
  

Het Mysterie van Museum Mauzz 

Lesbrief met informatie en opdrachten 

Eva droomt van een plekje in Het Museum voor haar 
kattentekeningen. Maar die droom verandert in een nachtmerrie 
als haar moeder haar de opdracht geeft om op haar kleine stief-
broertje Jimmy te passen. Een klein schattig watervlug 
mannetje die piept en trippelt als een muis. Eva heeft nooit 
gevraagd om dit irritante broertje. Ze raakt hem kwijt in het 
museum. Het museum waar De heer Cats de scepter zwaait en 
waar iedereen bang is om buiten de lijntjes te kleuren. Waar 
eigenlijk geen muizen en kinderen mogen komen. Want muizen 
moeten verhuizen en kinderen zijn hinderen…. 
 
Het museum is groot en stil…. Bij binnenkomst krijgt iedereen 
de regels. Wat niet mag maar vooral wel moet.  
Waar is Jimmy? Is hij in gevaar?  
Eva ontdekt dat achter ieder schilderij een verhaal zit. En dat al 
die schilderijen tot leven komen, omdat ze die verhalen heel 
graag willen vertellen aan kinderen. Ze willen Eva ook helpen 
om Jimmy te vinden. Helaas stopt ieder schilderij met leven als 
de heer Cats van zich laat horen. Hij wil het museum gevangen 
houden in saaiheid. Als de heer Cats ontdekt dat er kinderen in 
zijn museum ronddwalen probeert hij ze direct weg te jagen. 
Gelukkig is de heer Cats heel ijdel en weten Eva en Jimmy op 
een mooie en creatieve manier de heer Cats voor zich te 
winnen. Ze gaan met elkaar op avontuur op het schip van 
Willem van der Velde.  
 
Alle schilderijen zijn bijzonder en mogen weer hun verhaal 
vertellen. En Eva weet nu dat Jimmy meer voor haar betekent 
dan ze ooit heeft kunnen denken. De meest dromen zijn bedrog 
maar deze…. 
 



  

Theater-regels  

 
We gaan naar het Theater, ja we gaan 
In zo’n grote zaal waar we mogen zitten en niet staan 
Op mooie stoelen, banken of matten die staan voor ons klaar 
Dan wordt het een beetje donker, spannend maar niet raar 
 
We gaan naar het Theater, ja we gaan 
Daar mag je klappen en lachen maar niet je buren slaan  
Als het licht uit gaat en de spots aan, wordt het stil 
Dan gaan we allemaal kijken dat is zo chill 
 
We gaan naar het Theater, ja we gaan 
Het geluid komt uit de boxen die aan de zijkant staan. 
Het verhaal wordt gespeeld met grote poppen 
Die kunnen lopen, dansen, zingen of ze vertellen moppen 
 
Als de muziek begint, begint het verhaal 
Heel veel plezier allemaal. 

 
Thema’s in het verhaal 

Kunst/ Schilderkunst 
Cultureel erfgoed   
Musea 
Verbinding 
Gezinnen/ Familie 
Acceptatie  
 
 

Doel                    
Kinderen kunst laten beleven 
Leren kijken  
Creëren  
Zelf-reflecteren 
Kennis bijbrengen van Nederlands erfgoed 
Het accepteren van verschillen en overeenkomsten   

 

Kerndoelen                    

53, 54, 55 en 56 
   

 



  

Karel Appel 

Karel Appel 

Karel is in 1921 geboren in Amsterdam. Hij wilde 
als klein jongetje al kunstschilder worden maar dat 
vond zijn vader, die kapper was, een slecht idee. 
Hij wilde dat Karel ook kapper zou worden. Toen 
Karel toch naar de kunstacademie ging hebben 
zijn ouders hem zonder geld uit huis gezet. 
Gelukkig heeft Karel doorgezet en heeft hij op de 
academie echt mooi en goed leren schilderen. 
Karel was niet alleen schilder maar ook 
beeldhouwer en maakte van afval hele bijzondere 
kunstwerken.  
 
