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Serieuze schutters 
met kriebelige kragen
tekst en beeld Corina Schipaanboord

Het oogt wat saai, zo’n 

groepje mannen die je vanaf 

het schilderij ernstig aankij-

ken. Toch vinden de kinderen 

van groep 4a van de Juli-

ana van Stolbergschool uit 

Kapelle de verhalen achter 

zo’n schuttersstuk enorm 

boeiend. Zeker als ze zelf 

een échte kruisboog mogen 

uitproberen. 

S
pringend van enthousiasme 
komt groep 4 het Historisch 
Museum De Bevelanden in 
Goes binnen. Ze gaan onder-

zoeken wat schuttersstukken precies 
zĳ n. Een medewerker neemt hen mee 
naar een bankje voor een groot schut-
tersstuk van het Kruisboog- of Sint-
Jorisgilde uit 1616 en al snel luisteren 
ze als muizen. Met open mond. 

„Wat zĳ n schut-
ters eigenlĳ k?” 
wil de mevrouw 
weten. Thomas 
Krĳ ger weet dat 
wel. „Dat zĳ n een 
soort ridders die 
het land verdedi-
gen.” Daar heeft 
hĳ  gelĳ k in, maar 
ze verdedigen 
niet heel het land, 
maar alleen hun 
eigen stad. De 
mevrouw vertelt 
verder: „Om dat 
goed te kunnen doen, moesten ze 
vaak oefenen met hun wapen. Dat 
kon een kruisboog, een handboog of 
een geweer zĳ n. Deze mannen ge-

bruikten altĳ d een kruisboog. Daarom 
heetten ze het Kruisbooggilde. Wat is 
een kruisboog?” Wilco Ras haast zich 
om het goede antwoord te geven. „Dat 

is een boog met een gleuf erin, waar 
je de pĳ l in kan leggen.” De mevrouw 
wĳ st naar de muur achter de kinde-
ren. „Dat klopt. Daar hangt er één.” 

Hooivork

De mannen op het schilderĳ  vie-
ren feest. Er werd een schuttershof 
gebouwd, waar ze konden oefenen 
met schieten. „Kĳ k, ze drinken wĳ n 
en eten witbrood. Daaraan kun je zien 
dat het een bĳ zonder moment was, 
want normaal aten ze alleen bruin-
brood.” 

Eén man heeft een voorwerp in zĳ n 
hand. „Zoiets gebruiken wĳ  nu als 
hooivork!”  roept een van de jongens. 

De mevrouw lacht. „Het is een vork 
en dat was iets bĳ zonders in die tĳ d. 
De meeste mensen aten gewoon met 
hun handen.” „Bah, dat is niet fris!” 
roept Rhodé Besseling. „Toen was dat 
heel normaal”, legt de mevrouw uit. 
„Alleen hele rĳ ke mensen hadden een 
vork. Deze man wilde graag laten zien 
dat hĳ  rĳ k was.” 

Slabbetjes

De meeste kinderen zĳ n erg onder 
de indruk van de dikke witte kragen 
die de mannen dragen. Wat zien die 
er mooi uit! Aan de vorm ervan kun 
je zien in welke tĳ d het schilderĳ  
ongeveer gemaakt is. De plooikragen 

MICHIEL

Kun jij ernstig kijken? De kinderen uit groep 4a van de Julianaschool in ieder geval wel. Ze deden de mensen op de schilderijen in het museum dat ze bezochten na. De leerlingen hadden op school gewerkt over schuttersstukken, dat zijn grote schilderijen met soldaten erop. 
Het aller-, allerbekendste schut-tersstuk is van Rembrandt. Mis-schien heb je er weleens van ge-hoord. De schilder Rembrandt van Rijn maakte het kunstwerk met een hele lange naam in 1642. Die naam kan alleen bijna niemand onthouden. Gelukkig is er ook een korte naam bedacht. Het schilderij heet: ”De Nachtwacht”. En het is wel meer dan 4 meter breed. Groot hè?! 
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Leah Moens, 7 jaar
Wat vind je van het schilderij?

„Knap geschilderd. De mannen heb-

ben deftige kleren aan en dragen 

sjaals, kettingen en kragen. Dat vind 

ik heel mooi.”

Zou je het leuk vinden als de man-

nen nu nog zulke kleding droegen?

„Nee, dat vind ik niet zo bij deze tijd 

passen. Ik zie liever de kleren die wij 

nu allemaal dragen.”

Wilco Ras, 8 jaar
Wat valt je op aan het schilderij?

„Bij één meneer lijkt het net of hij vier 

ogen heeft. Dat is een beetje raar. De 

schildering was weggesleten en toen 

schilderden ze het er weer bij, maar 

net op een andere plek.” 

Wat vind je het mooist?

„De schutters. Ik vind ze stoer omdat 

ze ernstig kijken.”

Shenna Beeke, 7 jaar
Wat vind je van het schilderij?

„Leuk. De kleuren zijn mooi. De 

kragen zijn heel wit, maar verder was 

er veel mooi zwart. Het is een beetje 

donker en dat vind ik gaaf.”

