
In deze les: 
*  Maken de kinderen kennis met  

twee gouden vuurbokken uit het 
Rijksmuseum.

*  Praten ze samen over vriendschap 
en wat dat inhoudt.

*  Zoeken ze duo-voorwerpen:  
dingen die bij elkaar horen.

* Kleien ze hun eigen vuurbokken.

Wie? De gouden 
vuurbokken ‘hond en kat’ 
Wanneer? Rond 1770 
(dus ongeveer 250 jaar oud)
Wat? De beroemde 
bronsgieter Philippe Caffieri 
maakte deze gouden vuur-
bokken. Ze staan in het 
Rijksmuseum. 
Weetje? Vuurbokken 
stonden bij de open haard; 
dat was vroeger de verwar-
ming. Tussen de twee beelden 
zat een ijzeren staaf die de 
houtblokken tegenhield, zodat 
ze er niet uit konden vallen.

Honds en kattig 
In deze aflevering ontmoeten Pim en Pom de 
gouden ‘vuurbokken’ van Philippe Caffieri. 

Wat zijn dit voor bijzondere, gouden dieren? 
En waarvoor werden ze vroeger gebruikt? 

Voorbereiding
*  Print de bijgeleverde afbeelding  

van de vuurbokken uit.
* Print de bijgeleverde lijst uit.

Materialen
(optioneel)

*  Knutselmateriaal, verf en  
kwasten voor opdracht 6.

* Klei.

Opdracht 1: Samen kijken (duur: 5 minuten)
Twee vuurbokken
Bekijk samen de afbeelding van de vuurbokken op het digibord 
of op print. Wat zie je? Wat zijn dit? Zijn het dieren of dingen? 
Van welk materiaal? (Antwoord: verguld brons) Wat valt op? 
Vind je het mooi? Is het oud?
(Niets is goed of fout: laat de kinderen zelf kijken en probeer 
ze zo min mogelijk te sturen.)

Opdracht 2: Filmpje (duur: 10 minuten)
Kattig doen
Bekijk ‘De avonturen van Pim & Pom in het museum’, 
aflevering 13 – Honds en kattig.
Info: In deze dertiende aflevering leren de katten twee 
vuurbokken kennen. Het zijn een hond en een kat. Maar deze 
twee gouden dieren zijn niet echt vriendjes van elkaar. 
Pim en Pom gaan er zelf ook een beetje lelijk van doen! 

Kijkvraag vooraf: Wat zijn vuurbokken? (Vuurbokken staan 
bij de open haard en zorgen ervoor dat de houtblokken niet uit de 
open haard kunnen rollen. Mensen vinden ze ook gewoon mooi.)

Opdracht 3: Praten in de klas (duur: 10 minuten)
Vrienden?
De hond en kat in het filmpje maken altijd ruzie met elkaar. 
Pim en Pom gaan er zelf ook ruzie van maken! Toch komen ze 
er snel achter dat ze liever dikke vrienden zijn. En dat zouden 
de vuurbokken stiekem ook veel leuker vinden…
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Vervolg opdracht 3
(Vragen aan de kinderen)
Wanneer ben je goede vrienden van/voor elkaar?
Wat doe je dan?
Wie is jouw vriend? En waarom?
Maken jullie ook weleens ruzie?
Hoe voel je je dan?
Hoe maken jullie het weer goed?

Opdracht 4: Praten in de klas (duur: 10 minuten)
Wat hoort bij elkaar?
Pim en Pom zijn echte vrienden en horen bij elkaar. Ze zijn een ‘duo’. 
Ook de vuurbokken zijn een duo: ze staan samen bij de open haard. 
Kennen jullie nog meer duo’s? Twee mensen, dieren of dingen die 
bij elkaar horen? Denk maar aan een tafel en een stoel. 
Of een vork en een mes.
(Laat de kinderen in duo’s twee dingen zoeken die bij elkaar horen, 
bijvoorbeeld in het klaslokaal. Duo’s opnoemen mag ook!)

Opdracht 6: Maken (duur: 15 minuten)
Opdracht voor maximaal 4 kinderen, wisselend bij elke les
Een lijst erom!
Elk kunstwerk verdient een mooie lijst. 
Een lijst is een soort raam waarin je het kunstwerk stevig en mooi 
kunt ophangen. 
Maken jullie een mooie lijst bij de afbeelding van de vuurbokken? 
Kleur of plak er prachtige vlammen omheen. Of maak een gouden lijst, 
omdat dat de kleur van de vuurbokken is, of iets met hout, omdat 
dat is wat in de kachel brandt!

Plaats het kunstwerk dan in je lijst en hang het op in de 
klas. Het dertiende kunstwerk hangt nu in je museum!

TIP: Heb je mooie vuurbokken gekleid? Misschien mogen er dan 
ook een paar in jullie museum staan!
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Opdracht 5: Doen in de klas 
(duur: 10 minuten)
Vuurbokken 
maken
Vuurbokken stonden vroeger 
bij de open haard en waren 
dus gemaakt van iets wat 
goed tegen de hitte moest 
kunnen. 

Maak jij zelf ook twee 
mooie vuurbokken? 
Misschien kun je ze thuis 
bij de verwarming of op 
de vensterbank zetten!

Klei twee mooie dieren, 
popjes of andere beeldjes 
en bak ze (lekker warm) 
in de oven tot ze hard zijn. 


