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Deze lesbrief hoort bij het programma Feest bij de 
Indianen voor groep 3 van het basisonderwijs. Tijdens 
dit programma ontdekken de kinderen de verschillen 
tussen de Indianenvolken uit Noord-Amerika. Het pro-
gramma laat zien dat je in Museum Volkenkunde van 
alles te weten kunt komen over het leven van mensen in 
andere culturen. De leerlingen bekijken niet alleen 
prachtige voorwerpen, maar gaan ook actief aan de slag 
om zo een stukje van de cultuur van de Indianen te erva-
ren. Door het ontdekken van andere culturen, hopen wij 
bij te dragen aan een open houding ten opzichte van 
andere culturen en hun persoonlijke leven te verrijken.

In deze lesbrief vindt u materiaal ter voorbereiding en 
materiaal ter verwerking van het museumbezoek. Op de 
website vindt u de bijbehorende filmpjes, geluidsfrag-
menten en presentaties.
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Enkele aandachtspunten met betrekking tot de voorbereiding en het museumbezoek zelf

Lesmateriaal
Naast deze lesbrief bestaat het lespakket 
uit liedjes en filmpjes. Dit materiaal kunt  
u allemaal downloaden via de website 

www.cultuureducatiegroep.nl en rechtstreeks afspe-
len op het digitale schoolbord. Ga naar cultuurlijnen, 
kies voor de cultuurlijn van uw keuze en ga vervolgens 
naar de informatie over het programma Feest bij de 
Indianen.

Begeleiding
Per vijftien kinderen vragen wij u twee begeleiders  
mee te nemen. In het museum worden groepen groter 
dan 15 leerlingen (speciaal onderwijs groter dan  
10 leerlingen) opgesplitst. Het is de bedoeling dat de 
begeleiders zich over deze twee groepen verdelen. 
Naamstickers

Wij vragen u de kinderen te voorzien van een sticker met 
hun naam erop. Als uw groep in het museum opge-
splitst wordt (zie onder kopje begeleiding), dan kunt 
u op de sticker alvast aangeven welke kinderen in het 
museum bij elkaar in de groep komen. Zo kunnen we in 
het museum de groep gemakkelijk en snel in twee klei-
nere, evenwichtige groepen verdelen.
 

Het museumbezoek
In het museum wordt u opgevangen 
door een museumdocent, die de kinderen 
meeneemt naar de garderobe. Terwijl de 
kinderen hun jassen ophangen, kunt u uw 
voucher afgeven bij de kassa.

Houd er rekening mee dat grote tassen en rugzakken 
niet het museum in mogen. Er zijn lockers aanwezig.  
U hebt een euro nodig om een locker af te sluiten; de 
euro krijgt u retour bij het openen van de locker.

Het is prettig als de kinderen op school 
naar het toilet zijn geweest, aangezien  
wij daar in het museum programma geen 
tijd voor inplannen. Wanneer er toch een 
kind naar het toilet moet, vragen wij één 

van de begeleiders het kind zo ongemerkt mogelijk naar 
het toilet te brengen. Toiletten vindt u in het souterrain 
van het museum.

Tijdsduur van het bezoek
Het programma in het museum duurt anderhalf uur.  
Het is erg jammer als we het moeten inkorten. Het is 
daarom van belang dat u op tijd aanwezig bent. 
Houdt u er bij het vullen van de parkeermeter rekening 
mee dat er na afloop van het programma vaak nog 
kinderen naar het toilet moeten en dat u nog naar  
de auto terug moet lopen. 

Mobiele telefoon
Het lijkt een overbodige mededeling, maar 
wij verzoeken docenten en andere bege-
leiders hun mobiele telefoon op stil te 
zetten. 

Leuk voor in de schoolkrant
Fotograferen of het maken van opnamen 
met een videocamera is toegestaan. 

Een laatste tip
Het is voor de begeleidende ouders prettig als zij weten 
wat er van hen verwacht wordt tijdens het museum-
bezoek. Wij vragen u daarom deze pagina voor de  
begeleiders te kopiëren.

.>.>

.>.>

ENKELE PRAKTISCHE TIPS
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Tijdens het museumbezoek vieren we een potlatch
(spr. uit pótletsj), een onderdeel van de winterfeesten 
van de Indianen die wonen aan de Noordwestkust van 
Noord-Amerika. Na een korte inleiding waarin het begrip 
crest aan de orde komt gaan de leerlingen het museum 
in om voorwerpen van verschillende Indianenvolken te 
bekijken. Ze zien o.a. voorwerpen van de Indianen van 
de Noordwestkust van Noord-Amerika. 

