
September…
Bronsttijd op de Veluwe!

Wat hebben deze twee herten gemeen?

VRAAG ?VRAAG ?

september
dinsdag 27De Liefde 

Bronstijd Drie zoenen 
Huwelijksritueel In het wit 

Sinds wanneer trouwen bruiden in het wit?

VRAAG ?VRAAG ?

mei
03dinsdag

De Liefde 
Bronstijd Drie zoenen 
Huwelijksritueel In het wit 

14
februari

maandag

Wat is het belangrijkste ritueel bij een huwelijk?

VRAAG ?VRAAG ?

De Liefde 
Bronstijd Drie zoenen 
Huwelijksritueel In het wit 01

februari
dinsdag

Wanneer begon men in Nederland met drie keer te
zoenen bij een begroeting?

VRAAG ?VRAAG ?

De Liefde 
Bronstijd Drie zoenen 
Huwelijksritueel In het wit 



Antwoord:

Beide herten zijn te bewonderen in CODA/ Apeldoorns Museum.

In de avontuurlijke tentoonstelling Woudreuzen en Fluisterheggen maakt u kennis

met de geschiedenis van de Veluwe. Daarnaast is, nog tot 2007, de formidabele

Aziatische collectie van het Rijksmuseum te gast in CODA.

www.coda-apeldoorn.nl

Trouwen in het wit wordt vaak voorgesteld als een eeuwenoude traditie. Een traditie

die tegenwoordig, na een periode van informalisering, weer populairder is dan ooit.

Wit is al sinds de Romeinse tijd een kleur die geassocieerd wordt met feest. Toch

was het in de negentiende eeuw heel gebruikelijk dat de bruid in het zwart

trouwde. Zwart gold nu eenmaal als deftig en netjes en als je trouwde moest je er

natuurlijk onberispelijk uitzien. De associatie van wit met maagdelijk en is pas veel

later ontstaan.

Foto: Ineke Strouken

www.volkscultuur.nl

Het ja-woord is het belangrijkste ritueel bij een huwelijkssluiting. De pastoor,

dominee of ambtenaar van de burgelijke stand leest de trouwbelofte voor, waarop

bruid en bruidegom elkaar hun ja-woord geven. Meestal antwoorden zij: ‘Ja, ik wil'.

Een variant is dat de beide partners elkaar om het ja-woord vragen. Het elkaar

aandoen van de ringen is nog niet zolang een ritueel.

Foto uit: Traditie, tijdschrift over tradities en trends jaargang 2 nr. 3 (1996)

www.volkscultuur.nl

Drie keer zoenen is populair geworden in de jaren zeventig, tachtig van de vorige

eeuw. De trend is begonnen in Zuid Nederland. De zoen wordt dan ook de

Brabantse drieklapper genoemd. Het ritueel van de drieklapper verloopt volgens

vaste regels. Gebruikelijk is om eerst links dan rechts en dan weer links te kussen.

Wie rechts begint, botst snel. Tijdens of tussen de kussen door wordt wat gezegd.

Of beter men maakt geluid, bijvoorbeeld mmmmmmmmmmmmwwwwuhh. Veel

mensen houden hun ogen dicht bij dit ritueel.

Foto: Ineke Strouken

www.volkscultuur.nl



Wat was een beroemd levende geraamte?

VRAAG ?VRAAG ?

oktober
donderdag 06Enge zaken 

Middelstum masker Vreemd doosje 
Levend geraamte Stierse wreedheid 

Een ernstig ongeval in Zaandam op 29 augustus 1647 kreeg
grote bekendheid: boer Jacob Eg, zijn hoogzwangere vrouw
Trijn Eg en hun in de lucht geboren zoon werden gedood door
een woedende stier.

STIERS
WREEDHEID

augustus
29maandag

Enge zaken 
Middelstum masker Vreemd doosje 
Levend geraamte Stierse wreedheid 

Schatten uit het Groninger Museum: 
het Masker van Middelstum

MASKER VAN
MIDDELSTUM

juni
06maandag

Enge zaken 
Middelstum masker Vreemd doosje 
Levend geraamte Stierse wreedheid 

Naast Museum de Gevangenpoort is 333 jaar geleden
een vreselijke moord gepleegd, waar dit vreemde doosje

aan herinnert. Weet jij wat erin zit?

VRAAG ?VRAAG ?

mei
25woensdag

Enge zaken 
Middelstum masker Vreemd doosje 
Levend geraamte Stierse wreedheid 



De Fransman Claude Ambroise Seurat was zo mager dat de gloed van een kaars

door zijn lichaam scheen. Het levende geraamte of l’homme anatomique was

beroemd in heel Europa en te bewonderen op kermissen. Voor 50 cent kon men in

1830 op de Amsterdamse kermis hem bezoeken van tien uur 's morgens tot elf uur

’s avonds. Extreme vormen van het lichaam waren in de negentiende eeuw een

spektakel waar toeschouwers graag voor betaalden. Seurat slurpte wat verdunde

wijn en bier en at maar drie ons voedsel per dag. In 1825 woog hij nog maar 36

kilo. Na zijn dood werd, zoals gebruikelijk in die tijd, sectie verricht op het lijk. De

oorzaak van de magerte bleek geen wonderlijke speling van de natuur, maar een

lintworm van meer dan vijf meter.

