
Informatiebrief  

voor docenten uit het voortgezet onderwijs                            

 

 

Museumles -  Kijken naar CoBrA  
    

 
 

Karel Appel – mannetje met de zon – 1947, Collectie Stedelijk Museum Schiedam 
 
 
Maak kennis met de topstukken uit de CoBrA-collectie van het Museum, herkenbaar aan hun 
expressieve energie en felle kleuren  
 
 

 

 

                                                                   

 

 
 

 

 
 

                                           



Kijken naar CoBrA Programma 

 
Deze museumles bestaat uit twee onderdelen.  
1.Rondleiding: Aan de hand van prikkelende 
vragen en opdrachten van de museumdocent 
bespreken en bekijken leerlingen het werk van 
CoBrA-kunstenaars uit de eigen collectie.  
2. workshop: In ’t Atelier leren de leerlingen een 
collage maken en werken ze met verf en kwast, 
in de trant van de CoBrA kunstenaars, vanuit 
het gevoel, het experiment en de materie.  
 

 
DUUR 1,5 UUR  
 

 
PROGRAMMA 

00.00 
00.05 

5  
min 

Aanvang, welkom en 
introductie  

00.05 
00.30 

10  
Min 

Introductie CoBrA 

00.30 
00.50 

10 
min 

Gezamenlijk bevragen en 
betekenis geven aan 4 
kernwerken 

00.50 
00.60  

20 
min 

Samenwerkingsopdrachten 
overeenkomsten en 
verschillen en dichter bij 
CoBrA in tweetallen met 
terugkoppeling naar de 
groep 

 
00.60 
00.80  
 

35 
min 

Collage maken in ‘t Atelier 

 
00.80 
00.90 
  

10 
min 

Nabespreken & afsluiten 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

CoBrA algemeen  
 
Het woord CoBrA staat voor de afkorting van 
de Franse namen van de steden: Copenhague, 
Bruxelles en Amsterdam. De kunstenaars die 
op 8 november 1948 in Parijs, de CoBrA groep 
oprichten, komen uit deze drie steden vandaan. 
Een opgerolde slang wordt het symbool van de 
beweging. Uiteindelijk zijn meer dan veertig 
kunstenaars lid of zijdelings betrokken bij 
CoBrA geweest. Niet alleen schilders, maar ook 
beeldhouwers, dichters, fotografen en filmers 
voelden zich aangetrokken tot de ideeën van 
CoBrA. In september 1951 wordt de CoBrA 
beweging officieel weer opgeheven. CoBrA is in 
haar korte bestaan een belangrijke periode van 
ontmoetingen, uitwisselingen en onderlinge 
beïnvloeding.  
Uitbarstingen van vrijheid, vreugde en 
herinneringen aan het trauma van de Tweede 
Wereldoorlog wisselen elkaar af in de 
tekeningen en schilderijen op onze Appelzolder. 
De CoBrA leden laten zich inspireren door de 
spontaniteit van het kind en ’primitieve 
culturen’. Geliefde onderwerpen zijn 
fantasiedieren en fantasiewezens, neergezet in 
onvermengde sprekende kleuren. De 
kunstenaars hebben een intuïtieve, spontane 
manier van werken. In de museumles 
onderzoeken we de energie en de 
verschrikking.  
 

Rondleiding 

Bevragen van en betekenis geven aan CoBrA 
 
De klas wordt in tweeën gedeeld en gaat onder 
begeleiding van museumdocenten op 
onderzoek. Na een korte inleiding op CoBrA 
begeleid de museumdocent de leerlingen met 
verschillende kijkoefeningen bij een viertal 
kernwerken. Daarna 
gaan de leerlingen hun verse kennis en 
onderzoeksvraag en opdrachten op 
kunstwerken projecteren. De leerlingen zoeken 
in tweetallen naar overeenkomsten en 
verschillen en presenteren hun onderzoek aan 
de klas. Ze schrijven een gedicht/tekst naar 
aanleiding van een CoBrA werk. Zo geven ze 
zelf betekenis aan het werk en leren ze door de 
ogen van de ander naar kunst kijken.   
 
 

 
 

 
 



Workshop 

Beeldend onderzoek – collage maken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corneille, Le port en tête, 1949 
gouacheverf en inkt op krantenpapier 
op papier 
 
Dit is een voorbeeld van een experimenteel 
werk van de CoBrA kunstenaar Corneille. In ’t 
atelier maken de leerlingen een collage op 
papier. We gebruiken hiervoor kranten, 
tijdschriften, verschillende soorten gekleurd 
papier in combinatie met verf, krijt of 
markerstiften. In de nabespreking worden de 
verschillende ‘hoofden’ met elkaar vergeleken 
en besproken. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Doelen 

 
In deze les onderzoeken we de CoBrA 
beweging.  
 