Na het bekijken van alle spullen gaan we naar een  
aparte ruimte om een bijzonder feest te vieren van  
deze Indianen: de potlach.
Door muziek te maken en te dansen scheppen de  
kinderen de sfeer van een echte potlatch. Hierbij  
spelen ook verhalen en maskers een belangrijke rol.

De meeste voorwerpen waar we gebruik van maken
tijdens de viering van de potlatch zijn gemaakt door 
moderne kunstenaars uit het gebied. 

Onderstaande informatie is bedoeld om de leerkracht een beter beeld te geven van het programma in het 
museum. Het is leuker als sommige onderdelen voor de kinderen nog een verrassing zijn!

KikkerAdelaar

HET MUSEUMPROGAMMA IN VOGELVLUCHT
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Les 1 – Liedje

Leerdoel 
•   vertrouwd raken met muziek van de Indianen 

van de Noordwestkust
•   een indruk geven van de waarde van liederen als 

immaterieel cultuurbezit.

In de cultuur van de Indianen van de Noordwestkust
zijn liederen enorm belangrijk. Ieder mens, ieder dier
en ieder ding heeft zijn lied. 
Liederen horen ook tot het ‘bezit’ van een bepaalde fami-
lie, net als hoofdtooien, manden, verhalen en dansen.

Op een kanotocht zingen de Indianen graag het  
onderstaande lied. In het museum zingen wij dit lied  
ook met elkaar.
 
 
 

Peddellied*

Oh, plons de peddel, oh, plons de peddel,
plons, zacht en glad, oh, hee, oh, zacht en glad;
Over water blauw, oh, oh, hee ee ___ oh, hee, oh,  
hee, oh, hee, oh, ___

De laatste toon die sterk naar beneden gaat is het  
teken voor de peddelaars om de peddels naar de  
andere kant van de boot te verplaatsen.

Het geluid van water kan nagebootst worden door  
met de handpalmen tegen elkaar te wrijven.

*  Het lesmateriaal kunt u downloaden via  
www.cultuureducatiegroep.nl

Oh,  plons   de      ped - del,  oh,  plons  de      ped - del, plons

zacht    en     glad,    oh,   hee,  oh,         zacht    en        glad;-   over

wa        -        ters   blauw,   oh,             oh,   hee         ee ____     oh,

hee,             oh,     hee,            oh,     hee,             oh, ____

LESSEN TER VOORBEREIDING VAN HET MUSEUMBEZOEK



Les 2 – Een Indianenfeest

Leerdoel
•  introductie van het begrip potlatch
•   een indruk krijgen van de vertelcultuur 

van de Indianen van de Noordwestkust.

In het museum vieren de kinderen één van de feesten 
van de Indianen van de Noordwestkust van Noord-
Amerika. Het feest heet potlach (spr. Uit: potletsj). We 
noemen het ook wel een weggeeffeest. De familie die het 
feest geeft, geeft namelijk cadeau’s weg aan de gasten. 
Ook laat de familie tijdens het feest zien wie zij zijn. Dat 
doen ze met verhalen die ze uitbeelden met maskers, 
dans en muziek. De verhalen gaan over de crests van  
de familie. Crests zijn wezens die vanwege bepaalde 
gebeurtenissen belangrijk zijn voor iemand of een hele 
familie. Het zijn vaak dierfiguren. De crests zie je in de 
maskers, op de kleding en op de muziekinstrumenten 
die de Indianen tijdens de potlach gebruiken.

Bekijk het filmpje bij het lesmateriaal op de website.

Onderstaand verhaal kunt u voorlezen in de klas.

De Potlach van Raaf en Kraai

Heb je wel eens een kraai gehoord? “Kra kra,” klinkt zijn 
krakerige stem. Vroeger kon de kraai prachtig zingen. 
Weet je hoe hij zijn stem is kwijtgeraakt? Luister maar 
naar dit verhaal. Het gaat over de potlatch, een heel
bijzonder feest. En over Raaf, de slimste van alle dieren.
Raaf was heel erg lui. ’s Zomers, wanneer de andere
dieren druk bezig waren om eten te verzamelen voor de 
winter, vloog hij om ze heen en lachte ze uit. Zijn neef 
Kraai waarschuwde hem: “Jij moet ook eten zoeken, 
want als het straks winter is en de sneeuw alles bedekt, 
kun je niks meer vinden.” 
Toen kwam de winter, het werd koud en een dikke
laag sneeuw bedekte de grond. Raaf had honger,
erge honger. Hij moest iemand vinden die zijn eten
met hem wou delen. Raaf ging op bezoek bij Eekhoorn.
Die had een geheime voorraad van dennenappels en 
zaadjes. Raaf stak zijn kop door het gat in de boom
waar Eekhoorn woonde: “Eekhoorn, heb jij wat te eten 
voor mij?” Maar Eekhoorn zei streng: “Je hebt helemaal 
geen eten verzameld voor de winter en je hebt mij 
uitgelachen. Lijd jij maar lekker honger!” Raaf ging
op zoek naar Beer. Maar die lag in zijn hol in een
diepe winterslaap en Raaf kon hem niet wakker maken.
Raaf keek of ergens eten lag, maar dat zat allemaal
in de buik van Beer. En die sliep lekker door tot de lente.
En zo was het met alle andere dieren: ze wilden niks 
geven, of ze waren in slaap, of ze waren naar het zuiden 
weggetrokken. Toen dacht Raaf aan zijn neef Kraai.
Die zou hij gemakkelijk beet kunnen nemen.

