
 
 
Groep 5-6: Tijd 
 
-------------Verwerking: kunstwerken ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Duur 
60 min 
 

Doel/ vaardigheden
Ordenen 
Meten 
Tijd en tijdsduur: op basis van de 
klok, de kalender en tijdmeting 
Begrippen: duur, meten, generatie, 
etc. 
Denken zichtbaar en hoorbaar 
gemaakt 
Inzicht door doen 
 

Benodigdheden 
Digibord 
Papier 
Potloden 
Materialen voor de stamboom 
(indien voor deze opdracht 
gekozen wordt) 

 
Na de introductie met de online video zou u aan de hand van de volgende kunstwerken verder kunnen 
gaan met het thema ‘Tijd’.  
 
-------------Introductie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bekijk met de klas de video Tijd op http://www.arttube.nl/nl/video/Boijmans/Tijd_met_Paulo 
Tijd kun je meten met een zonnewijzer of een klok, een stopwatch misschien, maar met woorden of 
beelden kun je ook tijd duiden. Woorden zijn bijvoorbeeld: bijna, straks, overmorgen, lang geleden 
enzovoort. Kunnen de kinderen ook woorden bedenken die tijd aangeven? In de kunst zijn ook 
genoeg voorbeelden van tijd in beeld te ontdekken. 
 
-------------Kunstwerken ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bekijk vervolgens (één) van de volgende kunstwerken waarbij tijd een rol speelt: 
 
Hendrick Hondius, Stilleven met schedel, zandloper, boeken en kunstenaarsbenodigdheden, 
1626 
 

Op de prent staan verschillende voorwerpen die tijd meten. De zandloper 
bijvoorbeeld, maar ook de kaars: vroeger wist men de brandtijd van een 
kaars, dus als de kaars deels op was, dan wist men hoeveel tijd er was 
verstreken. 
Er zijn ook voorwerpen te ontdekken die de tijd niet meten, maar er wel 
naar verwijzen: de schedel en ook weer de kaars verwijzen naar de 
voorbijgaande tijd, naar het feit dat aan alles een einde komt (zeker ook 
het leven). 
 
Zie voor kunstwerk ook http://collectie.boijmans.nl/nl/collection/bdh-15531-

(pk) 
 
 
 
Jan Toorop, Dorpelwachters der zee, 1901 

 
Leeftijden: op dit schilderij zijn drie generaties te zien: kinderen op de 
achtergrond, een moeder rechts en oude mannen op de voorgrond. Waar 
zie je aan dat de figuren verschillende leeftijden/ generaties zijn? Hoeveel 
generaties zijn er te zien? Wat kun je zeggen over de dingen waar de 
figuren zich mee bezig houden, horen deze activiteiten ook bij hun 
generatie? 
 
Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/collection/2429-(mk) 
 
 



 
Anoniem, Haal, 1600-1700: 

 
In de keuken: een haal werd gebruikt om boven het haardvuur een pan of ketel 
aan te hangen. De pan kon hoger en lager worden gehangen, dichterbij of verder 
weg van het vuur. Hoe verder weg, hoe minder heet de pan werd en hoe minder 
snel het koken ging.  
 
Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/collection/om-535-a-(kn-v) 
 

 
 
Pieter van der Heyden, De vette keuken, 1563 
 

Op deze prent is een haal in gebruik te zien: 
 
Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/collection/l-1971-74-(pk) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Studio Makkink & Bey, Minuten Servies, 2002 
 

Duur: Hoe lang duurt iets om te maken? Studio Makkink & Bey 
maakte een servies en gaf aan elk onderdeel de naam van de duur 
dat er aan de decoratie ervan gewerkt werd. Het duurde dus 144 
minuten om de 144-minuten-theepot te versieren. Tijd is geld. 
 
Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/collection/v-2653-a-o-(kn-v) 
 
 
 
 

 
 
Paul Delvaux, De maanstanden, 1942 
 

Tijd meten: Twee geleerde mannen staan op een plein en bestuderen een 
steen. De mensen om hen heen lopen als marionetten heen en weer, wat 
een beetje een vreemde sfeer geeft. De man die rechts naar opzij kijkt is 
een zelfportret van de schilder.  
Wat heeft met tijd te maken op dit schilderij? (dag/ nacht, seizoenen 
(kleding), stoomtrein). Waar zie je hier een instrument om tijd mee te 
meten? 
Op de muur links is een zonnewijzer te zien. Deze werkt als volgt: de zon 
werpt via de pin op de zonnewijzer een schaduw op de wijzer. Afhankelijk 
van de stand van de zon valt de schaduw op een bepaalde plek op het 

vlak en toont daarmee de tijd. 
Maar ook de maan in de lucht vertelt iets over tijd: aan de vorm van de maan kun je zien welk moment 
in de maand en het jaar het is: staat hij vol, half, of is er een sikkel te zien? De stand van de zon en de 
aarde heeft hier invloed op: we zien de maan deels, niet of helemaal door de zon verlicht. 
 



Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/object/101584/Les-phases-de-la-lune-III-%28De-maanstanden-
III%29/Paul-Delvaux 
 
Tussenopdracht 
Kun je met je vingers een zonnewijzer maken? In tweetallen meten de leerlingen elkaars schaduw met 
hun hand (gebruik hierbij de zon of een spotlamp): 
Hoeveel handen is je schaduw lang? 
Zal dat anders zijn in de winter, zomer, lente, herfst? 
Hoe komt dat? 
 
Thomas Schütte, Grote geesten (figuur nr. 8), 1997 
 

 
Tand des tijds: Dit beeld is van gietijzer gemaakt en staat buiten voor het 
museum. Het materiaal verandert door de tijd heen. Weersomstandigheden 
hebben hun invloed, langzaam komt er meer roest en aanslag op het figuur. 
De tijd heeft hier letterlijk zijn weerslag op het beeld. 
 
Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/object/40957/Grosse-Geister-
%28Figur-Nr.-8%29-%28Grote-geesten-%28figuur-nr.-8%29%29/Thomas-
Sch%C3%BCtte 
 
 
 
 

 
 
Vasili Kandinsky, Lyrisches, 1911 
 

 
Met slechts een paar lijnen, vlakken en kleuren heeft de kunstenaar 
een ruiter in volle vaart op doek gezet. Hij heeft snelheid willen 
pakken en vatten in een stilstaand beeld. Zie je wat het voorstelt? 
Wat maakt dat je de beweging, het rennen kan herkennen? 
 
Zie ook: http://collectie.boijmans.nl/nl/object/2134/Lyrisches/Vasili-
Vasileevich-Kandinsky 
 

 
 
 
 
 
-------------Opdracht ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De leerlingen ‘meten’ tijd op een bijzondere manier: ze ervaren tijd en duur. Als volgt: 
1. Eerst maken de leerlingen een eenvoudige tekening op een wit vel A4 papier, maakt niet uit wat. Ze 
krijgen hiervoor twee minuten. 
2. Vervolgens vouwen ze het blad dubbel en vullen ze op één kant de tekening aan. Weer 2 minuten. 
3. Dan vouwen ze weer en vullen de tekening weer op één kant aan. Dit wordt zo’n 5 keer gedaan, 
iedere keer 2 minuten. 
4. Vervolgens vouwen de leerlingen hun tekening weer open. 
Kunnen ze zien welk stukje het oudst is, het langst geleden? En welke het kortst geleden? Duurde het 
voor hun gevoel lang voordat de tekening klaar was? 
Als variatie kunnen de leerlingen dit ook bij elkaars tekening proberen te bepalen. 
 
NB bij deze vragen gaat het niet om het juiste antwoord, maar om de beredenering van de leerlingen. 



 

1.    2.    3. 

 4…  5.    6.  
 
Afsluiting 
Bespreek het onderzoek en resultaat met de klas na. 