Het programma levert een bijdrage aan het 
behalen van de volgende kerndoelen: 
Kerndoel VO 48:  
De leerling leert door het gebruik van 
elementaire vaardigheden de zeggingskracht 
van verschillende kunstzinnige disciplines te 
onderzoeken en toe te passen om eigen 
gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te 
leggen, verbeelding vorm te geven en 
communicatie te bewerkstelligen 
Kerndoel VO 49: De leerling leert eigen 
kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een 
groep, aan derden te presenteren 
Kerndoel VO 50: De leerling leert op basis van 
enige achtergrondkennis te kijken naar 
beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te 
kijken en luisteren naar theater-, dans- of 
filmvoorstellingen  
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of 
schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk 
van anderen, waaronder dat van kunstenaars  
 
Daarnaast draag het programma o.a. bij aan 
competenties als het Creërend vermogen: 

o Receptief vermogen 
o Reflectief vermogen 
o Kijken naar cultuur (receptief) 
o Reflecteren op cultuur 
o Onderzoekend vermogen 
o Vermogen zich te presenteren 
o Vermogen tot zelfstandig werken 
o Vermogen tot samenwerken 
o Communiceren 

 
21e eeuwse vaardigheden: 

o Sociale en culturele vaardigheden 
o Zelfregulering 
o Probleemoplossend vermogen 
o Kritisch denken 
o Creatief denken 

 
  



Bijzonderheden en randvoorwaarden 

 
Om het beste uit de museumles te halen vragen 
wij leerkrachten en andere begeleiders 
rekening te houden met de volgende 
aandachtspunten: 
- Bereid leerlingen met deze informatie voor 

op het programma en maak ze bekend met 
de huisregels in het museum. 

- Het is prettig als je de klas vooraf vast in 
twee groepen verdeelt.  

- Bij het project zijn minimaal twee 
docenten/begeleiders van school aanwezig.  

- De leerkracht handhaaft de orde en 
assisteert waar nodig, maar houdt zich niet 
actief bezig met de overdracht van de 
lesinhoud.  

- In het atelier werken we met verf, er zijn 
schorten, toch is het niet uit te sluiten dat 
leerlingen ‘vies’ worden.   

 
Huisregels 
 
- Kijk met je ogen. Raak de kunstwerken niet 

aan. Ze zijn kwetsbaar en meestal enig in 
hun soort. 

- Grote tassen, rugzakken en paraplu’s kun je 
opbergen in de kluisjes en onderwijskarren. 

- In de museumzalen hoef je niet stil te zijn. 
Wel vinden we het fijn als je rekening houdt 
met en respect hebt voor de andere 
bezoekers. (‘Spreken is zwijgen, zilver is 
goud’, Daan van Golden.) 

- Fotograferen mag, maar zonder flits. 
- Er is videobewaking aanwezig. Onze 

beveiliger achter de monitoren vindt het 
leuk als je even zwaait. 

- Een mobiele telefoon gebruiken mag ook, 
maar liever niet om te bellen. Dat kan 
andere bezoekers storen. 

- In combinatie met een onderwijsprogramma 
en in overleg met de afdeling onderwijs en 
educatie kun je met je klas in ’t atelier een 
eigen pauzehap eten. 

- De begeleidende leerkracht is altijd 
verantwoordelijk voor het handhaven van de 
orde en de gedragsregels voor zijn of haar 
groep.  
 

Tips en trucs ter voorbereiding 
 
U kunt de leerlingen voorbereiden door ze 
alvast kennis te laten maken met CoBrA. 
Een animatie over het ontstaan van CoBrA kunt 
u vinden op: 
http://www.youtube.com/watch?v=vkzoHEsY6f
4&feature=related  

CoBrA ontstaat na de Tweede Wereldoorlog. 
Er zijn veel doden en er heerst armoede en 
honger. Overal zijn vernielingen en 
verwoestingen. De CoBrA groep wilde een 
nieuwe wereld maken. Kunst zonder regels en 
kunst voor iedereen.  
 
De CoBrA-kunstenaars willen nieuwe wegen 
inslaan. Ze schilderen vrijwel altijd direct en 
spontaan. Net als kinderen willen zij zonder 
vooropgezet plan en met veel fantasie werken. 
Zij zetten zich af tegen de regels van de 
kunstacademie. Zij vinden het bijvoorbeeld niet 
belangrijk om de regels van het perspectief toe 
te passen. CoBrA -kunstenaars streven naar 
een ongedwongen kunst en proberen met 
allerlei materialen te werken. Het experiment 
staat voorop. De CoBrA -kunstenaars 
presenteren zich als experimentelen.   
 
Een voorbeeld hiervan is een kort filmpje van 
Karel Appel, ik begin vanuit mijn materie: verf 
http://www.youtube.com/watch?v=E1S1uOUG4
8w 
 
Kenmerkende onderwerpen  
Geliefde onderwerpen bij de CoBrA 
kunstenaars zijn fantasiedieren en 
fantasiewezens. Ze laten zich inspireren door 
mythen, kindertekeningen, volkskunst, de 
prehistorie, oosterse kalligrafie, primitieve kunst 
(niet-westerse kunst uit o.a. Afrika en Oceanië) 
en kunst van geesteszieken. Enkele 
kunstenaars verbeelden ook de 
verschrikkingen van de oorlog.  
  