Hij ging naar het nest van Kraai. “Neef Kraai, we moeten 
eens praten over de potlatch die jij gaat geven.” Kraai 
antwoordde: “ Maar ik ben helemaal niet van plan om
een potlatch te geven!” Maar Raaf praatte rustig door: 
“Kraai, iedereen heeft het over jouw potlatch. Ga je ook 
zingen? Je hebt zo’n mooie stem en iedereen wil je 
horen zingen.” “Welke potlatch?” piepte Kraai bezorgd, 
en vroeg toen aarzelend: “Vind je echt dat ik mooi kan 
zingen?”
“We zijn dol op jouw stem,” zei Raaf. “Als jij voor ons 
zingt, kunnen we even de kou en de honger vergeten. 
Als jij nou het eten gaat klaarmaken voor het feest –
jij hebt vast wel genoeg – dan ga ik de gasten uitnodigen. 
En dan kun je onder het koken je liedjes oefenen.” Kraai 
was nu overtuigd. Zingend begon hij al het eten dat hij 
voor de winter had verzameld, klaar te maken.
En hij kreeg er steeds meer zin in, omdat iedereen hem 
wilde horen zingen. Ondertussen ging Raaf alle dieren 
van het bos uitnodigen – behalve de dieren die sliepen, 
zoals Beer, of naar het zuiden waren gevlogen, zoals 
Gans. “Komen jullie allemaal naar mijn potlatch? 
Er is heel veel eten: vis, vlees, gedroogde bessen en 
aardappelen. En Kraai zal voor ons zingen. Kom allemaal 
naar de potlatch van Raaf! ”Toen de gasten aankwamen, 
stond Raaf klaar om ze te verwelkomen bij zijn potlatch: 
Bever en Wolf, Kikker en Konijn… alle dieren waren er. 
Raaf wees ze allemaal waar ze mochten zitten en Kraai 
zette al het lekkere eten neer. Iedereen begon er van te 
eten, maar toen Kraai zijn eerste hap wilde nemen,
zei Raaf: “Wil je niet eerst een lied voor ons zingen?
Het is niet goed om te zingen op een volle maag, Kraai.”
Dus begon Kraai te zingen. En iedere keer als hij wilde
stoppen om te eten, vroeg Raaf hem om nog een lied: 
“Je kan niet zingen met je mond vol, Kraai.” En terwijl 
alle dieren zich volpropten met het eten van Kraai,
zong de arme vogel het ene lied na het andere.
Het werd later en later en zijn stem werd heser en
heser, tot hij niets meer kon uitbrengen dan “Kra kra”.
Zoals het hoort bij een potlatch werd aan het eind
al het eten dat over was verdeeld onder de gasten.
Raaf zorgde dat hij zelf een flinke portie kreeg.
Voor Kraai bleef er niks over. “Maar,” dacht Kraai,
“nu zullen alle andere dieren mij uitnodigen voor
hun potlatches.” Want zo hoort dat bij potlatches:
als iemand jou heeft uitgenodigd voor zijn potlatch,
dan moet je hem uitnodigen voor je eigen potlatch. 
Kraai wachtte en wachtte, maar niemand liet van zich 
horen. Want alle gasten dachten dat Raaf de potlatch 
had gegeven. Dus Raaf kreeg zoveel uitnodigingen
dat hij de hele winter geen honger hoefde te lijden.
Maar de arme Kraai had niets te eten en kreeg ook zijn 
mooie stem niet terug. En daarom hangt hij nog steeds 
elke winter rond bij de huizen en op vuilnisbelten om zijn 
eten bij elkaar te bedelen met een verdrietig:
“Kra kra.”

Bron : www.seanet.com~eldrbarry/rabb/run/crow.htm
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Les 3 – Bedenk een feestnaam

Leerdoel
•  gebruik van creativiteit en sociaal inzicht
•   kennis maken met het speciale karakter van de  

potlatch.