Heel lang vonden de mensen in Nederland het 
werk van Karel Appel niet mooi. Hij ging om die 
reden in Frankrijk wonen waar ze zijn werk wel 
goed vonden. Gelukkig later ook in Nederland. 
Karel Appel is beroemd geworden over de hele 
wereld. Vlak voor zijn dood in 2006 maakte Karel 
Appel een postzegel voor TPG Post. De postzegel 
met een waarde van 39 cent verscheen in 
september 2006 ter gelegenheid van een 
tentoonstelling over beeldende kunstenaars en 
postzegels met de titel “Kunst om te versturen”. In 
2006 ging hij dood en werd hij begraven in Parijs. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Postzegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/TPG_Post


  

De CoBrA groep bestond uit kunstenaars die allemaal 
uit verschillende landen kwamen zoals Denemarken, 
België en Nederland. CoBrA betekent Copenhagen 
(hoofdstad van Denemarken) Brussel (hoofdstad van 
België) en Amsterdam (hoofdstad van Nederland). 
Alle kunstenaars kwamen samen in Parijs (hoofdstad 
van Frankrijk) om met elkaar kunst te maken. Ze 
spraken allemaal Frans met elkaar. Ze hebben met 
elkaar veel veranderd in de kunstenaarswereld. 
 

We hebben gekozen voor dit expressionistische 
schilderij van Karel Appel omdat hij vrij wilde 
schilderen. Hij wilde denken en werken als een kind 
zonder beperkingen of perspectief. Dit schilderij zal 
veel herkenning oproepen bij ons publiek. 

 
 

Voordat hij begon keek hij lang naar het doek, maar 
als hij eenmaal begon met schilderen kon hij zijn 
impulsen om verf aan te brengen bijna niet bijhouden. 
Hij gaf de indruk te werken als een bezetene, waarbij 
hij wel veel tijd nam om de verf in de juiste kleur te 
mengen. Als het doek bijna af was, werkte hij 
langzamer. Tenslotte zette hij nog maar een enkele 

toets of liet de 
laatste 
verbeteringen zelfs 
weg. Appel werkte 

CoBrA groep 

Uitleg keuze schilderij Appel Museum Mauzz 

Werkwijze Karel Appel 



  

Doe, kijkopdrachten en kringgesprek 

Kijk samen op You tube naar “Karel Appel 
schildert” en maak een abstract schilderij met 
plakkaatverf. Kras daarna met de achterkant van 
je penseel een gezicht in het schilderij. 

 

 

Teken iets of iemand na met zwart krijt op een 
witte ondergrond zonder je krijtje van het papier 
op te tillen. 

Doe opdracht 2 

Doe opdracht 3 

Doe opdracht 1 



 

  

Willem van der Velde 
   De 
leerlingen tekenen een gezicht van verschillende kanten op 
een vel papier. Verdeel het gezicht in vlakken. Kleur elk vak 
in met plakkaatverf en gebruik hiervoor alleen mengkleuren, 
net als Karel Appel deed. Laat de kinderen zoveel mogelijk 
hun fantasie gebruiken. Het hoeft niet te kloppen. 
Wacht tot het werk droog is en laat de kinderen met een 
zwarte markeerstift weer vormen aangeven in hun schilderij. 
Knip het werk uit en plak het op gekleurd papier of een stuk 
behangpapier.  
 

Bespreek het schilderij met de klas. 
• Kunnen ze goed ruiken? 
• Hebben ze een grote mond? 
• Wat zie je? 
• Zijn ze blij? 
• Hoeveel neuzen zie je? 
• Zijn de kleuren somber? 
• Zie je felle vrolijke kleuren? 
• Zie je oren? 
• Hoeveel ogen zie je? 
 

Wat is expressionisme? 
Expressionisme betekent dat je niet precies hoeft te 
tekenen hoe het echt is maar zoals jij het voelt of 
zoals je zou willen dat het is. Je kunt veel fantasie 
gebruiken.  
Teken je liever precies alles na of met veel fantasie? 

 

Doe opdracht 4 

Kijk opdracht 

Kringgesprek 



  

Willem van de Velde werd geboren in 1633 in Leiden.  
Schilderijen van schepen waren heel vroeger populair. Ook 
in eenvoudige huishoudens hingen schilderijen van 
bijvoorbeeld vissersschepen. 
 
Willem van de Velde de oude (de vader van Willem van de 
Velde II) was in die tijd heel beroemd. Willem’s vader was 
schipper en hij was zelf ook eerst zeeman en daarna 
schilder. 
 