Foto uit: Traditie, tijdschrift over tradities en trends jaargang 7 nr. 2 (2001)

www.volkscultuur.nl

Bij een poging twee vliegerende jongeren te beschermen tegen zijn woedende stier

werd boer Jacob Eg door het dier dodelijk verwond. Trijn Eg, zijn hoogzwangere

vrouw, die kwam toesnellen, werd ook op de horens genomen, de lucht in

geslingerd en gedood. Haar baarmoeder was opengereten als bij een keizersnede:

in de lucht werd het kind Jacob geboren. Het overleed op 25 mei 1648, negen

maanden later. Allen werden begraven in de Westzijderkerk te Zaandam, vanaf dat

moment Bullekerk geheten. Stiers Wreedheid is een van de topstukken van het

Zaans Museum.

www.zaansmuseum.nl

Dit masker werd gevonden tijdens een opgraving in de jaren 70 van de vorige eeuw

in de buurt van Middelstum in Groningen. Veel later werd nog een extra stuk van

het voorhoofd van het masker gevonden en toegevoegd. Het masker is 22 cm hoog

en dateert uit de 6de eeuw voor Christus. Het is gemaakt van aardewerk. Waar-

schijnlijk werd het masker gebruikt voor magische handelingen of riten, maar dat

is niet zeker. Het masker komt uit een reeks van honderden opmerkelijke vondsten

uit het Noord-Nederlandse kustgebied met zijn vele deels afgegraven wierden. Het

masker vormt een van de topstukken tijdens een grote tentoonstelling over wierden

(terpen) in het Groninger Museum in december 2005.

Foto voorzijde: John Stoel

www.groningermuseum.nl

Op 20 augustus 1672 werden Johan en Cornelis de Witt voor de Gevangenpoort in

Den Haag vermoord. Cornelis had daar opgesloten gezeten, maar mocht die dag

naar huis. Johan kwam hem ophalen, zeer tegen de zin van de Haagse bevolking.

De broers hadden Holland in rampzalige problemen gestort, vond men. De mensen

waren zo boos dat ze Johan en Cornelis bijna verscheurden toen ze hen zagen.

Sommigen namen zelfs stukjes lichaam mee als aandenken! In dit doosje

bewaarde een Amsterdamse burgemeester de tong van Johan en de teen van

Cornelis de Witt zodat ze nooit vergeten zouden worden.

www.gevangenpoort.nl



CALIXTUSKERK

december
woensdag14Godsdienstige zaken 

Calixtuskerk                Haantje/Zwaantje 
Monikkenwerk             Marranen 

Vroeger schreven monniken de bijbel letter voor letter met de
hand over. De eerste letter van een hoofdstuk werd vaak mooi
versierd. Soms leken het wel kleine schilderijtjes. Deze mooie
versierde letters noemen verluchte letters. Maak zelf een
verluchte letter door deze B mooi in te kleuren.

MONIKKENWERK

september
woensdag 21Godsdienstige zaken 

Calixtuskerk                Haantje/Zwaantje 
Monikkenwerk             Marranen 

In de 17e en 18e eeuw kende de Republiek zeer veel
verschillende kerkgenootschappen. Op de erbij horende
kerkgebouwen was een rijmpje gemaakt.

Aan u de opdracht om de volgende vier woorden op de
juiste plek in te vullen:

Haantje
Houten huisje
Kruisje
Zwaantje

De gereformeerden een ……......................

De Luthersen een ……......................

De roomsen een ……......................

De mennisten een ……......................

VRAAG ?VRAAG ?

september
vrijdag16Godsdienstige zaken 

Calixtuskerk                Haantje/Zwaantje 
Monikkenwerk             Marranen 

Haantje/ZwaantjeDOCUMENTAIRE

15/16
januari

weekend

Marranen die in het geheim Pesach vieren

DOCUMENTAIRE

Godsdienstige zaken 
Calixtuskerk                Haantje/Zwaantje 
Monikkenwerk             Marranen 



Prijsvraag Oude Gelderse Kerken

In deze scheurkalender bevinden zich 8 bladen van de Stichting Oude Gelderse

Kerken. Op elk hiervan staat een vraag. De antwoorden zijn te vinden op de

website. Noteer de oplossing hieronder en vul de gevonden letter in op het laatste

blad (te vinden rond half december). Na de jaarwisseling worden uit de goede

inzendingen de prijswinnaars geloot.

