inhoud van de Digitale scheurkalender. De leerlingen maken ook kennis met nieuwe objecten en
andere verhalen rondom de thema’s in De Collectie.
Als de groepjes klaar zijn met hun paspoorten, gaan zij met de hele klas het Breda, bekijk ‘tdominospel spelen. Dit is een associatief dominospel. Door alle opgedane kennis tijdens het
programma kunnen de leerlingen samen de cirkel van Breda, bekijk ‘t rond maken.
Na het dominospel is er een gezamenlijke afsluiting en krijgen de leerlingen een button met
een afbeelding van een werk uit de tentoonstelling De Collectie.
Om tijd in het museum te besparen kun je van tevoren de klas in zes groepjes verdelen.
Contactgegevens museum:
Stedelijk Museum Breda
Boschstraat 22, Breda
tel. 076 529 99 00
educatie@stedelijkmuseumbreda.nl
Voor inhoudelijke vragen over het programma Breda, bekijk ‘t kun je contact opnemen
met Josje Leen, medewerker educatie & participatie via josje@stedelijkmuseumbreda.nl

7

Verwerkingsopdracht in de klas
Duur verwerkingsopdracht:
Onderzoek 				10 min.
Schetsen en ontwerpen 		
20 min.
Presenteren en nabespreken
15 min.
Totaal 					45 min.

In de voorbereidende les en bij het museumbezoek is er voornamelijk gekeken naar het
verleden en het heden van Breda. In de verwerkingsopdracht gaan de leerlingen kijken
naar de toekomst van Breda.
De groepjes gaan aan het thema werken dat zij ook in het museum hadden. Laat de leerlingen
een object of voorwerp uit het Breda, bekijk ‘t-paspoort kiezen om verder te onderzoeken.
Leerlingen gaan op onderzoek naar onder andere de maker (als deze bekend is), hoe het
is gemaakt, wat de maker ermee bedoelde en de context. Op internet kunnen de leerlingen
veel vinden. Laat de leerlingen nadenken en uitwerken hoe dit object of kunstwerk er in de
toekomst uit zou zien en waar het zou staan of hangen? Voor wie of waarvoor wordt het
gemaakt? De schetsen en ontwerpen presenteren ze aan de klas met hun verhaal erbij.
In de bijlage vind je de titels van de objecten, de namen van de makers (als deze bekend is)
en de antwoorden op de vragen uit de Breda, bekijk ‘t-paspoorten.
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Bijlage: Extra vragen bij
Digitale scheurkalender
Achtergrondinformatie en vragen
Op de volgende pagina’s vind je informatie over de pagina’s van de Digitale scheurkalender,
samen met tips en extra vragen die je kunt stellen aan de leerlingen tijdens het doorlopen van
de pagina’s van de Digitale scheurkalender Breda, bekijk ‘t.

Kalender 1: Een vondst waar een luchtje aan zit
Glas met beschilderingen uit beerput (1597 – 1603)
Thema’s die aan bod komen:
Archeologische vondsten, Tachtigjarige Oorlog,
List met het turfschip, listen.
Aantal pagina’s: 9

Onderwerp pagina:
Een 420 jaar oude fles gevonden door archeologen
Vraag: Wat zie je? Waar in huis denk je dat zij deze hebben
gevonden? Overleg in tweetallen.
Extra vraag:
Wat doet een archeoloog?
Een archeoloog is iemand die het verleden onderzoekt aan de
hand van oude spullen en sporen.

Onderwerp pagina:
Antwoord op de vraag waar het gevonden is: Een beerput
Optioneel:
Ter aanvulling kun je met de klas een filmpje kijken over hoe
een beerpunt werkt. (Duur filmpje: 1.20 min)
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Onderwerp pagina:
De list met het turfschip
Vraag: Wat weet je van de list met het turfschip?
Extra vraag:
Wat is een list?
Een list is iets slims dat je bedenkt als oplossing voor een
probleem waardoor tegenstanders worden verrast.

Onderwerp pagina:
Uitleg over de list met het Turfschip
Optioneel:
Ter aanvulling kun je met de klas een filmpje kijken met een
korte uitleg over de Tachtigjarige Oorlog.
(Duur filmpje: 3.55 min)

Onderwerp pagina:
Weetje: De Griekse mythe Paard van Troje
Wat is een Mythe?
Mythes zijn verzonnen verhalen die een wijze les bevatten, een
moraal. De verhalen willen je iets leren. Deze verhalen zijn heel
lang geleden ontstaan in een zeer oude cultuur.
Optioneel:
Ter aanvulling kun je met de klas een fragment kijken van de
film Troy. (Duur filmpje: 2.14 min)

Onderwerp pagina:
Filmpje: Animatie ’t Turfschip van Breda – Studio Smack
(Duur: 6.55 min)
(Deze animatie kunnen sommige kinderen spannend vinden.)
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Onderwerp pagina:
Filmpje: Animatie Branded Dreams – Studio Smack
(Duur: 1.58 min)
Vraag: Welke bekend merk herken je in deze droom?
Extra vraag:
Waar kom jij allemaal reclames tegen?
Via de televisie, op internet, op straat en in de winkels.
Maar denk ook aan de kleding die je draagt, of welke
producten die je op de ontbijttafel hebt staan.