Wat vind je het meest interessant?

„De mevrouw vertelde dat de schut-

ters met een kruisboog schoten. Dat 

lijkt me stoer om te doen, want een 

pijl kan dan heel ver vliegen.”

Gera Venema (9) en Juliëtte Hage 

(9) uit groep 6 van de Augustinu-

sschool in Ermelo hebben met 

een vliegenvanger de derde prijs 

gewonnen van een ontwerpwed-

strijd van de Universiteit van Wa-

geningen. Het thema voor de wed-

strijd was ”Spieken in de natuur”. 

Juliëtte: „We moesten iets maken 

uit de natuur wat je handig kunt 

gebruiken. Dat heet wel biomimi-

cry. Wij hadden van de tong van 

een kameleon een vliegenvanger 

gemaakt.” Op de foto zie je Gera 

en Juliëtte hun idee presenteren 

aan de jury op de universiteit. „De 

jury stelde moeilijke vragen. Maar 

gelukkig wisten we overal een 

antwoord op. De prijs was een 

apparaat voor de school waar we 

in de klas onderzoek mee kunnen 

doen.” beeld Augustinusschool

In Markus 5 lees je drie verschillende verhalen. Zet de woorden onder 

het juiste verhaal. Welk woord houd je over?

Vul dit woord en het antwoord van vorige week in op kits.nl/bijbelse-

puzzel. Wie weet win jij de waardebon van 5 euro. Als dat zo is, krijg je 

bericht via de mail.

aangeraakt / bloed / boeien / Effatha / Gadarenen / gezond / in vrede / 

kind / kracht / kudde / Legio / medicijnmeesters / onreine geest / overste 

/ slaapt / synagoge / Talitha kumi / twaalf jaar oud / zwijnen

bijbelse puzzel

uit het nieuws
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Gera Venema (9) en Juliëtte Hage e e Hagtenema (9) en JuliëtVa Ger cry  Wij hadden van de tong van an ong van de tWij hadden v .cry

Walter en Thirsa Flier uit Renswoude zijn pas
samen 18 jaar geworden. Alleen is van autorij-
den voorlopig nog geen sprake. Walter werd 11
en Thirsa 7 jaar. Grappig: ze hadden precies
dezelfde wens op hun verlanglijstje voor hun
verjaardag. Walter en Thirsa wilden allebei graag
schilderen op nummer (zie foto). beeld familie Flier

Ben jij net jarig geweest? Stuur dan een leuke foto rond het 

thema ”Ik en mijn verjaardag” naar nieuws@kits.nl. Bijvoor-

beeld jij met je vriendjes of je cadeaus. De foto moet minstens 

1 MB groot zijn en je moet er zelf ook op staan. Vergeet niet je 

naam, leeftijd en woonplaats te vermelden.

FOTO

VAN DE WEEK:

IK EN MIJN

FEESTJE

zĳn het oudst en ook de platte kragen

met borduurwerk. Verder hebben de

mannen allemaal een baard. Bĳ schil-

derĳen die iets later gemaakt zĳn,

zĳn de kragen verdwenen en dragen

de mannen een soort slabbetjes. Ook

baarden zĳn er niet meer te zien.

„Is het makkelĳk om zo’n schilderĳ

zelf te maken?” vraagt de mevrouw.

„Nee!” roepen de kinderen in koor.

Maar Thomas Harthoorn zou het wel

zien zitten om een stukje zelf te schil-

deren. „Ik leerde een beetje van mĳn

opa hoe dat moet.” Juf Ariëtte is blĳ

dat de kinderen goed meedoen. „Het

is belangrĳk dat ze goed leren kĳken.

Wat is er te zien? Hoe komt dat? Wat

heeft dat te betekenen? Dit komt in

allerlei situaties van pas.”

Kruisboog

Even later mogen de kinderen nog een

parure maken. Dat is een draagspeld

waaraan je kunt zien bĳ welke schut-

ters je hoort. De kinderen gaan ĳverig

aan de slag en spelden daarna trots

een parure bĳ zichzelf op.

Als echte schutters mogen ze even

een handboog en een kruisboog

vasthouden. Zonder pĳl, want anders

wordt het wel heel gevaarlĳk. „Wow!

Die is zwaar!” Voor zo’n boog moet je

erg sterk zĳn. De bogen waren vroe-

ger net zo groot als de schutter zelf

en het gewicht dat je achteruit trok,

was zo’n 80 kilo. Daar krĳg je sterke

armen en schouders van!

Ook de juf doet mee. Ze richt al-

leen precies op zichzelf. De kinderen

joelen en leggen haar uit hoe het wél

moet. Daarna steken ze de handen

uit de mouwen om zelf zo’n prach-

tige kraag te maken. Als ze allemaal

klaar zĳn, gaan ze als echte schutters

ernstig in het gelid staan. Maar dan

worden alle kragen weer afgerukt.

Het ziet er prachtig uit, maar „het

prikt verschrikkelĳk!”

De bezetene van 

Gadara

Genezing van een 

zieke vrouw

Het dochtertje van 

Jaïrus

Puzzel: Diny van Leeuwen


