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Les 13 Rondje Delft 
 

1. Delfts blauw 

 
borden nieuw station Delft 

 

 
Een groep toeristen brengt een bezoek aan Delft. De groep heeft weinig tijd. Sommige mensen in de 
groep hebben gehoord van de fabriek “De Koninklijke Porceleyne Fles” en overwegen deze fabriek met de 
groep te bezoeken. Ze vragen aan u om hen in 5 minuten een idee te geven van wat Delfts Blauw is en of 
“De Koninklijke Porceleyne Fles” een bezoek waard is. Bespreek o.a. de volgende punten (en laat 
voorbeelden zien): 
 
Behandel deze vragen 

 Wat is Delfts Blauw? 

 Wat voor soort objecten? 

 Sinds wanneer wordt het gemaakt? 

 Welke techniek wordt gebruikt voor het decoreren? 

 Wat weet je over de Fabriek de Porceleyne Fles in Delft? 

 Tot slot: Wat is uw advies aan de groep? 
 
Informatie 
 Aardewerk met blauwe decoratie gemaakt in Delft 
 Kleur komt van blauw metaal (kobalt); verschillende kleuren blauw door meer of minder water 
 Ontstaan eind 16e eeuw als goedkoop alternatief voor Chinees porselein > eerst motieven uit de 

Ming dynastie, later typisch Nederlandse afbeeldingen 
 O.a. tegels, borden, flessen, vazen (voor bloemen), kandelaars (voor kaarsen) 
 Beste periode 1650-1750: ca. 100 aardewerkfabrieken in Delft  
 Nu nog één: “De Koninklijke Porceleyne Fles”: echt, kwalitatief goed Delfts blauw  

 Behalve Delfts blauw ook ander aardewerk, o.a. Delfts Zwart 
 Tuin met voorbeelden 
 Bezoekers kunnen workshops volgen 

 Er is ook goedkope massaproductie (sinds helft 19e eeuw), zeefdruk (soort fototechniek) en niet zoals 
origineel  met een kwast beschilderd, vooral afbeeldingen van molens en schepen 
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2. Stadstoer door Delft 

 
Nieuwe Kerk 

 
Stadhuis 

 
De Visbanken 

 
 
Stelt u zich voor: u hebt van een reisorganisatie de opdracht gekregen om een groep buitenlanders kennis 
te laten maken met de stad Delft. In een presentatie van 5 minuten doet u alsof u echt die stadstoer 
maakt (laat plaatjes zien). Hieronder vindt u een korte beschrijving van de plaatsen of gebouwen die u 
kunt bespreken. Zorg voor een goed slotwoord, waarmee uw afscheid neemt van de groep toeristen. 
Tip: in de Tweede Rondetekst van les 21 over de bustocht door Den Haag kunt u woorden vinden die u 
hierbij goed kunt gebruiken. 
 
Plan voor de toer + informatie 

 Begin: de Oude Delft > Boterbrug 
 Boterbrug: breedste van de ruim 70 Delftse bruggen. Gebruikt voor handel in de beroemde Delftse 

boter. Zie ook het Boterhuis aan de Wijnhaven met een botertonnetje in de gevel. 

 Boterbrug > Visbanken 
 Visbanken: 17

e
-eeuws gebouw: vroeger aanvoer van zeevis uit Delfshaven; nog steeds kopen 

Delftenaren hier heerlijke vis.  

 De Visbanken > Markt 
 Markt: Eén van de grootste en oudste middeleeuwse pleinen van Nederland: 55 bij 275 meter, door 7 

bruggen met de rest van de stad verbonden.  