Instructie
Tijdens de potlatch is alles anders dan de rest van
het jaar. Sommige mensen krijgen bijvoorbeeld een
andere naam.
De leerlingen kunnen voor elkaar een andere naam
verzinnen. Het leukste is het als de naam echt goed
bij die persoon past. De naam kan ook slaan op iets
dat de persoon het afgelopen jaar is overkomen.

U kunt de nieuwe namen van de kinderen op de
naamsticker onder de gewone naam van de kinderen
schrijven. Tijdens het winterfeest dat we in het museum
gaan vieren, kunnen wij de kinderen dan met hun
feestnaam aanspreken.

Voorbeelden van namen zijn
Altijd pret, snelle haas, ging-ver-weg, flink gegroeid,
dappere donder, rustige rots, etc…

Les 4 – Wat is een museum?

Leerdoel 
•  inhoud geven aan het begrip museum
•   gebruik van creativiteit

Voor sommige kinderen in de klas zal dit hun ‘museum-
doop’ zijn. Anderen zijn misschien wel in een of meer 
musea geweest, maar toch zullen veel kinderen uit 
groep drie nog niet precies weten wat een museum is. 
Het is daarom goed om aandacht te besteden aan het 
fenomeen museum.

Een leuke manier om met het begrip museum bezig
te zijn, is de klas een verzameling te laten aanleggen.
De kinderen kunnen iets meenemen dat ze sparen of
een voorwerp waaraan ze gehecht zijn. U kunt ook
een verzameling aanleggen van voorwerpen uit
andere landen. Als er flink wat is, kunnen de kinderen
de voorwerpen in groepjes verdelen. Laat de kinderen
motiveren waarom ze bepaalde spullen bij elkaar zetten: 
bijvoorbeeld oude en nieuwe spullen, spullen van één 
familie, spullen die uit hetzelfde land komen of spullen 
die je op een bepaalde plek gebruikt of voor een speciale 
gelegenheid. Zo kunnen de kinderen spelenderwijs de 
voorwerpen classificeren. U kunt ook bespreken waarom 
mensen spullen willen bewaren, voor wie je ze bewaart 
en hoe je ze zo lang mogelijk goed kunt houden.

Mensen die heel veel bij elkaar hebben gespaard,
hebben vaak niet genoeg ruimte om het in hun huis 
mooi neer te zetten, tentoon te stellen. Soms besluiten 
zij de voorwerpen in een speciale ruimte bij elkaar te
zetten. Ze kunnen dan mensen uitnodigen om naar
hun ‘tentoonstelling’ te komen kijken.

De kinderen kunnen de spullen die ze hebben verzameld 
ook mooi neerzetten. Kinderen uit een andere groep 

worden dan uitgenodigd om naar de tentoon-
stelling van groep drie te komen kijken. De 

kinderen vertellen over de spullen aan 
de kinderen uit de andere groep. Zo 

leg je al heel snel een relatie met het 
fenomeen museum.
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De Indianen van de Noordwestkust
Hoewel de oorspronkelijke bewoners van Amerika 
gemakshalve allemaal ‘Indianen’ worden genoemd,
gaat het in werkelijkheid om veel verschillende volken, 
elk met hun eigen taal en cultuur.

Langs de zuidwestkust van Alaska en de westkust van 
Canada, tussen Yakutat en Seattle, woont een aantal 
volkeren. De bekendste zijn van noord naar zuid: Tlingit, 
Tsimshian, Haida, Kwakiutl, Bella Coola, Nootka en 
Kust-Salish. Hun talen zijn onderling zo verschillend, dat 
zij een aparte handelstaal hadden voor het onderlinge 
contact: het Chinook.
Maar in de sociale organisatie, de middelen van bestaan 
en de levensbeschouwing zitten zoveel overeenkomsten, 
dat men met recht kan spreken over de cultuur van de 
Noordwestkust. Het Noordwestkustgebied is bergachtig 
en bedekt met dichte wouden, doorsneden met fjorden 
en rivieren. De mensen wonen van oudsher in dorpen 
langs de kust en de rivieroevers. Vroeger bouwden zij 
grote houten huizen, waarin meerdere families bij elkaar 
leefden. Tegenwoordig heeft ieder gezin zijn eigen huis. 
Vaak is er in het dorp wel een groot gemeenschapshuis 
waar feesten gehouden worden. De omgeving is rijk aan 
voedsel: met hun kano’s gingen de mannen de zee op 
om te vissen op onder andere zalm, haring, heilbot en 
kabeljauw, en zeezoogdieren te vangen: zeehonden en 
een enkele walvis. In de bossen jaagden zij op beren, 
herten en berggeiten. Vrouwen verzamelden bessen in 
het bos en schelpdieren op het strand. Het belangrijkste 
voedsel was zalm: die vissen zwemmen iedere zomer in 
grote scholen de rivieren op om kuit te schieten. De 
Indianen vingen ze met fuiken en visvallen. De wisseling 
van de seizoenen bepaalde het leven. In de lente en de 
zomer hadden de Noordwestkust bewoners het druk met 
verzamelen van voedsel en het aanleggen van voorraden 
voor de winter, vooral vis-olie, gedroogde vis en bessen. 
‘s Winters was er tijd voor sociale gebeurtenissen: in de 
houten huizen zat men bijeen om verhalen te vertellen, 
liederen te zingen en feest te vieren. Een heel bijzonder 
feest dat ook vandaag de dag nog gevierd wordt, is de 
potlatch.

