
Kijk, een 

monument! 

 



 

In dit project gaat u met uw klas naar een monument:  

De Stenen Baak. In deze lesbrief vindt u alle materialen 

ter voorbereiding op het bezoek én tijdens het bezoek 

zelf. Bezoek aan de Stenen Baak wordt niet begeleid door 

een museumdocent. Het is aan de docent om het les-

materiaal over te brengen. In deze lesbrief vindt u alles 

wat u daar bij nodig hebt.  

Kijk, een monument!    De Stenen Baak 

Introductie  

Doelgroep  groep 7-8  

 

Leerdoelen 

De leerling leert in het project:  

 wat een monument is 

 de Stenen baak kennen 

 Gericht kijken naar een monument 

 Waardering krijgen voor cultureel aanbod 

 Gebruik te maken van eenvoudige historische 
bronnen 

 

Lesprogramma 

 Een voorbereidende les   (op school) 

 Een actieve kernles   (op locatie) 

 Een verwerkingsles   (op school) 

 

 



 

Nederlands 

Mondeling taalonderwijs 

2.  De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen 

 van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij 

 het discussiëren.  

Schriftelijk taalonderwijs 

4.  De leerlingen leren informatie te achterhalen in in formatieve en instructieve teksten, 

 waaronder schema’s tabellen en digitale bronnen. 

8. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, 

een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan de 

zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende 

elementen en kleur.  

Taalbeschouwing waaronder, strategieën 

12. De leerlingen verwerken een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen 

van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leer-

lingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken. 

Rekenen/wiskunde 

Meten en meetkunde 

33.  De leerlingen meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld,  

  lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.  

Orientatie op jezelf en de wereld 

Mens en samenleving 

37.  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden 

  en normen.  

Ruimte 

47.  De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving.  

50.  De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas.  

Tijd 

51.    De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren  

  aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.  

Kunstzinnige orientatie 

55.  De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.  

56.  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van  

  cultureel erfgoed.  
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Aansluiting kerndoelen 
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Voorbereidende les 

In deze voorbereidende les op school 

 Introduceert u het monumenten project aan uw leerlingen 

 Maken de leerlingen kennis met monumenten in het algemeen en het begrip 
‘monument’ 

 Worden leerlingen voorbereid op hun bezoek aan de Stenen Baak 

 

Lesmateriaal  

 5 foto’s ter introductie van het begrip monument (zie bijlage 2) 

 - Een kasteel: Keukenhof Lisse (monument) 

 - Begraafplaats: krimpen aan de Lek (monument) 

 - Een fabriek: Van Nelle Rotterdam (monument) 

 - Een park of tuin of onderdeel daarvan: Arboretum Trompenbrug Rotterdam 

 (monument) 

 - Een mooi huis: korte dijk in Vlaardingen (geen monument) 

 8 detail foto’s van de Stenen Baak (zie bijlage 3) 

Opdracht 1A 

Laat de 5 foto’s één voor één aan uw leerlingen zien en vraag of zij denken dat het gebouw 

of park op de foto een monument is of niet. Waarom wel/niet? Soms lijkt het een monu-

ment, maar is het geen monument. Een heel lelijk gebouw kan ook een monument zijn. Aan 

de hand van de antwoorden komt u tot een lijstje van kenmerken van monumenten.  

Een monument is:  

 Meer dan 50 jaar oud 

 Op een bijzondere manier gebouwd 

 Vertelt iets over de geschiedenis uit een bepaalde periode 

 

Opdracht 1B 

Kennen de leerlingen een monument in hun eigen omgeving? Schrijf ze op het bord en zoek 

laat ze op het digibord zien. Waarom zijn dit monumenten?  
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Voorbereidende les 

Opdracht 2A—wat is het?  

Voor deze opdracht gebruikt u de acht detailfoto’s van de Stenen Baak. Deel de klas in acht 

groepjes. De leerlingen bekijken per groepje één detailfoto. Door het stellen van vragen pro-

beren ze erachter te komen wat er te zien is op de foto. Elk groepje bedenkt tien vragen en 

schrijft ze op. De eerste vraag is alvast gegeven: wat is dit?  

Het is de bedoeling dat de leerlingen goed kijken en onderzoek doen naar wat er te zien is 

op de foto door vragen te stellen. Het is niet nodig om op alle vragen antwoord te geven. Dit 

komt in les 2 aan de orde. 

Vragen die leerlingen kunnen stellen zijn bijvoorbeeld:  

 Waar lijkt het op?  

 Van welke materialen is het gemaakt? 