Prijzen: Een jaar lang het tijdschrift Venster (10 x),

een cd van Jan Jongepier op het Flentroporgel (5x).

Vraag 8: Van welk materiaal en wanneer is de Calixtuskerk in Groenlo oor-

spronkelijk gebouwd? Noteer de eerste letter.

Rivierkeien, 777; Baksteen, 1880; Tufsteen, 1234; Staal en glas; 2002

Alle vragen beantwoord? Noteer hieronder de gevonden letters. Schrijf het woord

op een briefkaart o.v.v. “Prijsvraag Scheurkalender” en stuur deze naar:

Stichting Oude Gelderse Kerken, Postbus 481, 4000 AL Tiel. Of email:

info@oudegeldersekerken.nl (onderwerp: “Prijsvraag Scheurkalender”). Vermeld

uw naam en adres. Inzendingen moeten binnen zijn vóór 15 januari 2005. Over

de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Oplossing:

www.oudegeldersekerken.nl

8
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In De Nieuwe Bijbelzaal van het Bijbels Museum is veel te zien en te doen rondom

de het ontstaan en de inhoud van de bijbel. Ook is er een kast vol kinderbijbels.

www.bijbelsmuseum.nl

De gereformeerden een haantje/de Luthersen een zwaantje/de roomsen een kruisje/

de mennisten een hotenhuisje

Les derniers Marranes (De laatste marranen) (1991, Frédéric Brenner en Stan

Neumann, 55 min.). Deze documentaire, die te zien is in het Joods Historisch

Museum, gaat over een groep marranen in het Portugese dorpje Belmonte. Tijdens

de Spaanse inquisitie moesten de joden kiezen tussen de brandstapel en bekering

tot het katholicisme. Vijfhonderd jaar later houden de nakomelingen van deze zo-

genaamde crypto-joden of marranen er een bijzondere eigen invulling van het

jodendom op na.

Fotovoorzijde: Frédéric Brenner

Marranen die in het geheim Pesach vieren, Belmonte, Portugal, 1988

www.jhm.nl



Elke lokale erfgoedinstelling herbergt een wereld aan
spannende verhalen uit de eigen regio. Door LOGIN:lokaal
komen die verhalen digitaal en tastbaar voor jongeren tot leven.
In LOGIN:lokaal, initiatief van Erfgoed Actueel en Waag Society
wordt samen met scholen en erfgoedinstellingen een les-
programma en een online leeromgeving ontwikkeld rond lokaal
erfgoed. Uitgangspunt voor het project is onderzoekend, bron-
en ervaringsgericht leren. De digitale leeromgeving vertelt
het verhaal van het lokale erfgoed en daagt de leerling uit
zelf het lokale erfgoed te onderzoeken en te transformeren tot
een voor iedereen digitaal toegankelijk, multimediaal produkt.
LOGIN:lokaal richt zich op leerlingen uit de basisvorming
HAVO/VWO.

LOGIN:LOKAAL

september
donderdag 22Speuren  

Login: lokaal  Lange neus 
Uitgestoken Tong Stevenskat  

DE LANGE NEUS

Het is echt gebeurd in 1960 in de Catharinakerk te Doetinchem.
Hoog in de gewelven van deze monumentale kerk is schilder
Jansen uit Velp in opperste concentratie bezig schilderingen in
renaissancekleuren aan te brengen. Tegelijkertijd stemt in de
kerk organist Sjoerd Mook het orgel. Aan het slot van het
stemmen laat Mook het orgel in z’n volle omvang horen. Soms
moet Jansen z’n steiger verplaatsen. De organist maant stilte. Er
ontstaat wat irritatie over en weer. Wat doet de schilder als aan-
denken? Hij schildert hoog in de gewelven, vlakbij het orgel een
clowntje (symbool van Joodse gein) die een lange neus maakt
richting orgel.

Bron: ‘Catharinakerk Kroon van Doetinchem’, een geschiedenis in
12 eeuwen Doetinchem, Th. Rougoor

augustus
09dinsdag

Speuren  
Login: lokaal  Lange neus 
Uitgestoken Tong Stevenskat  

STEVENSKAT

Een beetje nieuwsgierig zit ze naar beneden te kijken, de rode
kat op een van de pijlers in de Nijmeegse Sint Stevenskerk. Dat
doet ze al sinds 1969. Het verhaal wil dat de gebeeldhouwde kat
herinnert aan de zwerfkatten die in de door oorlogsgeweld ver-
woeste kerk onderdak vonden in de jaren van restauratie.
“Dat is maar ten dele waar,” vertelt architect A. Schellevis. Hij
was vanaf 1961 betrokken bij de restauratie. In de traditie van de
middeleeuwse bouwmeesters liet Schellevis in de Stevenskerk
zijn ‘visitekaartje’ achter. “De beeldhouwer Eduard van Kuilen-
burg heeft die kat voor mij gemaakt uit een stuk rode Bremer
steen. Toen de kerk bijna klaar was, bedacht ik dat dat plekje
boven op die pijler wel geschikt was voor die voorover hangende
kat. En ik kwam inderdaad op dat idee door de vele katten in en
rond de Stevenskerk in die dagen.”