Willem verhuisde samen met zijn vader, naar Engeland om 
daar te schilderen. Zijn schilderijen werden daar nog beter 
verkocht. Willem II werd beroemder dan zijn vader. Samen 
kwamen ze zelfs in dienst bij de koning van Engeland. En ze 
schilderden ook bekende zeeslagen als de koning had 
gewonnen. Zeeslagen zijn oorlog op het water.   
 
Dit schilderij is van Willem van de Velde II. Het heet De 
Windstoot en hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Willem van de Velde II 

Willem van de Velde 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi08cPYpYHcAhWGaVAKHa6RA24QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_de_Velde_de_Jonge&psig=AOvVaw1uExzZFp2VdP03StS6PQq6&ust=1530651063035049


  

Theater Kwadraat gebruikt dit schilderij van hem als inspiratiebron voor één van de decors, 
omdat de schepen een belangrijke plaats innemen de Nederlandse geschiedenis.  
In het decor klapt het platte schilderij open en wordt een 3D schilderij. 
Het schip symboliseert in dit theaterstuk gevoel van vrijheid en de zoektocht naar nieuw 
avontuur. In de voorstelling zie je dit terug door de acceptatie van Eva van haar broertje, 
waardoor er als het ware een nieuw hoofdstuk in haar leven begint.  

De kapitein zingt ook: “Al waait de wind van Oost 
naar West”. 
Op zee staan geen borden met straatnamen. Om 
dan toch op de juiste plek te komen hadden 
kapiteins een kaart, een kompas en een vlag in 
de mast. Op het kompas staan de windrichtingen 
Noord, Oost, Zuid en West. De kompasnaald 
wijst altijd het Noorden aan. Men kon aan de vlag 
zien waar de wind vandaan kwam. Door naar de 
stand van de zon te kijken, naar de vlag (richting 
van de wind) en op het kompas berekenden de 
kapitein en stuurman de route op de kaart. 

 

Uitleg keuze schilderij Willem van de Velde in Museum Mauzz 

Navigatie 



 

  

• Heb jij ook wel 

eens op een boot gevaren? 

• Vond je het leuk? Eng? Spannend? 

• Weet je hoe de baas op een schip heet? 

• Weet je hoe de kapitein de weg weet op het water? 

• Er zijn drie manieren waarop een boot vooruit kan 

komen op het water. Wie weet ze? 

1 Mankracht 
2 Windkracht 
3 Motor. 
 

De kapitein in het theaterstuk is een piraat en houd heel erg 
van goud en juwelen. Hij praat ook anders. Hij gebruikt 
zeemanstaal. Weet jij de betekenis van: 
 

• Drenkelingen aan stuurboord! 

• Gevaar op bakboord. 

• We kiezen het ruime sop. 

• Mannen por erop. 

• Sjor de schoten. 

 
 

Kringgesprek, doe- en zingopdracht  

Kringgesprek 



  

Varen varen over de baren 

Varen varen over de zee 

 

Stoere mannen por erop 

Wij kiezen nu het ruime sop 

 

Varen varen over de baren  

Varen varen over de zee 

 

Het ruim vol juwelen en goud 

Het leven is soms zoet soms zout. 

 

Varen varen over de baren  

Varen varen over de zee 

 

Al waait de wind van oost naar west 

Thuis tikt de klok het allerbest 

 

Varen varen over de baren 

Varen varen over de zee 

 

Maak je eigen 3D schip. Pak een stevig vel papier en volg de volgende stappen. 

3D opdracht 

Zeemanslied 



  

Johannes Vermeer 

Johannes Vermeer is 
geboren in Delft en op 31 oktober 1632 gedoopt in De Nieuwe Kerk in Delft. En ook 
begraven in Delft op 15 december 1675. Hij werd dus maar 43 jaar oud, wat in die tijd 
heel normaal was. Hij is getrouwd met Catharina Bolnes op 31 oktober 1653 en werd 
vader van 14 kinderen … Drie van die kinderen gingen dood omdat ze ziek waren. In die 
tijd hadden ze nog niet zulke knappe dokters en goede ziekenhuizen. 
 
In totaal maakte hij waarschijnlijk maar zo’n 45 schilderijen, waarvan er nog 35 bewaard 
zijn gebleven. Hij schilderde dus twee à drie schilderijen per jaar. Omdat hij daar niet 
genoeg geld mee kon verdienen was hij ook kunsthandelaar net als zijn vader. Hij 
verkocht dus kunst van andere kunstenaars.  
 