De potlatch

Wat is een potlatch?  
Het woord potlatch (spreek uit: pótletsj) is een
verbastering van het Chinook woord patshatl,
dat ‘geven’ betekent. Een potlatch is een traditioneel 
‘weggeeffeest’ zoals dat door de oorspronkelijke
bewoners van de Noordwestkust in de winter wordt 
gevierd. De gastheer, doorgaans een clan- of
dorpshoofd, deelt geschenken en voedsel uit. 

Verloop
De opbouw van een potlatch kan per volk verschillen, 
maar volgt globaal het volgende patroon: De voorberei-
dingen beginnen vaak al één of meer jaar van tevoren:
de hele familie van degene die een potlatch wil geven – 
meestal een dorps- of familiehoofd – helpt mee om voor-
raden aan te leggen voor het feest: voldoende voedsel 
om alle gasten rijkelijk te voeden en goederen om kwis-
tig geschenken uit te kunnen delen. Als de dag van de 
potlatch nadert, worden boodschappers uitgestuurd om 
naburige clans uit te nodigen. Op de dag van de potlatch 
zelf staat de spreker bij het feesthuis klaar om alle gas-
ten te verwelkomen. Hij wijst iedereen een plaats toe, die 
past bij zijn rang. Als iedereen zit, houdt de spreker een 
welkomstrede. Daarna beginnen de ceremonies. Zo wor-
den er rouwliederen gezongen voor de overledenen, en 
worden naamgevingceremonies gehouden voor 
kinderen. De vrouwen van de familie van de gastheer 
brengen het voedsel binnen, waarbij de belangrijkste 
gasten – de dorpshoofden – het eerste bediend worden 
en de lekkerste gerechten krijgen. Traditioneel bestond 
het voedsel uit onder meer zalm, gedroogde bessen en 
visolie. Tegenwoordig is het menu gevarieerder. 
Gemaskerde figuren verschijnen ten tonele en voeren 
traditionele dansen op. Zowel de maskers als de dansen 
zijn familie-eigendom. De gemaskerde dansers beelden 
wezens uit die een rol spelen in de oermythes van de clan.
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Die verhalen worden ook verteld en in liederen bezon-
gen. Als het feest ten einde loopt, worden de geschen-
ken uitgedeeld. Het zijn weer de belangrijkste gasten die 
de grootste geschenken krijgen. Maar ook de zangers en 
dansers krijgen cadeaus, bij wijze van betaling voor hun 
diensten. Ook het overgebleven voedsel wordt onder de 
gasten uitgedeeld. Tenslotte spreken de bezoekende 
dorpshoofden op uitnodiging van de spreker een dank-
woord uit. Het is mogelijk dat één van hen een eigen 
potlatch aankondigt. Daarna neemt iedereen afscheid
en gaat op huis aan, beladen met geschenken.

Functie
Een potlatch werd en wordt doorgaans gehouden ter 
gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis: de dood 
en opvolging van een clan- of dorpshoofd, de inwijding 
van een nieuw gemeenschapshuis, het oprichten van een 
totempaal, het toekennen van een nieuwe naam aan een 
jongeling, etc. De potlatch had vroeger een belangrijke 
politieke, maatschappelijke en economische functie. 
Voor de gever was het een middel om zijn macht en 
status te bevestigen. Ook de status en onderlinge ver-
houdingen van de bezoekende hoofden werd bevestigd, 
door de toewijzing van zitplaatsen en geschenken.  
Alle gasten waren getuigen van de belangrijke gebeur-
tenis(sen) die tijdens de potlatch plaatsvond(en).  
De geschenken die zij kregen waren tegelijkertijd een 
beloning voor het getuige zijn en een geheugensteun 
om die gebeurtenis niet te vergeten. Tevens was de
potlatch een manier om de rijkdommen te verdelen.  
Ook tegenwoordig zijn potlatches nog belangrijk. 
Weliswaar is de politieke en economische functie  
verloren gegaan, maar nog steeds is het een belangrijke 
sociale gebeurtenis, waarbij de Indianen hun identiteit 
bevestigen. In een tijd waarin oude stamverbanden 
onder druk staan, doordat velen wegtrekken op zoek 
naar werk, is de potlatch een moment van samenkomst 
en van het in ere houden van de tradities.