mei
24dinsdag

Speuren  
Login: lokaal  Lange neus 
Uitgestoken Tong Stevenskat  

februari
18vrijdag

DE UITGESTOKEN TONG

Sta je in Lochem in de Grote of St.-Gudula-kerk in het 14de eeuwse
middenschip en kijk je omhoog, dan zie je het: de uitgestoken
tong. De sluitsteen in één van de gewelven is versierd met een
vrouwenhoofd met bruin haar, die je aankijkt met wijd open-
gesperde ogen en haar tong naar je uitsteekt. Dat is schrikken!
Wat is de betekenis? Het zou kunnen zijn, dat de uitgestoken
tong symbolisch staat voor vraatzucht. Het kan ook een ver-
wijzing zijn naar het achtste Gebod “Gij zult geen vals getuige-
nis spreken tegen uw naaste.” In ieder geval is het een waar-
schuwing voor de gelovigen in de kerk.
Of zou de beeldhouwer een geintje hebben willen uithalen? Als
je er lang naar kijkt, heb je de neiging ook de tong richting
gewelf uit te steken!

Speuren  
Login: lokaal  Lange neus 
Uitgestoken Tong Stevenskat  



Met LOGIN:lokaal willen Erfgoed Actueel en Waag Society de bestaande ervaringen

op het gebied van erfgoededucatie en ICT verder ontwikkelen en verrijken. In de

pilot wordt in samenwerking met provinciale erfgoedhuizen, lokale erfgoed-

instellingen en scholen een methodiek en een generieke online omgeving ont-

wikkeld voor onderzoekend, bron- en ervaringsgericht leren met cultureel erfgoed.

In fase 1 van het project (2004-2005) wordt samengewerkt met Drents Plateau

en Gelders Erfgoed en hun respectievelijke regionale partners. In fase 2 zullen

nieuwe partners bij het project betrokken worden (2005-2006).

www.loginlokaal.nl

Prijsvraag Oude Gelderse Kerken

In deze scheurkalender bevinden zich 8 bladen van de Stichting Oude Gelderse

Kerken. Op elk hiervan staat een vraag. De antwoorden zijn te vinden op de

website. Noteer de oplossing hieronder en vul de gevonden letter in op het laatste

blad (te vinden rond half december). Na de jaarwisseling worden uit de goede

inzendingen de prijswinnaars geloot.

Prijzen: Een jaar lang het tijdschrift Venster (10 x),

een cd van Jan Jongepier op het Flentroporgel (5x).

Vraag 6: In welk deel van de Catharinakerk bevindt zich de ‘lange neus’?

www.oudegeldersekerken.nl
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Prijsvraag Oude Gelderse Kerken

In deze scheurkalender bevinden zich 8 bladen van de Stichting Oude Gelderse

Kerken. Op elk hiervan staat een vraag. De antwoorden zijn te vinden op de

website. Noteer de oplossing hieronder en vul de gevonden letter in op het laatste

blad (te vinden rond half december). Na de jaarwisseling worden uit de goede

inzendingen de prijswinnaars geloot.

Prijzen: Een jaar lang het tijdschrift Venster (10 x),

een cd van Jan Jongepier op het Flentroporgel (5x).

Vraag 4: Van welke kerk in Arnhem is een overgebleven stuk steen gebruikt om de

‘Stevenskat’ te maken?

www.oudegeldersekerken.nl
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Prijsvraag Oude Gelderse Kerken

In deze scheurkalender bevinden zich 8 bladen van de Stichting Oude Gelderse

Kerken. Op elk hiervan staat een vraag. De antwoorden zijn te vinden op de

website. Noteer de oplossing hieronder en vul de gevonden letter in op het laatste

blad (te vinden rond half december). Na de jaarwisseling worden uit de goede

inzendingen de prijswinnaars geloot.

Prijzen: Een jaar lang het tijdschrift Venster (10 x),

een cd van Jan Jongepier op het Flentroporgel (5x).

Vraag 2: In welk Engels graafschap zijn ook “uitgestoken tongen” te vinden?

www.oudegeldersekerken.nl

2



Hoe lang zit thee al in zakjes?

VRAAG ?VRAAG ?

oktober
15/16weekend

Thee
  Theezakjes Politiek smaakje 
  Voor het eerst  Russische thee 

THEE

met een (politiek) smaakje?

oktober
woensdag12Thee

  Theezakjes Politiek smaakje 
  Voor het eerst  Russische thee 

29
maart

dinsdag

Wat is het recept van een stevige negentiende-eeuwse
russische thee?