Kalender 2: Aller ogen zijn gericht op Kwatta
Affiche Kwatta – Emrik & Binger

Thema’s die aan bod komen:
Kwatta, industrialisatie, Bredase fabrieken.
Aantal pagina’s: 9

Onderwerp pagina:
Antwoord op vraag van welk dier de naam Kwatta komt: een
Surinaams apensoort
Extra vraag:
Wat maken ze met cacao?
Antwoord: chocolade

Onderwerp pagina:
Uitleg waarom er rond 1864 een groei was van bedrijven en
fabrieken in Breda.
Extra vraag:
Wat is industrialisatie of industriële revolutie?
In de 18e eeuw was er door verschillende uitvindingen grote
verandering (=revolutie) in de manier waarop producten
gemaakt werden en vervoerd werden. Dankzij de uitvinding
van de stoommachine werd het makkelijker en sneller om veel
producten te maken.
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Onderwerp pagina:
Uitleg waarom er rond 1864 een groei was van bedrijven en
fabrieken in Breda.
Beeld: Breda vóór en na het weghalen van de stadsmuren.
Extra vraag:
Vergelijk de twee kaarten. Welke verschillen zie je?

Kalender 3: Een bijzonder gesprek

Christus en de Samaritaanse vrouw bij de Stad Breda
(1518 - 1520)
Thema’s die aan bod komen:
Stadsgezicht Breda, Bijbels verhaal
Aantal pagina’s: 11
Onderwerp pagina:
Het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw
Vraag:
Wat bedoelt Jezus met ‘het water dat eeuwig leven geeft’?
In de Bijbel wordt gezegd dat Jezus een levensbron
(oorsprong van het bestaan) is. Dus als je in hem gelooft zou
je het eeuwige leven krijgen.
Extra informatie:
Samaritaanse mensen komen uit een streek genaamd
Samaria in het Midden-Oosten, in Israël en Palestina.
Website met meer over het verhaal van Jezus en de
Samaritaanse vrouw: www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/3ezondag-van-deveertigdagentijd-jaar-a/bijbel/navertellingjohannes-4-5-42.html
Onderwerp pagina:
Hoe Breda 500 jaar geleden eruitzag. Vergelijking toen en nu.
Extra informatie:
Het schilderij wijkt af van de werkelijkheid om de Grote Kerk
er extra goed op te krijgen.
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Kalender 4: Het Sacrament van Niervaart
Het Sacrament van Niervaart (1535–1538)

Thema’s die aan bod komen:
Wonderhostie, wonderen, monstrans, retabel, Tachtigjarige
Oorlog, paragnost
Aantal pagina’s: 8

Onderwerp pagina:
Puzzel: Kun jij de plaatjes op de juiste plek zetten?
Extra vraag:
Wat is een retabel?
Een schilderij of standbeeld, dat bedoeld is om in een
kerkgebouw op een altaar te plaatsen of aan de muur achter
een altaar te bevestigen. Meestal bestaat een retabel uit
meerdere schilderijen en/of standbeelden.

Onderwerp pagina:
Vraag: Waar denk jij dat de wonderhostie is gebleven?
Extra vragen:
Wat is een paragnost of helderziende?
Iemand die dingen hoort en ziet die anderen niet zien,
bijvoorbeeld overleden personen, vermiste personen of
voorwerpen.
Wat is een wichelroede?
Een instrument waarmee een paragnost verborgen
waterbronnen, metalen, edelstenen of andere objecten in de
bodem kan opsporen.

Kalender 5: Een Bredase held

Zelfportret Paul Windhausen (1942 - 1944)
Thema’s die aan bod komen:
Tweede wereldoorlog, het drama bij de Vloeiweide, (verzets)
helden, symboliek
Aantal pagina’s: 8
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Onderwerp pagina:
Film van interview met Jel Goossens – Van der Sande vriendin
van Paul Windhausen en haar zoon Frans de Kort die vertellen
over het drama bij de Vloeiweide. (Duur: 6.53 min)
Mocht je niet genoeg tijd hebben om het volledige filmpje
te zien kun je ook alleen fragment 2.06 min t/m 5.33 min.
bekijken. Hier vertelt haar zoon Frans vertelt over de radiopost
en Jel vertelt over de dag van het drama.
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Antwoorden
Breda, bekijk ‘t - paspoorten
Thema Feest