 Markt > Stadhuis 
 Stadhuis: In 1618 gebouwd om ouder  een(afgebrand) gebouw heen. Nu alleen nog gevangenistoren 

te zien: 'het Steen'  

 Stadhuis > Nieuwe Kerk 
 Nieuwe Kerk: In 1383 begonnen met de bouw. De Oude Kerk stond er al, dus werd dit de ‘Nieuwe’ 

Kerk; toren na de Dom in Utrecht de hoogste van Nederland: 108 meter, 356 traptreden; alle Oranjes 
zijn er begraven (in/onder) de kerk: o.a. Willem van Oranje, vermoord in het Prinsenhof, aan zijn 
voeten ligt zijn hondje.  

 Nieuwe Kerk > Voldersgracht 
  Voldersgracht: Hier woonden de 'volders', werklieden in de lakenindustrie. Let op allerlei dieren in 

de gevels  

 Voldersgracht > Camaretten (pleintje) 
 Camaretten: In de 14e eeuw kantoren van Italiaanse geldhandelaren. In plaats van ‘kantoor’ zei men 

vroeger ‘camer’, 'camaretten' is een verkleinwoord daarvan. 

 Camaretten > weer terug naar de Oude Delft 
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3. Vermeer: meester van het licht 

 
Meisje met de parel 

 
Gezicht op Delft 

 
Melkmeisje 

 
Straatje van Vermeer 

 
U gaat een presentatie geven van 5 minuten aan mensen die Vermeer niet kennen. Beantwoord in uw 
presentatie de volgende vragen: 
 
Behandel deze vragen 

 Wat voor onderwerpen schilderde Vermeer? 

 Welke vragen roepen zijn schilderijen op? 

 Wat is karakteristiek voor zijn werk qua compositie, techniek, perspectief, kleur en licht? Illustreer dat 
aan de hand van een van zijn werken. 

 Wat maakt Vermeer tot een groot schilder? 

 Wat vindt u van zijn werk? 
 

Informatie 
 Johannes Vermeer (1632 – 1675) is een van de beroemdste Nederlandse kunstschilders  
 voorkeur voor tijdloze, rustige momenten.  
 schilderijen zijn bijzonder door het kleurgebruik, de grote hoeveelheid licht en de ideale compositie. 
 Misschien maakte hij gebruik van een camera obscura. 
 De onderwerpen waren vooral interieurs met mensen, maar ook enkele historiewerken en 

stadsgezichten 
 Onzeker: de leermeesters van Vermeer: misschien Abraham Bloemaert uit Utrecht. Kleurgebruik 

misschien geleerd van Hendrick ter Brugghen. Andere mogelijke leermeesters: de Delftse schilders 
Carel Fabritius, Leonard Bramer, Christiaen van Couwenbergh. Zij hebben wel een andere stijl. 

 Vermeer werkte waarschijnlijk alleen in opdracht en maakte geen voorraad van schilderijen. 
 Vermoedelijk maakte hij in totaal zo'n vijfenveertig schilderijen, waarvan er vijfendertig bewaard zijn 

gebleven. Hij maakte twee tot drie schilderijen per jaar. 
 1672 was het rampjaar voor de Republiek der Nederlanden. De vraag naar schilderijen daalde. 

Vermeer verkocht weinig en hij werd somber. In 1675 stierf hij. 
 Doordat hij zo weinig schilderijen naliet, werd hij na zijn dood vrijwel vergeten. Tot 1866, toen de 

Fransman Théophile Thoré-Bürger een boek over hem schreef. Hij noemde Vermeer "De Sfinx van 
Delft", omdat er over Vermeers leven zo weinig bekend is.  

 Er kwam een jacht op de schilderijen van Vermeer. Iedereen wilde ze nu kopen. 
 Op het schilderij Meisje met de parel is een Amerikaans boek gebaseerd: The girl with the Pearl 

Earring. Dit boek is in 2003 verfilmd. 
 Enkele beroemde werken:  

 Het meisje met de parel 
 Gezicht op Delft 
 Het Melkmeisje 
 Het Straatje van Vermeer 
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4. Een camera obscura uit 1772 

 
principe 

 
historisch exemplaar 

 
attractie voor toeristen 

 
 
U gaat aan uw medecursisten een presentatie geven van 5 minuten over de camera obscura. In het 
laatste deel van uw presentatie geeft u een korte samenvatting van de belangrijkste informatie. 
 