Johannes schilderde het liefste tijdloze, rustige momenten. Het is heel knap hoe hij kleur 
en licht gebruikte in zijn schilderijen. Hij gebruikte soms dure verf die hij zelf maakte (Het 
was heel veel werk om die verf met de hand te maken) en werkte het liefst met blauw en 
geel. Voor hem is het heel jammer dat hij pas echt beroemd werd nadat hij al een paar 
honderd jaar dood was.  
 
Hij werd één van de beroemdste Nederlandse kunstschilders uit de Gouden Eeuw. Een 
periode waarin er in Nederland heel veel geld verdiend werd en het heel goed ging met 
de mensen.  
 

Johannes Vermeer 

https://nl.wikipedia.org/wiki/15_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1675
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schilderkunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Eeuw_(Nederland)


, kijk en doe 

opdracht 
 

Het Melkmeisje 

Het Melkmeisje werd jarenlang De Keukenmeid genoemd. Deze 
oude titel is eigenlijk beter, want het melk schenkende meisje is 
een dienstmeid, of - zoals we dat tegenwoordig noemen - een hulp 
in de huishouding. Een melkmeisje was een vrouw die melk aan 
huis bezorgde.  
 
Het schilderij met het melk schenkende meisje hangt tegenwoordig 
in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze is heel erg geconcentreerd 
bezig met het inschenken van de melk. Johannes heeft dit zo knap 
geschilderd dat het bijna een foto lijkt. Zo precies is alles 
geschilderd.  

 

Omdat wij het leuk en leerzaam vinden om de overeenkomsten, maar vooral 
de contrasten te laten zien tussen een meisje uit 1658 en een meisje van nu. 
Daarom noemen we haar Grietje en laten we haar langzaam met een 
Vlaams accent spreken.  
 
Dit ervaren de kinderen als ouderwets en deftig. Het contrast komt niet alleen 
naar voren in het taalgebruik maar ook in de kledingstijl, de haardracht met 
petje of kapje en de industriële vooruitgang in de vorm van de mobiele 
telefoon.  

 

Waarom het Melkmeisje 



  

Er zijn drie primaire kleuren. Dat zijn rood, geel en 
blauw. Met deze drie kleuren kun je alle kleuren 

maken. Gebruik je daar ook nog zwart en wit bij, 
dan kun je alle kleuren mengen. 
 
 
 

Kleuren mengen 

Kijk opdracht 

Kijk opdracht 

Kringgesprek, kijk en doe opdracht 

Wat is een schilderij zonder schaduw? Licht is 
belangrijk in je schilderij, maar schaduw 
misschien wel belangrijker. Zonder schaduwen 
lijkt alles op je schilderij plat.  

Wil je als beginnend schilder de schaduw onder 
de knie krijgen, dan is dat vooral een kwestie van 
heel veel kijken.  

In fel zonlicht zijn de schaduwen in een landschap 
heel diep en bijna zwart. Op een bewolkte dag zijn 
de schaduwen zachter. 
 

 
 

Kijk goed naar het schilderij van Het Melkmeisje. 
Waar zie je de schaduwen? 

Waarom is licht zo belangrijk in 
een schilderij 



Teken/schilderopdracht 
Teken je eigen Melkmeisje/jongen creatie 
of maak er een schilderij van. 
Je kunt ook een gedeelte van je foto 
schilderen. 

 

 

Kringgesprek: Op het schilderij zie je de 
dienstmeid het ontbijt klaarmaken. In de 17de 
eeuw bestond dat uit brood en melk. Wat eet jij 
voor ontbijt? 

Doe opdracht: 
Zoals je ziet is Het Melkmeisje een grote inspiratiebron 
voor veel mensen. Maak per tweetal een mis-en-scène 
zoals die van Het Melkmeisje. Je kunt dat doen met 
poppetjes of zelf het Melkmeisje spelen. De ander 
maakt daar een foto van met een mobieltje. 

Het ontbijt van toen en nu 

Het melkmeisje als inspiratiebron 

 



  

Jacob Cats 

Jacob Cats  
geboren in Brouwershaven, 10 november 1577 
gestorven in Den Haag, 12 september 1660 
 
Een Nederlandse dichter, jurist en politicus. Cats is ook 
bekend als Vader Cats, omdat hij 
vooral gedichten schreef waar je wat van kan leren 
(zoals de zin Kinderen zijn hinderen, zei vader Cats). 
Dit is de reden de directeur van Museum Mauzz  een 
kat is en De Heer Cats genoemd wordt. 
 