 Waarvoor is het bedoeld? 

 Wat zou hier (binnen) gebeuren?  

 Kan het open?  

 Hoe groot is het?  

 Is het oud? Hoe oud? Waaraan zie je dat?  

 Waar staat het? Waar zie je dat aan?  

 Waar zou het daar naar ruiken?  

 Welke geluiden zou je daar horen?  

 

Opdracht 2B—Puzzelen (zie bijlage 4) 

Neem de 8 puzzelstukjes en laat de leerlingen de puzzel met letters maken. Samen vormen 

de acht letters één woord. Wanneer de letters op de juiste plek naast elkaar gelegd worden 

lees je het woord “Monument”. Wanneer de leerlingen daarna alle stukjes omdraaien zien 

ze het monument dat ze in de volgende les gaan bezoeken.   

 

Afsluiting  

 Verzamel de vragen van opdracht 2A 

 Wat hebben de leerlingen geleerd over monumenten?  

 Vertel wanneer jullie de Stenen Baak gaan bezoeken 
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Naar het monument  

In deze les bij het monument 

 Gaan leerlingen naar de Stenen Baak  

 Onderzoeken de leerlingen het monument  

door te kijken en vragen te stellen 

 

Lesmateriaal  

 De vragen uit les 1  

 Voor iedere leerling vijf opdrachtenbladen ‘naar het monument’ zie bijlage 

 Potloden en papier 

 Meetlat  

 

Kijk– en zoek opdrachten (2 opdrachtenbladen) 

Elk monument heeft zijn eigen kenmerken. De leerlingen gaan de Stenen Baak aan de bui-

tenkant onderzoeken. De onderzoeken alle ‘hoeken en gaten’ en gaan op zoek naar zo veel 

mogelijk informatie over het monument. Ze gebruiken hierbij de onderzoeksvaardigheden 

die ze zelf hebben opgesteld in de les op school (opdracht 2A) en proberen zo veel mogelijk 

vragen te beantwoorden. De leerlingen werken in dezelfde groepjes als in de les op school.  

Doe-opdrachten (1 opdrachtenblad) 

Tot slot (1 opdrachtenblad) 

Ieder groepje geeft een oordeel. Hoe is de staat van het monument? Is het bijna vervallen 

of ziet het er goed uit? Wat zou er moeten gebeuren om het gebouw weer goed op te knap-

pen? Alle gevonden informatie wordt uitgewerkt in de verwerkende les. Denk bijvoorbeeld 

aan de volgende punten:  

 hoe is het schilderwerk? Bladdert de verf?  

 Zijn de voegen in het metselwerk goed?  

 Zitten er scheuren in het gebouw? Waar? Zijn de scheuren opgevuld? 

 Staat het gebouw recht of is het verzakt?  

 Staat het gebouw schuin naar voren?  

Extra opdracht (1 opdrachtenblad)  

(Deze opdracht is alleen mogelijk wanneer de school vooraf contact heeft gehad met de  

bewoner of gebruiker van het gebouw) 

De leerlingen interviewen de bewoner of gebruiker van het gebouw.  

 Wat gebeurt er tegenwoordig in het gebouw?  

- Vindt u het zelf een bijzonder gebouw, waarom wel/niet?  

- Waaraan kunt u merken dat het een oud gebouw of monument is?  

- Wat zijn de voordelen en nadelen van wonen/werken in een monument? Waarom?  

- Wat is uw lievelingsplek in dit gebouw en waarom?  

Extra opdracht—Panorama zie bijlage  

 

 Maak foto’s 

 Neem folders mee 
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Verwerkende les 

In deze verwerkende les op school: 

 Reflecteren de leerlingen op de twee voorgaande lessen 

 Verzamelen de leerlingen alle informative 

 Vertellen de leerlingen aan elkaar welke bijzondere ontdekkingen zij gedaan hebben bij 

het monument 

 Maken de groepjes leerlingen een pleidooi. Zij geven aan wat er zo bijzonder is aan het 

monument.  

Lesmateriaal  

 De ingevulde opdrachtenbladen van de les bij het monument 

 Alle gevonden informatie 

 Foto’s van het monument 

 Folders van het monument 

Introductie 

Bespreek kort het bezoek aan het monument. Wat vonden de leerlingen van de buitenles? 

De leerlingen gaan deze laatste les gebruiken om alle gevonden informatie over de Stenen 

Baak aan elkaar te presenteren.  