Behandel deze vragen 

 Wat is een camera obscura? 

 Hoe werkt hij? 

 Wanneer werd hij gebruikt? 

 Waarvoor werd hij gebruikt?  
 
Informatie 
 Latijn voor donkere kamer 
 Verduisterde ruimte met een klein gaatje in een van de wanden, later ook wel een lens.  
 Het hierdoor invallende licht werpt een afbeelding van de omgeving op de tegenoverliggende wand.  
 Wereld op zijn kop afgebeeld (net zoals bij afbeelding door een lens)  
 Als de achterwand van de camera obscura doorzichtig wordt gemaakt (bijvoorbeeld met matglas) is 

de afbeelding van buitenaf te zien. 
  Bij een camera obscura zonder lens is alles scherp. 
 Voor de ontdekking van de lichtgevoelige plaat (rond 1800) was de camera obscura een 

kermisattractie: men kon de wereld buiten bekijken zonder gezien te worden. 
 De afbeelding wordt met spiegels rechtop gezet.  
 Kunstschilders gebruikten de camera obscura om de werkelijkheid nauwkeurig over te kunnen nemen 

op hun doek.  
 1992: artikel van beeldend kunstenaar Ramon van de Werken in het kunsttijdschrift Praktikabel: 

Caravaggio (1571 - 1610) zou gebruik hebben gemaakt van de camera obscura.  
 In de Victoriaanse tijd: camera's obscura ter grootte van een huis, waar men tegen betaling) een blik 

kon komen werpen op de omgeving. Nu nog in onder meer Grahamstad in de Oostkaap-provincie van 
Zuid-Afrika, Cádiz (Spanje), Lissabon (Portugal) en in Edinburgh (Schotland) 

 Het woord Camera is afgeleid van camera obscura. 
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5. Het logo van de TU Delft 

het oude beeld 
 

nieuw beeld 
  

het moderne en het oude logo 

 
 
Veel mensen hebben het logo van de TU Delft weleens gezien, maar niet veel mensen kennen het verhaal 
erachter. In een presentatie van 5 minuten gaat u uw medecursisten in uw eigen woorden het verhaal 
vertellen achter het TU Delft-logo. U eindigt met uw mening over het logo: past het goed bij de TU Delft? 
Waarom wel/niet? 
 
Behandel deze vragen 

 Hoe ziet het logo eruit? 

 Wat is de betekenis van de vlam? 

 Wat is het verhaal van Promethuis? 

 Waarom past dit bij de TU Delft? 
 
Informatie 
 Voor het hoofdgebouw: een beeld van een jongeman met een fakkel: Prometheus 
 Het beeld werd in 2012 gestolen door bronsdieven. Later is een nieuw beeld geplaatst. 
 Boven de letter T staat een vlammetje = de vlam van Prometheus 
 Prometheus: een figuur uit de Griekse mythologie (legendes). Zijn naam betekent: 'hij die vooruit 

(Pro-) denkt (-metheus)'.  
 Griekse oppergod Zeus wilde het vuur niet aan de mensen geven.  
 Prometheus stal het uit de hemel, en bracht het, verborgen in een rietstengel, naar de aarde.  
 Voor straf wed hij aan de Kaukasus geketend; een adelaar pikt zijn telkens weer aangroeiende lever 

uit.  
 De held Heracles bevrijdde Prometheus > Prometheus werd één van de goden; beschermt 

handwerkslieden: zoals pottenbakkers en smeden. 
 In 1997 op verzoek van de TU nieuw logo van Total Design, zonder vlam, met een abstracter symbool: 

`het universum van de TU Delft'.  
 Na storm van protest werd het vlammetje weer in ere hersteld 
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6. Bier: op je gezondheid! 