Totempalen
Het woord ‘totem’ is afkomstig uit de taal van de
Ojibwa- (= Chippewa-) Indianen die in het gebied van
de Grote Meren wonen. Het Nederlandse woord dat het 
dichtst in de buurt komt is ‘familiewapen’. Een totem of 
crest is een (dier)figuur waarmee een groep indianen, 
een clan zich verbonden voelt. Bij verschillende volken 
spelen totemfiguren een rol in de sociale organisatie: 
niet alleen bij de oorspronkelijke bewoners van Noord-
Amerika, maar bijvoorbeeld ook bij volken in Oceanië. 
Het oprichten van totempalen is echter typisch een 
gebruik aan de Noordwestkust van Noord-Amerika.  
Een totempaal is een monumentaal beeld dat gewoonlijk 
gemaakt wordt van één boomstam, meestal een rode 
ceder. Totempalen zijn de gedenktekens van een clan. 
Op een totempaal zijn boven elkaar een aantal dieren, 
mensen en mythische wezens uitgesneden die een rol 
spelen in de oermythe van deze clan: het verhaal over de 
oorsprong van de clan dat tijdens feesten verteld wordt 

en in maskerdansen wordt 
uitgebeeld. 
Dat zijn niet alleen de dor-
pouders van de clan, maar 
ook dieren en wezens die 
hen geholpen hebben of 
juist gedwarsboomd. Zo’n 
oermythe behoort tot het 
bezit van een clan, die 
daarmee het recht heeft 
om deze mytische wezens 
als een soort ‘familie-
wapen’ af te beelden op 
(ceremoniële) kleding, 
gebruiksvoorwerpen en 
dus ook totempalen. De 
palen staan vaak opgesteld 
bij de grote clanhuizen, 
met de voorkant naar de 
zee of rivier gericht.
Zo vormen ze een herken-
ningsteken voor bezoekers 
van buitenaf.  
Over totempalen bestaan 
veel misverstanden, die 
vaak zijn aangewakkerd 
door de beeldvorming  
in westerns en kinder-
boeken. Het clichébeeld 
van de dappere cowboy 
die is vastgebonden aan 

een totempaal waaromheen woeste Indianen dansen, is 
nergens op gebaseerd. Totempalen zijn géén martel-
palen en werden ook niet als goden vereerd. Er werd nie-
mand aan vastgebonden en er werd ook niet omheen 
gedanst. En verder kwamen ze alleen voor in het noord-
westen van Amerika. Op de Plains, waar de meeste wes-
terns zich afspeelden, waren geen bomen die dik en 
hoog genoeg waren om er een totempaal van te maken.
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Geschiedenis
De oorspronkelijke potlatches waren vrij kleinschalig. 
De belangrijkste geschenken waren voedsel, huiden, 
houten kisten en schalen. Het kostbaarste en dus ook 
meest prestigieuze geschenk was een bewerkte plaat 
koper. De komst van de Europeanen aan het eind van  
de 18e eeuw veranderde de aard van de potlatch-feesten.
De Hudson Bay Company, een handelsonderneming, 
bracht nieuwe producten naar de Noordwestkust, die als 
geschenken dienst konden doen. Vooral dekens waren 
erg in trek. Bovendien bood de huidenhandel en de vis-
industrie nieuwe manieren om rijkdommen te vergaren 
om bij de potlatches flink uit te pakken. Behalve nieuwe 
producten, brachten de europeanen ook ziektes mee. 
Hierdoor liep het bevolkingsaantal van de Indianen aan 
de Noordwestkust schrikbarend terug. Dit ontwrichtte 
het normale systeem van opvolging. Allerlei posities 
zoals dorps- of familiehoofd kwamen vrij. Mannen die 
zich door de handel met de Europeanen hadden weten 
te verrijken, dongen naar die eervolle posities door het 
houden van potlatches. Deze stonden in het teken van 
rivaliteit: de kandidaat-dorpshoofden probeerden elkaar 
af te troeven met steeds grotere
ceremonies en geschenken. 