 

Opdracht  

Elk groepje kiest een manier om hun informatie zo goed en aantrekkelijk mogelijk aan hun 

klasgenoten te presenteren. Mogelijke manieren daarvoor zijn:  

1. Door een verhaal over het monument na te spelen.  

2. Door de mooiste plekjes, de mooiste versieringen en bijzondere elementen aan het mo-

nument te laten zien. Door een collage van tekeningen, foto’s en video’s. Of door een 

maquette te maken van het monument (met onderdelen op schaal)  

3. Door het maken van een quiz met moeilijke vragen over het monument. De quiz wordt 

opgevoerd met kandidaten uit de klas die de vragen moeten beantwoorden. Wie heeft 

het meeste ontdekt over het monument? De leerlingen bedenken ook een prijs voor de 

winnaar.  

4. Door het spelen van ‘restauratie experts’. De leerlingen geven aan wat er zo bijzonder 

is en vertellen ook hoe het monument weer in ere herstelt kan worden.  

5. Door als journalist een krantenartikel te schrijven. Met foto’s, een stripverhaal of teke-

ningen erbij.  Of een filmpje waarin je vertelt over het monument.  

6. Door als influencer een vlog te maken over het monument.  





Bijlage 1  

De Stenen Baak  

De bouw 

De Stenen Baak werd in 1630 door de stadstimmerman gebouwd. Omdat eerder vuurtorens van hout 

waren afgebrand, moest deze toren nu van steen worden gemaakt.  

De stadstimmerman Cornelis Paeyse bouwde de toren samen met vier meestermetselaars. Ze deden 

dat heel snel, want binnen vier maanden was de toren klaar.  

Het stadsbestuur van Brielle vond dat zij niet alleen voor de kosten van de bouw hoefden te betalen 

en vroegen de Staten van Holland om een bijdrage. Omdat niet alleen de stad voordeel had van een 

minder brandbare toren, maar ook de koopvaardij en visserij, werd er subsidie gegeven.  

Voor de bouw van de toren werd hardsteen en wel 180.000 bakstenen gebruikt.  

 

Het vuur  

Bovenop de Stenen Baak stond de lantaarn, waarin een groot kolenvuur brandde, dat van heel ver al 

te zien was. Twee wachters zorgden ‘s nachts dat het vuur aanbleef. De kolen die zij hiervoor nodig 

hadden werden naar boven getakeld.  

De rook werd door een schoorsteen afgevoerd.  

Behalve de Stenen Baak was er in de duinen ook een verplaatsbaar vuurbaken neergezet. De schepen 

op zee zagen vanaf het water twee vuren branden en als zij die twee vuren precies op één lijn zagen, 

dan voeren zij goed in de richting van Brielle.  

 

Verdediging van Brielle  

De plaats waar de vuurtoren stond bleek een handige plaats te zijn om in de 18de eeuw een klein fort 

te bouwen. Zo werd de vesting verdedigd. Er werden zelfs kanonnen geplaatst die vijandelijke sche-

pen konden beschieten.  

In de loop der tijd vroegen de militairen van het fort regelmatig of de Stenen Baak afgebroken mocht 

worden. Zij vonden dat de toren te veel aandacht trok en juist een goed mikpunt was.  

De loodsen en vissers hebben dat steeds tegengehouden. De Stenen Baak was ook zonder de bran-

dende lantaarn een heel goed oriëntatiepunt voor de scheepvaart.  

 

Het gebruik 

Op de helft van de 19de eeuw werd de vuurtoren officieel buiten gebruik gesteld. De stad Brielle bezit 

de toren dan niet langer: zij wordt overgedragen aan het Rijk.  

Deze zorgt ervoor dat de toren gerestaureerd wordt.  

Sinds 2004 wordt de toren voor publiek opengesteld en ingericht met een kleine tentoonstelling.  

Vanaf het dak kan iedereen nu van het uitzicht genieten.  

De toren is een dependance van het Historisch Museum Den Briel.  

Als je meer over de toren wilt weten, dan kan je ook bij het museum terecht.  





Bijlage 2  

Van Nelle fabriek  

 

 

Is dit een monument? 

JA!  

 

Waarom is dit een monument?  

Een monument is:  

 meer dan 50 jaar oud;  

 op een bijzondere manier gebouwd 

 Vertelt iets over de geschiedenis uit een bepaalde periode.  

 

Laat de leerlingen nadenken over het antwoord 

 

 

 
 

 

De Van Nelle fabriek is gebouwd tussen 1927 en 1929.  

In de fabriek werd koffie, tabak en thee verwerkt.  

Er is veel aandacht besteed aan de architectuur van de fabriek.  

‘Over 25 jaar moet het er nog steeds modern uitzien’.  