 
Bier in de 17

e
 eeuw 

 
Heineken pils studenten en bier… 

 
In een presentatie van 5 minuten voor uw medecursisten gaat u duidelijk maken hoe bier wordt bereid. 
Laat daarbij een duidelijk schema van de productiestappen zien. 
 
 
Behandel deze vragen 

 Hoe lang bestaat bier al? 

 Waarom werd vroeger veel bier gedronken? 

 Wat is pils?  

 Wat zijn de veranderingen in de consumptie de laatste tijd? 
 
Informatie 
 Alcoholhoudende drank, gemaakt van graan, water, gist 
 Al 5 eeuwen in gebruik, vooral in gebieden met veel graan en veel water 
 Tijdens de bereiding wordt het water gekookt > bier werd vroeger gebruikt in plaats van drinkwater 

(veiliger) 
 Iedere stad had vroeger een eigen biersoort (Delft, Amsterdam, Haarlem, Gouda, Leiden, 

Brouwershaven, enz. enz.) Het bier bevatte niet zo veel alcohol. 
 In de 19

e
 eeuw wordt pils uitgevonden. Voor dit bier is een ander brouwprocedé nodig. Pils werd het 

populairste type bier. Het woord ‘pils’ komt van de naam van de Tsjechische stad ‘Plzen’ 
 20

e
 eeuw: monopolie van Heineken + Amstel pils: 55% van de binnenlandse markt.  

 Eind van de 20
e
 eeuw: vele Belgische speciale bieren (vaak geen pils) worden populairder  

 Begin 21 eeuw: veel nieuwe lokale en kleinschalige Nederlandse bierbrouwerijen maken speciale 
bieren. 

 Maltbieren: alcoholvrije biersoorten 
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7. Christiaan Huygens 

 
standbeeld in Delft 

  
slinger en barometer 

 
Woonhuis Huygens bij Den Haag 

 
 
Antoni van Leeuwenhoek was een Delftse natuuronderzoeker die tot ver buiten de landsgrenzen bekend 
is geworden. Dat geldt ook voor de Hagenaar Christiaan Huygens. 
In een presentatie van 5 minuten laat u uw medecursisten kennismaken met deze wereldberoemde 
geleerde .  
 
Behandel deze vragen 

 Wie was Christiaan Huygens? 

 Beschrijf een van zijn ontdekkingen (optica: lenzen en de telescoop, het slingeruurwerk, het principe 
van Huygens, de Golftheorie, ontdekkingen op het gebied van de sterrenkunde) 

 Is zijn werk tegenwoordig nog steeds van belang? 
 
Informatie 
 Geboren in 1629 in Den Haag in een welvarende en voorname familie.  
 Vader, Constantijn Huygens (1596-1687), was diplomaat, topadviseur van de Oranjes. Hi was ook 

dichter.  
 Studeerde in Leiden rechten en wiskunde. 
 Bestudeerde kegelsneden en deed voorbereidend werk op het gebied van de differentiaal- en 

integraalrekening, die werden ontwikkeld door zijn jongere tijdgenoten Leibniz en Newton.  
 Huygens' belangstelling ging later meer uit naar astronomie.  
 Astronomie en ook de plaatsbepaling op zee vereisten nauwkeurige tijdmetingen, waardoor Huygens 

zich met dit probleem ging bezighouden.  
 Hij bestudeerde de slingerbeweging en in 1656 had hij een patent op het eerste slingeruurwerk. 
 In 1662 bedacht Huygens een lenscombinatie die zo min mogelijk kleurschifting vertoonde: het 

achromatische "Huygens-oculair". 
 Met de door hem ontwikkelde telescoop ontdekte hij de ringen van Saturnus en later ook de maan 

van Saturnus: Titan 
 Huygens is vooral bekend geworden door zijn Golftheorie van het licht (Principe van Huygens).  
 De latere theorie van Isaac Newton in zijn Opticks (1704) ging hier tegenin. 
 
 
 
 
 
 
 