Dit leidde tot uitwassen als het demonstratief vernietigen 
van voedsel en spullen: koperen platen werden kapot 
geslagen of in zee gegooid. Potlatch-gevers staken zich 
in enorme schulden om hun rivalen te overtroeven.
Door dit soort praktijken kregen de potlatches een 
slechte naam. Ook Missionarissen en zendelingen, die 
de maskerdansen beschouwden als heidense rituelen, 
pleitten voor afschaffing van de feesten.  
In 1884 verbood de Canadese overheid de potlatches.  
Hoewel er op overtreding grote boetes stonden, werden 
in het geheim nog steeds potlatches gehouden, op afge-
legen locaties. In de loop van de 20e eeuw ontstond bij 
de overheid meer begrip voor het maatschappelijke 
belang van de potlatches en het indiaanse streven om 
de eigen identiteit te bewaren. In 1951 werd het verbod 
opgeheven. Tegenwoordig worden regelmatig potlat-
ches gehouden. Hoewel ernaar gestreefd wordt de 
traditie hoog te houden, zijn er wel wat verschillen met 
de potlatches van weleer. Die konden dagen of zelfs 
weken duren. Nu veel Noordwestkust bewoners betaalde 
banen hebben, duren ze meestal maar één dag of 
één weekend.
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Les 5 – Totempaal van de hele groep

Leerdoel 
•   gebruik van creativiteit en van het vermogen tot 

samenwerken; 
•   toepassing van kennis over totempalen die ze in 

het museum hebben opgedaan.

Bij de Indianen is een crest een wezen dat een bijzonde-
re betekenis heeft voor een persoon of een groep men-
sen. Vaak zijn het dierfiguren. 

De totempalen van de Indianen kunnen het beste wor-
den vergeleken met familiewapens: er staan figuren op 
die bij een bepaalde familie horen. 

Een Indiaanse familie beeldt op hun totempaal de figu-
ren af die een rol spelen in de verhalen van de familie. Ze 
lijken vaak op dieren, maar dit zijn het niet. De Indianen 
noemen ze crests. Een familie bezit een crest doordat 
één van de voorouders een belangrijke gebeurtenis 
beleefde met dit bovennatuurlijk wezen.

Crests zijn het belangrijkste bezit van een familie. Alleen 
zij mogen deze figuren afbeelden op totempalen, kano’s, 
kleding en andere voorwerpen. Alleen zij mogen deze 
figuren uitbeelden in dansen met maskers van de figuren. 
Alleen zij mogen de verhalen over deze figuren vertellen. 

Een totempaal wordt van boven naar onderen gelezen. 
Aan de top bevinden zich meestal de voorouders van de 
familie, vaak in de gedaante van een dier. Daaronder 
staan andere figuren uit verhalen van de familie.

U kunt er ook voor kiezen om een grote totempaal te 
maken met de hele groep. Op pagina 15 vindt u een  
lied dat gebruikt wordt bij het rechtop zetten van een 
totempaal.

Opdracht
Laat kinderen nadenken over figuren die voor hun familie 
belangrijk zijn. Dit kan een opa, oma of misschien wel 
een overgrootouder zijn. Zijn er andere figuren die een 
belangrijke rol spelen in de familie? Dit kunnen dierfiguren 
zijn, maar het kunnen ook figuren zijn waarover opa 
altijd verhaaltjes vertelt aan alle kleinkinderen. Verzonnen 
figuren om spoken onder het bed weg te jagen of favo-
riete knuffels die mee moeten op elk logeerpartijtje. 

Laat de kinderen vervolgens een tekening maken van een 
deze figuren (voor- en achterkant). Deze tekeningen 
kunnen vervolgens op een doosje of een blikje geplakt 
worden. Als de doosjes en blikjes vervolgens op elkaar 
gestapeld worden, ontstaat er een heuse totempaal. 

Zoals de kinderen tijdens hun museumbezoek hebben 
gezien, hebben de Indianen van de Noordwestkust een 
hele eigen tekenstijl. Ter inspiratie kunnen de kinderen 
de tekeningen van kikker en adelaar op de voorpagina 
van deze lesbrief gebruiken. Deze zijn opgebouwd uit 
figuren die te zien zijn op de volgende pagina’s van deze 
lesbrief. De kinderen kunnen deze natekenen of als  
sjabloon gebruiken bij het maken van hun tekening.

Tip: bepaalde onderdelen, zoals vleugels of oren 
mogen aan de zijkant of bovenkant uitsteken.

Materiaal per groepje
Stevig wit papier in verschillende maten, afgestemd op 
de maten van de dozen en de blikjes.
Lijm, verf, kwasten.
Wit papier (indien nodig).
Kopieën van Noordwestkust motieven. (p. 12, 13 en 14)

Als alle totempalen af zijn, kunnen de kinderen elkaar 
het verhaal achter hun totempaal vertellen. Dit kunnen 
de losse verhalen per figuur zijn. Nog leuker is het als
er een verband is tussen de verschillende figuren. 