 

De ontwerpers vonden mensen net zo belangrijk als de machines die 

er stonden. Een goede werkplek was erg belangrijk.  

De Van Nelle fabriek is licht en schoon.  

De fabriek wordt nu gebruikt door 75 bedrijfjes in kunst en media.  





Bijlage 2  

Kasteel Keukenhof 

 

 

Is dit een monument? 

JA!  

 

Waarom is dit een monument?  

Een monument is:  

 meer dan 50 jaar oud;  

 op een bijzondere manier gebouwd 

 Vertelt iets over de geschiedenis uit een bepaalde periode.  

 

Laat de leerlingen nadenken over het antwoord 

 

 

 
 

 

Kasteel Keukenhof is gebouwd in 1642.  

Eerst was het kasteel ene groot huis op een groot stuk land.  

De graaf en zijn familie werden steeds rijker en verbouwden het huis 

tot een kasteel met torens, zalen, koetshuis en tuin.  

 

Binnen in het kasteel hangen portretten van de bewoners.  

Het kasteel is al eeuwen in dezelfde familie.  

Dat kan je goed aan de meubels zien, uit allerlei jaren en stijl  

perioden staat wel een meubelstuk.  





Bijlage 2  

Arboretum Trompenburg 

 

 

Is dit een monument? 

JA!  

 

Waarom is dit een monument?  

Een monument is:  

 meer dan 50 jaar oud;  

 op een bijzondere manier gebouwd 

 Vertelt iets over de geschiedenis uit een bepaalde periode.  

 

Laat de leerlingen nadenken over het antwoord 

 

 

 
 

 

Arboretum Trompenburg is aangelegd in 1825. 

Er staan zo veel mogelijk bomen en struiken van dezelfde familie en 

ze verzamelen zo veel mogelijk soorten.  

Alle bomen en struiken krijgen een plaatje met daarop belangrijke 

informatie.  

 

Vroeger werd een arboretum gebruikt om rijkdom te laten zien.  

Nu wordt het gebruikt als studieobject.  

Bijvoorbeeld om te weten te komen hoe bomen groeien in het bos of 

kwekerij.  
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Grafzerk 

 

 

Is dit een monument? 

JA!  

 

Waarom is dit een monument?  

Een monument is:  

 meer dan 50 jaar oud;  

 op een bijzondere manier gebouwd 

 Vertelt iets over de geschiedenis uit een bepaalde periode.  

 

Laat de leerlingen nadenken over het antwoord 

 

 

 
 

 

Het graf staat op een begraafplaats die al erg oud is, uit 1882 

(Algemene begraafplaats Krimpen aan de Lek). 

Het graf is gemaakt van hout en ijzeren spijlen.  

De oudste graven zijn uit 1790. 

 

Er zijn vijf grafkelders op de begraafplaats. Bijvoorbeeld van:  

Albertus de Jong CZN. Uit 1902 

K. Smit Jan zn. Uit 1892 

reder P. Van de Hoog uit 1903 

Maar, er ligt ook een walvisvaarder begraven!  

Dat is Michiel Ockerszoon Hoogerzeyl uit 1779 
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Een mooi huis 

 

 

Is dit een monument? 

NEE!  

 

Waarom is dit een monument?  

Een monument is:  

 meer dan 50 jaar oud;  

 op een bijzondere manier gebouwd 

 Vertelt iets over de geschiedenis uit een bepaalde periode.  

 

Laat de leerlingen nadenken over het antwoord 

 

 

 
 

 

Deze huizen zijn in 1979 gebouwd.  

Pas in 1929 kunnen ze een monument worden.  

Ze zijn nog geen 50 jaar oud.  

 

Maar: 

Het zijn wel bijzondere huizen. 

Ze lijken oud maar zijn het niet.  

Vroeger stonden er op dezelfde plek ongeveer dezelfde huizen, de 

huizen zijn opnieuw gebouwd in een historische stijl.   
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Bijlage 3—detailfoto’s 

 

De Stenen Baak  

 

Schietgat met natuursteen omlijsting 

 

De Stenen Baak  

 

Een rooster als vloer in de toren 

 

De Stenen Baak  

 

Verbindingsbalken met houten keggen 

(spijkers) in de toren 

 

De Stenen Baak  

 

Eén van de ramen waardoor je op de verdie-

pingen naar buiten kunt kijken.  
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Bijlage 3—detailfoto’s 

 

De Stenen Baak  

 

De uitgang bovenop de toren 

 

De Stenen Baak  

 

Eén van de vele ijzeren trappen in de toren 

 

De Stenen Baak  

 

Dicht bij de vuurtoren staat dit kogeloventje 

 

De Stenen Baak  

 

De tentoonstelling binnen in de vuurtoren. 