Het decor De Heer Cats is geïnspireerd op het Kubisme 
zoals Piet Mondriaan ook geïnspireerd is door het 
Kubisme. De Kat is vrij hoekig en rechtlijnig net zoals 
zijn karakter. Wij hebben niet gekozen voor grijs, de 

kleur die belangrijk is in het Kubisme. Maar voor 
zilver zodat Eva zichzelf kan spiegelen in de Kat. 
 
Kubisme  
Het woord kubisme hangt samen met kubus. De 
Kubisten deden net alsof de natuur alleen maar 
bestond uit kubussen, kegels en bollen. Alles werd 
dus met deze vormen getekend.       
 
Kenmerken van het kubisme zijn: verwarrend 
perspectief, collage, meerdere standpunten.                                                                          
In kubisme is alles simpel. Bij de vorm zoekt men naar 
de essentie. Kleur was niet zo belangrijk. Men gebruikte 
geen felle kleuren, alleen maar grijsachtige en bruine 
tinten. Kleur werd later wel weer belangrijk. 

Jacob Cats 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwershaven
https://nl.wikipedia.org/wiki/10_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1577
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/12_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1660
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jurist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politicus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedicht


  

Geïnspireerd: Enthousiast geworden door 
Kubisme: Een naam voor een bepaalde manier van kunst maken. Die kunstenaars maakten 
vooral hoekige vormen. 
Karakter: Hoe iemand is. Bijvoorbeeld slim, aardig, behulpzaam, sportief. 
Figuratief: Precies schilderen zoals het echt is. Bijna zoals een foto. 
 
 

 

 

Betekenis van moeilijke woorden 

Voorbeeld 
kubistische kunst 

Voorbeeld 
figuratieve kunst 
van Piet 
Mondriaan 

Voorbeeld van 
moderne kunst 
van Piet 
Mondriaan 



  

Kijk en doe opdrachten Cats 

Herken je voorwerpen in het schilderij die je in het 
abstracte schilderij ook ziet? Welke? 
 
Hoe zou jij dit schilderij noemen?                                
Piet Mondriaan noemde dit: ”Stilleven met 
Gemberpot” 
 
Wat is een gemberpot? 
 

Teken opdracht:1 
 
Zet een aantal voorwerpen bij elkaar en teken ze na. 
Probeer er op verschillende manieren naar te kijken. 
Bijvoorbeeld met één oog dicht. Teken bijv. alleen eerst 
alle rechtopstaande lijnen. En daarna de liggende lijnen. 
Kijk naar het voorbeeld van Mondriaan. 
 

Teken opdracht 2 (voor tweetallen of drietallen) 

 
Teken allemaal hetzelfde onderwerp bijv.: een mens, dier 
of voorwerp. 
 
Leg de tekeningen op elkaar als ze klaar zijn. Nu knip je 
ze kriskras met rechte lijnen door. En wissel je stukken 
door elkaar en plak ze op een gekleurd karton. 
 
 
 

Voorbeeld en studie Mondriaan 



  

- Teken een zelfportret.  

- Knip alle onderdelen van je gezicht ruim en hoekig 

uit. 

- Kleur alle onderdelen met een andere kleur in. 

- Plak alle onderdelen nu weer op een gekleurd vel 

papier. 

Als alternatief kun je ook gezichtsonderdelen met je 
buurman of buurvrouw uitwisselen. 
 

Zoals jullie hebben kunnen zien in het theaterstuk hebben alle poppen 

hele mooie en echt-lijkende ogen. Er zijn grote verschillen tussen deze 
ogen. Kijk goed en zie de verschillen tussen de kattenogen en 
mensenogen. Probeer zelf een kattenkop met mooie ogen te schilderen. 

Mensenogen en kattenogen 

Tekenopdracht 3 



 

 

Theater is voor jong en oud! 
Voor iedereen die van verhalen houdt 
Dan, jongens en meisjes, dames en heren 
Komt het papier tot leven 
U bent in een andere wereld 
Al is het maar voor even! 
 