VRAAG ?VRAAG ?

Thee
  Theezakjes Politiek smaakje 
  Voor het eerst  Russische thee 

www.pickwic.nl

Wat is het recept van een stevige
negentiende-eeuwse russische thee?

www.pickwic.nl

22
maart

dinsdag

Wanneer werd in Nederland voor het eerst 
thee gedronken?

VRAAG ?VRAAG ?

Thee
  Theezakjes Politiek smaakje 
  Voor het eerst  Russische thee 

www.kruithuisantiek.nl

Wanneer werd in Nederland voor het eerst
thee gedronken?

www.kruithuisantiek.nl



Theezakjes bestaan sinds 1904. Aanvankelijk waren de zakjes van zijde en later

van katoen. De zakjes waren in het begin bedoeld om theemonsters te versturen.

Theemakelaar Thomas Sullivan was de eerste die thee in zakjes gebruikte. Hij

verstuurde monsters van zijn thee naar klanten in een zijden verpakking. Winkeliers

zagen al snel in dat thee in zakjes gemakkelijk in gebruik was. Al gauw verkochten

ze thee in zakjes van katoen en geperforeerd cellofaan. De echte theeliefhebber

zweert echter nog bij het gebruik van losse theebladeren, een theezeefje en een

thee-ei.

Foto: Piet de Boer

www.volkscultuur.nl

Aan het eind van de 18de eeuw groeien de tegenstellingen tussen de aanhangers

en tegenstanders van stadhouder Willem V (1748-1806). Beiden gebruiken

alledaagse gebruiksvoorwerpen om hun politieke voorkeur te laten blijken, zoals op

deze theebus uit Museum Flehite in Amersfoort.

Lees het spannende verhaal van deze theebus op de website:

www.collectieutrecht.nl.

De geschiedenis van de provincie Utrecht verteld en verbeeld aan de hand van

cultureel erfgoed.

www.collectieutrecht.nl:

- is een museum zonder muren en grenzen

- laat Utrechtse voorwerpen hun verhaal vertellen

- verbindt cultureel erfgoed in tijd en ruimte

Collectie Utrecht is - met dank aan de betrokken erfgoedinstellingen - samen-

gesteld door het Erfgoedhuis Utrecht.

www.collectieutrecht.nl

Russische thee

Benodigdheden:

- 12 gram thee

- 4 eetlepels honing

- 5 kruidnagelen

- de helft van een kaneelstokje

Laat in een theepot de honing, kruidnagelen en kaneelstokje in een bodempje heet

water 7 minuten trekken. Voeg dan de thee toe. Bijvullen met kokend heet water

en weer vijf minuten laten trekken. De krachtige thee door een zeef in de kopjes

gieten. Nog lekkerder door er het sap van een citroen en/of sinaasappel door te

roeren.

www.volkscultuur.nl

Waarschijnlijk werd in Nederland eerder thee dan koffie gedronken. In 1610 werd

vanuit Batavia, waar thee verbouwd werd, een kleine hoeveelheid thee naar

Amsterdam verstuurd. De warme drank, een curiositeit nog, viel bij de kleine

groep mensen die ervan konden proeven zeer in de smaak. Vanaf 1667 werden

hier voor het eerst grote partijen thee verhandeld door de Verenigde Oostindische

Compagnie. Thee drinken was zeker aanvankelijk geen bezigheid die voor iedereen

was weggelegd. Voornamelijk in gegoede kringen werd thee genuttigd, bijvoorbeeld

tijdens ontvangsten aan huis. Thee dronk men uit kostbare serviezen, die goed

zichtbaar voor bezoekers werden uitgestald in pronkkasten.

www.volkscultuur.nl



Hoeveel monumenten denkt u dat er in Nederland open
zijn tijdens de Open Monumentendag?
a) 2.000      b) 3.000      c) 5.000

VRAAG ?VRAAG ?

september
03/04weekend

Voltooid verleden tijd 
Open Monumentendag      Bomme Berend 
Rit naar het verleden        Kostersteen 

Schatten uit het Groninger Museum: 

augustus
27/28weekend

Schilderij van Bommen Berend

Voltooid verleden tijd 
Open Monumentendag      Bomme Berend 
Rit naar het verleden        Kostersteen 

DE ‘KOSTERSTEEN’ IN
BENNEKOM

“Boer Gijsbertsen in de Laar
verkoopt woensdag 7 biggen.
Volgende week is er sloot-
schouwing in de Kraats.”
Eeuwenlang kon je dit soort
berichten aan het einde van
de dienst in de kerk horen.
Totdat het er zo veel werden
dat de kerkdienst zelf in het
gedrang kwam.
In de 19de eeuw loste men
dit in Bennekom als volgt op.
Buiten de kerk bij de hoofd-
ingang werd een flinke steen
geplaatst. De koster moest de
mededelingen voortaan vanaf
die steen af te kondigen.
De ‘kostersteen’ is nu een ge-
meentelijk monument.

april
12dinsdag

Voltooid verleden tijd 
Open Monumentendag      Bomme Berend 
Rit naar het verleden        Kostersteen 

maart
14maandag

RIT NAAR HET
VERLEDEN

Anna en haar graaf bezoeken per rijtuig de scholen. 
Dat Anna en de graaf van de ene verbazing in de andere vallen
bij het ontmoeten van de jeugd anno 2005 ligt voor de hand: 

in 1680 ging het er heel anders aan toe! 