Fees
t

A. Vorstelijk bezoek in Breda
Document over de ‘Blijde Incomste’ van de nieuwe heer en vrouwe
van Breda: Engelbrecht I van Nassau en Johanna van Polanen.
Maker onbekend, 1404, Perkament

Educatieprogramma

Breda, bekijk ‘t
Dit boekje is van:
School:
Klas:

1. –
2. 12 jaar oud
3. Mogelijk antwoorden zijn: masker (2), vuurwerk (3),
bloemen (5), confetti (7),
4. a: Er kan 3,7 liter in een kan.
b: Wijn.
5. Eigen antwoord
B. Het cadeau van Charles Héraugière
Drinkglas in de vorm van een kanon uit de beerput van Charles Héraugière,
aanvoerder/bevelhebber van de list met het turfschip. Maker onbekend,
gemaakt tussen 1597-1603, Glas
1. –
2. De list met het Turfschip was een geslaagde actie om Breda te
heroveren en te bevrijden uit de handen van de Spanjaarden.
Nederlandse soldaten verstopten zich in een turfschip dat de Bredase
poorten binnenvoer en vielen daar onder leiding van Charles de
Héraugière de Spanjaarden aan, die niets hadden zien aankomen.
3. a: Charles de Héraugière was bevelhebber tijdens de list met het 		
Turfschip en mede dankzij hem was Breda heroverd.
b: Door zijn bijdrage aan de strijd was Breda heroverd en daarvoor werd
hij beloond met een cadeau in de vorm van een kanon – dat symbool
staat voor verovering.
4. Het is een drinkbeker (4).
5. Het is gemaakt van glas (3).
6. Het kanon is gevonden in een beerput, een soort toilet van vroeger (2).
Naast uitwerpselen werd er ook ander afval in weggegooid, zoals kapot
porselein en glas.
7. Eigen antwoord
C. Optocht van de KMA
Schilderij van de Optocht bij 25-jarig bestaan K.M.A. Toegeschreven aan
Reinhardt Willem Kleijn, 1853, olieverf op doek.
1. –
2. Het 25-jarig bestaan van de K.M.A.
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3. Meerdere antwoorden: standbeeld van een leeuw, paarden, speer,
vaandel, Nederlandse vlag, koets, soldaat.
4. Eigen antwoord
5. 2019 – 1853 – 25 = 191 jaar.
6. De afbeelding van de kerk (3).
7. In het kasteel van Breda (1).
D. Hero
Hero reclamebord, ontworpen door Willem Huybreghs
1.
2.
3.
4.
5.

–
Frisdrank (1)
Het bord is gemaakt van metaal (3).
Het logo is gebaseerd op een geopend blik (2).
Het heeft de vorm van een geopend blik omdat Hero (vooral vroeger)
hun producten in blikken verkocht.
6. Eigen antwoord
7. Eigen antwoord
E. Jaarmarkt Breda
Schilderij van de jaarmarkt in Breda. Petrus van Schendel, ca. 1863, olieverf
op doek.
1.. –
2. Op de Grote Markt.
3. Een waterkan, een jongetje, een meisje, marktkramen, een hond, een
mand en een schoorsteen.
4. Voorbeelden van antwoorden: er zijn veel meer lichten, er is een 		
reuzenrad, er is meer kleur, het is een foto.
5. a. Het is avond, dus een voorbeeld van een juiste tijd zou zijn: 22:00
b. Het is donker, een lantaarn staat aan en de maan schijnt achter de
		kerk.
6. Petrus van Schendel staat rechts vooraan bij de kraam.

Extra opdrachten:
1. De antwoorden staan in het boekje
2. De zin van de woordzoeker: Altijd feest in Breda
3. Doolhof zoek de wonderhostie!
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Thema Dieren
A. Een christelijk lammetje
Reliekkastje met een wastablet met het Lam Gods. Maker onbekend, ca.
1715, witte zijde, draadwerk, kralen, was en relieken
Educatieprogramma

Breda, bekijk ‘t
Dit boekje is van:
School:
Klas:

1. –
2. Jezus (3).
3. Eigen antwoord. Mogelijke antwoorden zijn: kralen, stof, bloemetjes,
versieringen, hartje, houten lijst.
4. Het lijstje bevat 11 relieken.
5. De schedel.
6. Elfduizend, de maagden.

B. Jubileum cadeau Kwatta directeur
Cadeau voor het 25-jarige jubileum van de directeur van de Kwattafabriek.
Het is een triptiek, ofwel drieluik. Gemaakt door Leo Brom, 1930, Zilver en
goud.
1.
2.
3.
4.