Geschiedenis van het schaduwtheater.                                                                                             
Waar en wanneer het schaduwtheater (ook wel schimmenspel genoemd) precies is 
ontstaan weten we niet. Misschien wel bij de eerste zonsopgang. Er bestaan verschillende 
verhalen over. Wat we wel weten is dat de oudste vormen van het schimmenspel 
uit Azië (China, India en/of Java) komen. In de 17de eeuw was schaduwtheater vooral bij 
Duitse artiesten populair om allerlei geheimzinnige, griezelige en spookachtige effecten op 
te roepen. Zo werden er bijvoorbeeld schimmen geprojecteerd op rookwolken. 
 
Beschrijving werkwijze techniek 

Door te spelen met schaduwen zijn vele stemmingen op te roepen. Ook biedt het allerlei 
mogelijkheden. Met al zijn beperkingen kunnen in het schimmenspel dingen gebeuren die 
vrijwel onmogelijk in andere theatervormen getoond kunnen worden. Een schim kan van 
heel klein heel groot worden. Dit effect kun je krijgen door het figuurtje juist heel dicht of ver 
van de lamp te houden. En bijvoorbeeld bij een geboorte of operatie kunnen met 
schaduwbeelden de illusie wekken dat het allemaal echt gebeurt; een schaduw verbergt 
zich achter een andere schaduw en kan dan plotseling tevoorschijn komen. 

Doordat je theater speelt op een plat vlak met platte figuren kun je niet alles laten zien maar 
zal het publiek alles wat ze niet zien maar wel horen er zelf bij bedenken. Zodra het licht in 
de zaal uitgaat, zodra het donker wordt en de nacht wordt geïmiteerd, zodra er schimmen 
te zien zijn is er een sfeer van spanning opgeroepen. Het geeft het schimmenspel 
een magisch en geheimzinnig karakter. 

 

 

 
 
 

Schaduw theater 

Schaduwtheater 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_keizerrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/India
https://nl.wikipedia.org/wiki/Java_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Effecten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemoedstoestand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_(voorstelling)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevalling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_(medisch)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Magie


  

 
 

Een kartonnen doos (bijvoorbeeld een cornflakespak) 
Een schaar 
Plakband 
Wit papier of wit bakpapier 
Lijmstick 
Satéstokjes of rietjes 
Een bureaulamp 
Je fantasie voor een verhaal 
 
Instructies: 
 

- Verstevig de doos met tape. 
- Teken op ongeveer 2 cm van de kant een 

rechthoek op de onderkant en de bovenkant. 
- Knip deze rechthoeken uit. 
- Bewaar de rechthoeken die je uitgeknipt hebt. Die 

kun je gebruiken om je poppetjes en andere 
figuren uit te knippen. 

- Verstevig je kleine theater ook aan de binnenkant 
met tape. 

- Plak het witte vel papier op de doos aan de 
buitenkant en tape het goed vast. Dit is de kant 
die het publiek ziet. De andere kant is waar jij 
werkt met je magische schaduwtheater. 

 

• Bedenk een simpel leuk verhaal. 

• Teken de figuurtjes die je mee wilt laten spelen in 
je verhaal. 

• Knip de figuurtjes uit.  

• Maak ieder figuurtje vast op een satéprikker of 
een rietje. 

 

Nu heb je een theatertje en de spelers gemaakt. 
Wat je nu nog nodig hebt is een verduisterde klas 
en een lamp. 
  
Zet alles klaar op een tafel en ga zo zitten dat je 
niet tussen de lamp en theatertje in zit. Dan kan 
het publiek niets zien. 
 
Veel plezier! 

 
 

Show 

Wat je nodig hebt 



 

 

 

  

Maurits Cornelis Escher 

Maurits Cornelis Escher werd geboren op17 juni 1898 
in Leeuwarden. 
 
Maurits werd door zijn mama en papa Mauk genoemd. 
Hij was vaak ziek en moest dan ook vaak naar het 
kinderziekenhuis. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in 
Oosterbeek vlakbij Arnhem. Escher heeft daar ook op 
de middelbare school gezeten. Hij haalt zijn examen 
niet maar gaat toch studeren in Haarlem en volgt daar 
de school van bouwkunde en kunstnijverheid. 
Mauk houdt van tekenen en tekent veel landschappen. 
Pas op latere leeftijd maakt hij de tekeningen waar hij 
beroemd mee is geworden. Dat zijn wiskundige 
tekeningen die een andere wereld laten zien. In zijn 
tekeningen gebeuren dingen die in het echte leven niet 
kunnen. Kijk maar naar het eerste plaatje hierboven. 
Escher gebruikte bijvoorbeeld de Penrosetrap. Deze 
trap is ontworpen door een andere wiskundige die 
Roger Penrose heet.  
 