RIT NAAR HET
VERLEDEN

Voltooid verleden tijd 
Open Monumentendag      Bomme Berend 
Rit naar het verleden        Kostersteen 

verbazing



Het goede antwoord is b) 3.000

Tijdens de Open Monumentendag, die over een week plaatsvindt, worden circa

3.000 monumenten gratis opengesteld voor het publiek. Dit jaar zal een groot deel

van dit aantal bestaan uit kerken, want Open Monumentendag 2005 staat in het

teken van religieus erfgoed. Aanstaand weekend kunt u het allemaal gaan bekijken.

U kunt er meer over lezen in het gratis magazine van de Open Monumentendag,

verkrijgbaar bij de VVV, of de website raadplegen: www.openmonumentendag.nl

Foto voorzijde: Stef Breukel - Oude Kerk Delft

www.openmonumentendag.nl

In 1672 heeft Bernhard von Galen, bisschop van Munster, enige weken lang

geprobeerd de stad Groningen binnen te dringen en te veroveren. Dat dat niet

gelukt is, viert de stad Groningen nog steeds ieder jaar op 28 augustus met kermis

en vuurwerk. Dat feest heet Groningens Ontzet. De katholieke bisschop van

Munster, bijgenaamd Bommen Berend, viel Groningen aan omdat de stad

protestants was. Als vorstbisschop voerde hij voortdurend oorlogen. Zijn tegen-

stander, de commandant van Groningen Carel Rabenhaupt, redde de stad. Van

Rabenhaupt zijn zowel in het museum als in het stadhuis van Groningen

schilderijen, maar van de bisschop van Munster ontbrak een portret. In het voor-

jaar van 2004 kon dit gemis goed gemaakt worden. Dit schilderij werd aan de

collectie van het Groninger Museum toegevoegd en is waarschijnlijk gemaakt door

Jacob Quinckhard rond 1666.

Foto voorzijde: John Stoel

www.groningermuseum.nl

Prijsvraag Oude Gelderse Kerken

In deze scheurkalender bevinden zich 8 bladen van de Stichting Oude Gelderse

Kerken. Op elk hiervan staat een vraag. De antwoorden zijn te vinden op de

website. Noteer de oplossing hieronder en vul de gevonden letter in op het laatste

blad (te vinden rond half december). Na de jaarwisseling worden uit de goede

inzendingen de prijswinnaars geloot.

Prijzen: Een jaar lang het tijdschrift Venster (10 x),

een cd van Jan Jongepier op het Flentroporgel (5x).

Vraag 3: Hoe wordt de ‘kostersteen’ ook wel genoemd?

www.oudegeldersekerken.nl

3

“Ik ben Anna van Ewsum, ik ben geboren in het jaar 1640 op de borg Nienoord”.

Zo begint de lesbrief van het Nationaal Rijtuigmuseum voor leerlingen van groep

6 van de basisscholen in Leek en omstreken.

In de lesbrief vertelt Anna haar verhaal en ze neemt de kinderen mee op reis door

de tijd, toen Leek nog niet bestond en de betovergrootvader van Anna besloot een

borg te bouwen temidden van uitgestrekte veengronden…

Het project start ludiek met een bezoek van Anna en haar Graaf per koets (foto

voorzijde). Gastdocenten van het museum komen vervolgens in de klas om te

vertellen aan de hand van een aantal afbeeldingen en voorwerpen.

Ook brengen de kinderen een bezoek aan de borg, waarbij ze gaan ‘speuren naar de

sporen van Anna’.

Het geheel mondt uit in een expositie tijdens de herfstvakantie: “Een portret van

Anna”, gemaakt door de leerlingen zelf!

www.rijtuigmuseum.nl



Vul eerst de 11 steden in van de elfstedentocht en lees dan
de informatie over het schaatsmuseum op de achterkant
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donderdag 29

SCHAATS-
MUSEUM

december

Waterland  
Elfstedentocht Koek en Zopie 
Schaatsmuseum  Natte voeten 

NATTE
VOETEN

oktober
vrijdag14Waterland  

Elfstedentocht Koek en Zopie 
Schaatsmuseum  Natte voeten 

22
februari

dinsdag

Is koek en zopie een oude Nederlandse traditie?

VRAAG ?VRAAG ?