De naam van de bouwer kun je hier goed zien 



Bijlage 4—Puzzel 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4—Puzzel 
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Bijlage 6  

Extra opdracht—naar het monument  

Stenen Baak Panorama 

Nodig: Potloden, A4 met taartpunt (volgende pagina), aantal kompassen en verrekijkers 

De Stenen Baak was en is nog steeds een belangrijk herkenbaar punt op de horizon voor de scheep-

vaart en visserij. Maar ook voor bezoekers van oostvoorne/Brielle die aan de Baak zien waar ze zijn. 

Hoe ziet het landschap er eigenlijk uit, gezien vanaf de Stenen Baak? Jullie hebben de toren beklom-

men en staan nu bovenop de Stenen Baak. Met de hele klas maken jullie nu de eerste opzet van het 

Stenen Baak Panorama.  

 

Kijken en tekenen 

Verdeel de klas in groepjes van twee. Deel de potloden en de papieren taartpunten uit. Verdeel de 

verrekijkers en kompassen over de groepjes.  

Eén leerling tekent, de andere kijkt en vertelt wat er te zien is. De duo’s verspreiden zich over de to-

ren. Er staat een duo op noord, zuid, oost en west. Met een grote groep kunnen er ook duo’s staan op 

noordoost, zuidoost, noordwest en zuidwest.  

De bedoeling is dat elk groepje een stukje tekent van het landschap waar zij hun blik op richten.  

 

Let op!  

1. Zet boven aan je blad welke richting je op kijkt.  

2. Alle belangrijke herkenningspunten moeten op de kaart komen 

3. Wat dichtbij is teken je vlakbij het punt waar je zelf staat. Wat verder weg is teken je verderop 

in de taartpunt.  

 

Op school gaan jullie de schetsen verder uitwerken en plakken jullie alle stukken aan elkaar zodat je 

een panorama view krijgt van het totale landschap rondom de Stenen Baak.  

 

N.B.: De leerlingen kunnen ook foto’s maken en die in de verwerking als collagemateriaal gebruiken. 

Ze knippen dan bijvoorbeeld delen uit en tekenen de rest er zelf bij.  
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Extra opdracht—verwerkingsles 

1. Uitwerken Stenen Baak Panorama 

Materialen: grote vellen papier, potlood, krijt, collage, lijm, foto’s, acrylverf, penselen, ecoline,  

aluminiumfolie, doorzichtig papier etc.  

Leg grote vellen papier naast elkaar op de grond, net zo veel als dat er groepjes zijn. Trek dan een 

lijn voor de horizon van het eerste vel tot het laatste vel. Boven de horizon komt de lucht, eronder 

water of land.  

Elk duo pakt nu zijn/haar schets erbij die ze vanaf de Stenen Baak hebben gemaakt. Op het vel met 

de horizonlijn tekenen ze het uitzicht dat zij gezien hebben vanaf de toren. Boven de horizon komt de 

lucht, het gedeelte eronder is voor het water of het land. U kunt de leerlingen verschillende richtlijnen 

meegeven; het moet zo realistisch mogelijk worden, je mag er van alles bij verzinnen (dieren,  

kleuren, figuren etc.), ze krijgen een thema zoals de Stenen Baak bij nacht of ze kiezen zelf. Eén ding 

is belangrijk: de horizonlijn moet  terug te vinden zijn in de tekening want met die lijn worden alle 

werken uiteindelijk weer aan elkaar verbonden en dan heb je het panorama vanaf de Stenen Baak!  

 

2.  Maak een ansichtkaart van De Stenen Baak 

Materialen: wat dikker papier op formaat van een ansichtkaart, ecoline, foto’s, collage, kleurpotloden, 

krijt etc. 

Tips:  

 Als ondergrond kunnen de leerlingen een land- of zeekaart plakken en tekenen.  

 De leerlingen mogen de Stenen Baak gebruiken zoals hij er nu uitziet of zoals hij er vroeger  

uitzag toen hij nog werkte. 

 Op de achterkant van de kaart kunnen leerlingen schrijven wat de Stenen Baak zo bijzonder 

maakt.  

 Vraag of de kaarten in de Stenen Baak geëxposeerd mogen worden  

 Laat de leerlingen een bepaalde sfeer creëren.   



Kijk, een monument! 

Een project van het Erfgoedhuis ZH 

voor scholen die meedoen aan het Erfgoedspoor 