Van CoBrA tot nu De Cobrabeweging staat 
voor creatieve vrijheid en experiment, 
gedrevenheid, vitaliteit en maatschappelijk 
engagement. Cobra veroorzaakte in Nederland 
een revolutie; een doorbraak in de moderne 
kunst die tot op de dag van vandaag doorwerkt 
in kunstopvattingen en kunstuitingen. 
  
Afbeeldingen  
U kunt afbeeldingen laten zien van CoBrA 
kunstwerken bijvoorbeeld van het werk van 
Karel Appel, Constant, Corneille of Eugene 
Brands.   
Boek: CoBrA. De kleur van vrijheid. De 
Schiedamse collectie . ISBN nummer: 09-5662-
513-6 /978-90-5662-513-9  
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=vkzoHEsY6f4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vkzoHEsY6f4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=E1S1uOUG48w
http://www.youtube.com/watch?v=E1S1uOUG48w


Tips ter verwerking   

Tentoonstelling maken  
 

Dit is een foto van de grote CoBrA 
tentoonstelling die van 3 november tot 28 
november 1949 in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam werd gehouden. De tentoonstelling 
en het provocerend optreden van de 
kunstenaars hadden tot gevolg, dat de pers zijn 
afschuw niet onder stoelen of banken stak. 
Kranten en artikelen kopten: ‘Waanzin tot kunst 
verheven, geklad, geklets, geklodder’.   
  
Maak op school een tentoonstelling van het 
werk van de leerlingen. Of laat een aantal 
leerlingen de tentoonstelling maken.  
 

Tips ter verwerking 
  

 
Peinture-mots: woordschilderingen  
  
Pagina uit het gedicht Goedemorgen haan van 
Kouwenaar en Constant, 1949  
  
Dichters en schilders creëren ook gezamenlijke 
werken. Zo combineren ze teksten en beeld op 
een vrije manier. Deze werken worden 
'peinture-mots': woordschilderingen, genoemd.  

Deze samenwerking tussen een schilder en een 
dichter, woord en beeld worden in het 
kunstwerk vermengd.  
  
Laat de leerlingen bij het werk dat ze in ‘t 
Atelier hebben gemaakt een gedicht schrijven.  
 
Samenwerken op één doek, één papier  
  

 
Muurschildering in het huis van Erik Nyholm, in 
Funder, Denemarken.  Gemaakt door Constant, 
Corneille en Appel op 30 november 1949.  
  
Samenwerken aan één kunstwerk is een 
speciale bezigheid binnen de CoBrA groep. De 
kunstenaars werken samen op één doek, één 
stuk papier of op één muur.   
  
Laat de leerlingen samen op een groot vel 
papier (of op een rol behang) schilderen.  
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Stedelijk Museum Schiedam 

 

 

Nieuwsgierig, bevragend, betekenis gevend 
cultuuronderwijs  

Het Stedelijk Museum Schiedam is een plek van 
verwondering, waar je creativiteit én je denken 
wordt gevoed, waar je leert kijken en vragen 
leert stellen. Het museum wil graag een plek 
zijn waar leerlingen, vooral die uit Schiedam, 
zich thuis voelen.  

Het Stedelijk Museum Schiedam biedt 
educatieve programma's met rondleidingen en 
workshops voor het primair onderwijs. Met ons 
aanbod willen we leerlingen niet alleen 
vertrouwd maken met het museum, de 
Nederlandse beeldende kunst vanaf 1945 en de 
geschiedenis van Schiedam, maar ook een 
bijdrage leveren aan beter onderwijs. We 
lichten het aanbod graag toe, het liefst tijdens 
een bezoek op school. We kunnen je dan beter 
informeren en de inhoud van onze workshops 
en rondleidingen afstemmen op jullie wensen 
 
’t Atelier/workshops 

Veel programma's zijn een combinatie van een 
rondleiding en een workshop in ’t Atelier, onze 
workshopruimte. Je kunt er ook voor kiezen om 
alleen de rondleiding te boeken.  

In het Stedelijk Museum Schiedam ontdek en 
ontmoet je door moderne en hedendaagse 
kunst en geschiedenis het onbekende. Bekijk 
ons aanbod op:  

www.stedelijkmuseumschiedam.nl/onderwijs 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met:  

Liesbeth Slats, coördinator educatie en 
onderwijs 
liesbeth@stedelijkmuseumschiedam.nl  

 

Voor informatie over planningen en boekingen 
kunt u contact opnemen met onze planner op 
info@stedelijkmuseumschiedam.nl of 010-
2463666. 

‘U hoeft niet alles mooi te vinden. Maar word 
niet boos en loop niet weg. Niet iedereen kan 
alles mooi vinden, dat vind ik ook niet. En 
bedenk, als u het niet mooi vindt, dat het dan 
misschien wel interessant kan zijn. Iemand 
heeft het toch maar gemaakt en er een 
bedoeling mee.’ (Pierre Janssen, oud directeur 
van het museum)                                                                                       
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