Het decor in ons schaduwtheater is weer geïnspireerd 
op deze tekening van Escher. Op het plaatje hiernaast 
kun je een waterval zien die zowel naar boven als naar 
beneden stroomt. Het lijkt of het klopt maar toch klopt 
het niet. Escher verzon en tekende een eigen wereld 
net als Eva. In ons theaterstuk, Het Mysterie van 
Museum Mauzz, gebeuren ook dingen die in het echte 
leven niet kunnen.   
 
 



 Kringgesprek 1: Maurits Escher kreeg van zijn ouders 

de bijnaam Mauk. Heb jij ook een bijnaam? Geef jij anderen 
een bijnaam? Voelt dat fijn of juist niet? 
 

Kringgesprek 2: Maurits Escher tekende een 

fantasiewereld die soms een beetje angstig is. Bijna een 
droom. Eva komt ook in een droomwereld terecht. Een 
museum waarin ze Jimmy kwijt raakt. Droom jij wel eens en 
wat gebeurt er dan wat in je droom wel kan maar in het echte 
leven niet? 
 

Doe-opdracht 1: Maak een kijkdoos met muizentrappetjes. 

Hand met spiegelende bol 
Het tekenen en schilderen van spiegelende objecten is 
altijd al heel erg moeilijk geweest in de schilderkunst. 
Hier laat Escher zien dat hij niet alleen een spiegel kan 
tekenen maar tegelijkertijd een zelfportret. Doordat hij 
er een hand bij tekent lijkt het net of hij zichzelf tekent 
terwijl hij de spiegelende bol vasthoudt.  
 

Doe-opdracht 2:                                                                
Maak een portret van jezelf alsof je in de spiegel kijkt. 
 

Tekenende handen 
We zien twee handen die elkaar tekenen op een 
opgeprikt papier getekend op een groot papier. 
Doordat Escher de schaduwen goed laat zien lijkt 
het net of de handen loskomen van het papier.  
 

Doe-opdracht 3:                                                 
Maar het is een tekening van je hand die aan het 
tekenen is. 



  

Napraten over de voorstelling 

Napraten 
Het is natuurlijk altijd leuk en leerzaam voor 
de kinderen en voor u om met elkaar na te 
praten over de voorstelling. 
*Waarom denk je dat Eva in het begin van de 
voorstelling zo kattig is tegen Jimmy? 
*Eva en Jimmy zijn zus en broertje. Heb jij 
ook (stief) zusjes en (stief) broertjes? 
Grietje (Het Melkmeisje) heeft  nooit een 
mobiele telefoon gezien.  
*Kun je nog meer verschillen opnoemen 
tussen Grietje (1656) en Eva (nu)?  

Wat  zag en voelde je tijdens de voorstelling 
aan emoties voorbij komen? 
Blijheid? Boosheid? Angst? Verbazing? 
Teleurstelling? Verwondering? 

 

Emoties 



 

Laat me zijn zoals ik ben                                                 
Om te worden wie ik ben                                              
Maar nog niet kan zijn                                                             
En laat me dat worden                                                    
Op mijn manier                                                                 
In mijn tijd 

Gedicht Karel Appel 

Het schilderij van Karel Appel draagt een gedicht voor. 
 
Begrijp je dit gedicht? 
Wat wil het schilderij eigenlijk zeggen? 
Jimmy en Eva reageren alle twee anders op dit gedicht. Waarom? 

Mochten u of de kinderen nog wat willen zeggen of wat willen vragen, vrienden van ons willen 
worden of ons willen liken, dan zou dat natuurlijk erg leuk zijn en is Facebook dè plek om dat te 
doen: www.facebook.com/theaterkwadraat 
 
Of stuur ons een berichtje via onze site of via mail. Bellen kan ook altijd: 
 
www.theaterkwadraat.nl                                                                                                         
info@theaterkwadraat.nl 
telefoonnummer: 06-51248808 
 
Decor, artistieke leiding en spel: Annette Albers en Joelle de Jager                                           
Poppen: Joelle de Jager 
Regie: Damiet van Dalsum 
Techniek: MBW Soundproduct 
 

http://www.facebook.com/theaterkwadraat
http://www.theaterkwadraat.nl/
mailto:info@theaterkwadraat.nl