Waterland  
Elfstedentocht Koek en Zopie 
Schaatsmuseum  Natte voeten 07

februari
maandag

Sinds wanneer wordt de Elfstedentocht gereden?

VRAAG ?VRAAG ?

Waterland  
Elfstedentocht Koek en Zopie 
Schaatsmuseum  Natte voeten 

Sinds wanneer wordt de Elfstedentocht gereden?

tekening: Rene van Halderentekening: Rene van Halderen



1. Leeuwarden

2. Dokkum

3. Franeker

4. Sloten

5. Harlingen

6. Bolsward

7. Workum

8. Hindeloopen

9. Staveren

10. Sloten

11. IJlst

Het eerste Friese schaatsmuseum

Kleine Weide 1-3

8713 KZ Hindeloopen

T. 0514 – 52 16 83

Het museum bezit een grote collectie schaatsen en sleeën, oude schaatsreclames

en materiaal over ijsclubs. Er is een uitvoerige documentatie over alle Elfsteden-

tochten plus persoonlijke bezittingen van voormalige elfstedenwinnaars.

www.schaatsmuseum.nl

Natte voeten is een project van vijf Zuid-Hollandse archiefdiensten voor de onder-

bouw van havo/vwo. In het project staan waterbeheer en de manier waarop de

geschiedenis daarvan in archieven wordt bewaard centraal. Er zijn vijf opdracht-

kaarten die ieder bij één van de archiefdiensten gemaakt kunnen worden. Op deze

manier krijgen de leerlingen informatie over de geschiedenis van het waterbeheer

in hun eigen omgeving (bijvoorbeeld over een overstroming, dijkdoorbraak,

inpoldering) en leren ze informatie hierover in hun streekarchief op te zoeken. Meer

informatie via Streekarchief Rijnlands Midden, tel 0172 - 465265

www.erfgoedactueel.nlwww.erfgoednederland.nl

Koek en sopie is beslist een traditie, die bij Nederland – schaatsnatie die zij is –

thuishoort. Het thema werd op diverse schilderijen afgebeeld, zoals bijvoorbeeld

op het schilderij ‘Winterlandschap met schaatsers en koek-en-zopie’ uit 1864 van

Andreas Schelfhout (1787-1870). Een sopie is een hartversterking: een borrel die

je in één slok kon opdrinken. Er waren veel drankfabrikanten die in hun reclames

op deze oude tradities inspeelden, zoals bijvoorbeeld jenever van de Kuyper, die

haar borrel aanprees met de slogan dat deze sterke drank de schaatser fit hield.

Uit: J. ter Gouw, De Volksvermaken (1870)

www. volkscultuur.nl

De Friese Elfstedentocht is een schaatstocht van bijna 200 kilometer. Vanaf 1909

wordt de tocht georganiseerd door de Vereniging De Friesche Elfsteden, en kreeg

het een meer officieel karakter. Het was een idee van de bekende sportman Pim

Mulier, die in de lange winter van 1890-1891 met vele honderden andere Friezen

op eigen initiatief de tocht volbrachten. Sinds 1909 is er vijftien keer een officiële

Elfstedentocht gehouden. Er waren illustere winnaars als Reinier Paping (in 1963)

en Evert van Benthem, die de Elfstedentocht twee maal achter elkaar won, in

1985 en 1986. Het was overigens niet de eerste keer dat iemand twee keer achter

elkaar de Elfstedentocht won. Zowel in 1912 als in 1917 (in de tussenliggende

jaren werd geen Elfstedentocht georganiseerd) was C. de Koning de winnaar.

www.volkscultuur.nl



ZOEK DE
VERSCHILLEN

Het is altijd leuk oude en nieuwe foto's met elkaar te vergelijken.
Wat is er veranderd? Whoh, dat is mooi geworden! Zucht, vroeger
was alles mooier!

Elk archief heeft foto's, oude ansichtkaarten of andere af-
beeldingen van de stad of het dorp. Doe er je voordeel mee!

juni
23donderdag

Beter kijken 
Verschillen  Vreemd bord 
Niets is wat het lijkt Boerenleven 

EEN RAADSELEEN RAADSEL

april
28donderdag

Waarom heeft dit bord zo’n vreemde vorm?

Beter kijken 
Verschillen  Vreemd bord 
Niets is wat het lijkt Boerenleven 

maart

Frans van Mieris schilderde dit werk in 1658. In de 19de eeuw
dacht men dat hier een herberg was verbeeld, waarbij de man
en de vrouw op de voorgrond gezellig een wijntje drinken.
Tijdens de restauratie in 1948 kwam het bruine hondje (rechts
beneden) te voorschijn. In plaats van ‘een gezellige herberg’
kreeg het schilderij een heel andere betekenis. Welke?