–
Chocolade
Een aap (2)
De naam Kwatta komt van een cacaoplantage in Suriname. Deze 		
plantage was weer vernoemd naar een apensoort die in Suriname 		
voorkomt.
5. De Faam (1), Hero (4), Lonka (6).

C. Eva en het beest
Beeld van Eva die wordt verleid door de duivel. Gemaakt door Lukas van der
Meer, ca. 1913-1915, gips.
1.
2.
3.
4.

–
Eigen antwoord, waarschijnlijk een zeemeermin (2).
Een appel (2)
a. Een slang
b. Hij heeft kleine voorpoten met klauwen.
5. Aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, ook wel de Grote Kerk in Breda (1).
6. Eigen antwoord
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D. Bloemetjesbehang
Zes kamerbehangsels met bloem- en fruitstillevens. Gemaakt door Jan
Hendrik Fredriks, 1799, olieverf op doek.
1. –
2. Goudvissen
3. Op de behangsels is het volgende te zien: druiven, perzik, pruimen,
rode bessen, meloen, pompoen, kersen, walnoten, ananas, bramen, 		
aardbeien, vijgen, bloemen, steenbokkop en leeuwenkop.
4. Eigen antwoord
5. Eigen antwoord
6. Duif + vredesteken, zwarte kat + bananenschil, leeuw + kroon,
ooievaar + baby.

E. Feestvarken
Beeld van Heilige Antonius varken. Maker onbekend, ca. 1500-1600,
gepolychromeerd hout.
1. –
2. Wanneer je het middelpunt bent van een feest, zoals wanneer je jarig
bent.
3. Eigen antwoord
4. Eigen antwoord
5. Omdat ze het vuilnis opaten. Vuilnis kon ratten aantrekken die mogelijk
de pest met zich meedroegen en de ziekte daardoor verspreidden.
6. Een besmettelijke, dodelijke ziekte.

Extra opdrachten:
1. De antwoorden staan in het boekje
2. Tekening fantasiedier: eigen antwoord
3. Doolhof zoek de wonderhostie!
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Thema Kinderen

Kin
der
en

Educatieprogramma

Breda, bekijk ‘t
Dit boekje is van:
School:
Klas:

A. Mary Stuart en haar kind
Het portret van Mary Stuart en haar zoon Willem III van Oranje. Gemaakt
door Gerard van Honthorst, 1652, olieverf op doek.
1. –
2. a: Eigen antwoord (maar het is een jongetje)
b: Eigen antwoord.
c: Eigen antwoord.
3. Willem III van Oranje, Koning van Engeland.
4. Met een luier of een plaspotje.
5. Wit + bruidspoppetjes, geel + smiley, zwart + grafsteen, oranje + kroon.

B. James Watt
Schilderij van James Watt, verzonken in spel met stoom uit de waterketel.
Door Petrus van Schendel, 1869, olieverf op paneel.
1.
2.
3.
4.
5.

–
James Watt, uitvinder van de moderne stoommachine.
Eigen antwoord
Stoommachines (3).
Mogelijke antwoorden zijn: schilderij, stoel, kaars, open haard, boek,
theepot, mutsje.
6. Omdat er in zijn schilderijen vaak kaarslicht voorkomt.

C. Buurtpraatje te Dongen
Schilderij van een buurtpraatje op een boerderij in Dongen. Gemaakt door
August Allebé, 1869, olieverf op paneel.
1.
2.
3.
4.
5.

–
Kat(1) en vogel (4)
Realistisch
De huizen en mensen zijn geschilderd zoals ze er toentertijd uitzagen
De orka-kat (1) en Trump (3) (Foto van katten is echt gebeurd zoals je
ziet. Is kunstwerk van de kunstenaars Salvador Dali)

D. De Vlucht
Model voor ‘De Vlucht’ (De Trek), een oorlogsmonument. Door Hein
Koreman, ca/ 1954-1955, model in gips.
1. –
2. Het kindje trekt aan de arm van de moeder.
3. In het Valkenbergpark (2).
4. De fontein (3), kippen (4), de rode brug (5), konijnen (7), het theehuis (8).
5. Van de dreiging van de Tweede wereld oorlog, ze zijn bang voor
mogelijke bombardementen op Breda.
6. Eigen antwoord
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E. De heren van Breda
Portret van Justinus van Nassau (1559-1631), het buitenechtelijk kind van
Willem van Oranje en Eva Elincx. Naar Jan Anthonisz. van Ravesteyn, na
1609, olieverf op paneel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

–
Willem van Oranje - Nassau
C. Een kind waarvan de ouders niet getrouwd zijn.
Justinus van Nassau
Een sleutel (4).
Eigen antwoord

Extra opdrachten:
1. De antwoorden staan in het boekje
2. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: eigen antwoord
3. Doolhof zoek de wonderhostie!
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