U kunt er ook voor kiezen om een grote totempaal te 
maken met de hele groep. Op pagina 15 vindt u een  
lied dat gebruikt wordt bij het rechtop zetten van een 
totempaal.

LESSEN TER VERWERKING VAN HET MUSEUMBEZOEK
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Het lied van de totempaal 

Een echte totempaal is soms wel dertig meter hoog. Het 
oprichten van zo’n metershoge totempaal is een enorme 
klus. Een lied geeft de harde werkers energie en zorgt 
ervoor dat iedereen op het juiste moment aan de touwen 
trekt. 

Til de to - tem, til ‘m op, Voor dappere ja - ger,  
vertel ‘t verhaal, Ay, oh, ah, ah, ay, oh, ah, ah, 
Hoge to - tem, ay, oh, ah, ah, ay, oh, ah, ah,  
Til de to - tem, vertel ‘t verhaal, ay, oh, ah, ah,  
ay, oh, ah, ah
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Til          de    to   -   tem,  til      ‘m    op,    Voor  dappere ja -ger,

Ver   -   tel   ‘t     ver -  haal,    Ay,   oh,   ah,  ah,      ay,     oh,    ah,   ah,

Ho   -     g    e   to - tem,        ay,   oh,     ah,  ah,      ay,    oh,     ah,   ah,

Til      d   e  to  tem,    ver - tel ‘t verhaal,  ay, oh, ay, ah    ay, oh, ah, ah
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Wat hoort er bij de indiaan van de noordwest kust?
Trek een lijn van het meisje naar de goede plaatjes.

Les 6
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Les 7 – Maak je eigen muziekinstrument

Leerdoel
•   gebruik van creativiteit en herinnering aan de muziek-

instrumenten in het museum.

Rammelaars zijn er in verschillende soorten en maten. 
Hieronder staat beschreven hoe je een walvis-rammelaar 
maakt.

Materiaal per kind
Overtrekpapier, wit karton, rol van keukenpapier,
zwart papier.
2 eetlepels gedroogde erwten o.i.d.
Potlood, schaar, lijm.
Nietmachine en zwarte verf.
De figuur op pag. 20  kunt u kopiëren.

Daarna kunnen de kinderen de figuur overtrekken,
uitknippen en vervolgens twee maal uit wit karton
knippen. Vervolgens beplakken ze de keukenrol met 
zwart papier. De twee walvisfiguren moeten namelijk  
aan elkaar geniet worden met de keukenrol ertussen.
Hiertoe kunt u het beste eerst het uiteinde van de
keukenrol platdrukken en tussen de twee walvisfiguren 
vastnieten. Ook de randen van de walvissen aan elkaar 
vastnieten. Let op dat de kinderen niet vergeten om de 
gedroogde erwten in de walvis te stoppen voordat ze  
de rammelaar helemaal dichtnieten. Met de zwarte
verf kunnen ze de voor- en de achterkant van de walvis 
zwart schilderen, zoals in de tekening op pag. 20 is
aangegeven. 

En nu… rammelen maar!
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ZWART

WIT

WIT

WIT

Knip deze afbeelding uit
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Button blanket  Een deken versierd met
parelmoer knoopjes. 

Ceder  Boomsoort die veel voorkomt aan de 
Noordwestkust van Noord-Amerika

Chinook  Handelstaal van de Indianen
aan de Noordwestkust van Noord-Amerika

Clan  Groep mensen die samen dezelfde crest hebben. 
Een clan is eigenlijk een hele grote familie.

Crest  Een dier of wezen waarmee
mensen zich verbonden voelen.

Potlatch  Een weggeeffeest dat ‘s winters wordt
gehouden om een bijzondere gebeurtenis te vieren.

Raaf  Een belangrijk figuur in de mythologie van
de Indianen van de Noordwestkust. Bij veel volken wordt 
deze figuur gezien als de schepper. Tegelijker-
tijd neemt hij alles en iedereen graag bij de neus.

Totempaal  Een paal waarop totemfiguren zijn
uitgebeeld. De paal doet dienst als naambord:
aan de totempaal die voor een huis of dorp staat,
kan iedereen zien welke clan er woont.

Winterfeesten  In de winter hebben de Indianen
van de Noordwestkust de tijd om feest te vieren.
De potlatch is een onderdeel van deze winterse feesten.

Verklarende woordenlijst

In de verklarende woordenlijst vindt u de uitleg die wij in het programma aan de woorden geven.
Het kan nuttig zijn om de kinderen alvast vertrouwd te maken met de onderstaande woorden.
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