
 

 

Het Louwman Museum herbergt 's werelds oudste privé-collectie 
automobielen, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman. 
De basis werd reeds in 1934 gelegd en inmiddels omvat de collectie ruim 
tweehonderddertig antieke en klassieke automobielen. Kenners beschouwen 
de collectie als één van de mooiste ter wereld. Het museum straalt passie uit. 
Elke automobiel vertelt zijn eigen verhaal en levert daarmee zijn eigen 
bijdrage aan de geschiedenis. Het zijn spiegels van de cultuur.  
 
De collectie is gehuisvest in een specifiek voor dat doel gebouwd museum in 
Den Haag, de stad waar P.W. Louwman een importschap voor Dodge- en 
Chrysler-automobielen begon. Het museumgebouw, ontworpen door de 
Amerikaanse architect Michael Graves, is in harmonie met de historische 
omgeving. Ook de omringende landschapsarchitectuur van Lodewijk Baljon is 
in evenwicht met het gebouwontwerp.  

 

 

 

 

 

Lesbrief  Louwman museum 
Haal nu vast je rijbewijs bij het Louwman museum 
Een museumles voor groep 5 van het basisonderwijs 



Het RijbeWIJS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je deze hebt gehaald kun je iedereen met een auto adviseren! 
 
(geldig als bijrijder) 
 
LOUWMAN MUSEUM  

 

 
 
 



Beste leerkracht, 
 
Binnenkort bent u van harte welkom in het Louwman museum voor de les: 
‘Haal nu vast je rijbewijs in het Louwman museum’ in het kader van het 
Cultuurmenu. De datum en de aanvangsttijd kunt u in het rooster van het 
Cultuurmenu vinden. 
 
De les vindt plaats in het bovenste gedeelte van het museum. Hier staat de 
meest gevarieerde collectie van het museum. Het geeft echt een indruk van 
de geschiedenis van de automobiel. 
 
Verloop van de les 
In de museumles worden de kinderen ontvangen door een medewerker van 
het museum. De kinderen bekijken een korte film over de automobiel. Hierna 
gaat de klas in kleinere groepjes de tentoonstelling in. Het is heel fijn voor de 
kinderen wanneer de begeleiders van school de groepjes helpen met de 
opdrachten. 
 
Het is voor ons heel prettig wanneer u de klas vantevoren in vijf groepjes kunt 
verdelen.  
 
De kinderen krijgen een plattegrond met foto’s daarop. De foto’s zijn in het 
heden gemaakt. De kinderen wordt gevraagd dezelfde situatie te zoeken in de 
tentoonstelling, maar dan in het verleden.  In het rijbewijs wat ze mee krijgen 
staan vragen die ze kunnen beantwoorden. 
 
In deze lesbrief bieden wij wat achtergrondinformatie over de museumles. 
Ook hebben wij wat lessuggesties voor u samengesteld zodat de klas zich 
kan voorbereiden op het bezoek. 
 
We zien u graag in het museum, 
 
Eva Vesseur 
Louwman Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Haal nu vast je rijbewijs in het Louwman museum! 
suggesties ter voorbereiding 
 
In de tentoonstelling gaan de kinderen op zoek naar een aantal situaties en 
automobielen van vroeger. 
Bij drie onderdelen hebben wij alvast vragen en een opdracht verzonnen die 
kan dienen als voorbereiding. 
 
Autogarage 
 
Vragen in de klas: 
-wie is er wel eens in een autogarage geweest? 
-wat doen de mensen in een autogarage? 
-hoe denk je dat een autogarage er vroeger uitzag? 
 
Opdracht: 
Werkvorm: In tweetallen. 
Vouw een vel papier in tweeen. 
Schrijf op de ene helft wat je wel leuk lijkt aan werken in een autogarage. 
Schrijf op de andere kant wat je niet leuk lijkt aan werken in een autogarage. 
 
Boerenwagen 
Vroeger gingen mensen op reis met een boerenwagen. 
 
Vragen in de klas: 
-hoe ga jij met het gezin op vakantie? 
-hoe denk je dat mensen vroeger op vakantie gingen? 
 
Opdracht: 
Werkvorm: in groepjes. 
In de auto op vakantie verveel je je weleens heel erg. 
Bedenk in groepjes een spelletje wat je heel lang kunt spelen om de verveling 
op de achterbank tegen te gaan. 
 
Milieu 
 
Vragen in de klas: 
-is een auto goed voor het milieu? 
-zou je zelf zonder auto kunnen? 
-wat zou je ervan vinden als je thuis geen auto meer had? 
-wil je later zelf een auto? 
 
Opdracht in de klas: 
Werkvorm: in groepjes 
Bedenk in groepjes een milieu-vriendelijke auto. Je kunt er een tekening van 
maken, maar je mag het ook knutselen. In je groepje kun je je uitvinding 
presenteren aan de rest van de klas. 
Neem de uitvindingen ook mee naar het museum! 
 
 



 