RAADSEL: NIETS IS
ALS HET LIJKT…

RAADSEL: NIETS IS
ALS HET LIJKT…

05/06weekend
Beter kijken 

Verschillen  Vreemd bord 
Niets is wat het lijkt Boerenleven 14

januari
vrijdag

Bekijk de kaartjes goed. Zoek uit welke kaartjes toen en nu
bij elkaar horen. 

BOERENLEVEN
TOEN EN NU

Beter kijken 
Verschillen  Vreemd bord 
Niets is wat het lijkt Boerenleven 



www.erfgoedactueel.nlwww.erfgoednederland.nl

Simon van Gijn was een verwoed verzamelaar van ‘prinsengoed’ zoals het aarde-

werk met afbeeldingen van Willem V en zijn vrouw wordt genoemd. Het is er in

twee soorten: Engels cream ware, in Nederland beschilderd en een geheel Delfts

product.

Het bord ‘met een hap eruit’ is een scheerbekken: een schotel met uitsparing voor

de hals.

In het SIMON VAN GIJN – museum aan huis in Dordrecht is vanaf 30 april een

tentoonstelling te zien rond het Huis van Oranje, met topstukken uit de vorstelijke

verzameling van Simon van Gijn.

Illustratie voorzijde: Martijn van der Linden

www.simonvangijn.nl

Het blijkt hier om een bordeel te gaan. Behalve de twee parende hondjes verwijst

hier nog een aantal elementen naar. De vrouw is een prostituee. Haar jurk is ver

open geknoopt. De man wil meer van de vrouw dan alleen een glaasje wijn en

maakt dat duidelijk door haar naar zich toe te trekken. Het bed rechtsboven is

beslapen; het laken op het bed is weggeslagen, het kussen ligt scheef. De man op

de achtergrond komt het bordeel bezoeken en onderhandelt met de vrouw aan de

deuropening. Een grapje van de kunstenaar: als model voor de man gebruikte de

schilder zichzelf.

Van Mieris beeldde dit niet voor niets uit op deze manier. Het schilderij gaf de

mensen een kijkje in een kamer waar dingen gebeurde zoals het niet zou moeten:

lekker gluren naar ‘foute dingen’. Eigenlijk was het een waarschuwing. De man die

links aan de tafel zit te slapen heeft waarschijnlijk een borrel teveel op. Voor hem

ligt een pijp op tafel. De kunstenaar waarschuwt weer: drink en rook niet te veel.

T/m 15 januari 2006 is De bordeelscène samen met diverse andere topstukken

van Frans van Mieris te zien in het Mauritshuis tijdens de tentoonstelling Frans

van Mieris (1635-1681).

www.mauritshuis.nl

Antwoord:

TOEN 10 hoort bij NU J (vuur maken)

TOEN 13 hoort bij NU L (strijken)

TOEN 4 hoort bij NU C (boter)

Gelders Erfgoed en EDU-ART Gelderland, project Boer & Uitvinding

Ontwikkeling: Sandra van Ginkel

Historische foto’s: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

www.edu-art-gelderland.nl

Nu 1 = Toen 2 (strijken)
Nu 2 = Toen 3 (vuur maken)
Nu 3 = Toen 1 (boter)



Welke beelden horen er in een kerststal?

VRAAG ?VRAAG ?

december
vrijdag16Christelijke Tradities  

  Kerststal Kerstboom 
  Drie Koningen Allerzielen  

Hoe oud is de traditie van het zetten van de kerstboom?

VRAAG ?VRAAG ?

december
donderdag15Christelijke Tradities  

  Kerststal Kerstboom 
  Drie Koningen Allerzielen  

november
woensdag 02Christelijke Tradities  

  Kerststal Kerstboom 
  Drie Koningen Allerzielen  

Wat wordt er gevierd op Allerzielen?

06
januari

donderdag

Hoe wordt Drie Koningen gevierd?

VRAAG ?VRAAG ?

Christelijke Tradities  
  Kerststal Kerstboom 
  Drie Koningen Allerzielen  



Het neerzetten van een kerststal is een gebruik dat vooral in katholieke gezinnen

voorkomt. Het is een beeldengroep met het kribbetje Jezus, Maria, Jozef en de os

en de ezel. Buiten de stal staan de herders met hun schapen en, wat meer op

afstand, de Drie Wijzen uit het oosten. Kerststallen worden al gemaakt sinds de

late middeleeuwen. Het was een initiatief van de Franciscanen, bedoeld om de

blijde boodschap op een aanschouwelijke manier uit te dragen. Pas in de

negentiende eeuw raakte de kerststal ook in de huiskamer ingeburgerd. De kerst-

stal werd al ruim voor de kerst neergezet en bleef staan tot ten minste 6 januari,

het feest van Drie Koningen.

Collectie: J.H. Kruizinga

www.volkscultuur.nl

Het gebruik om met kerstmis een kerstboom neer te zetten is uit Duitsland is

overgenomen. Pas in de negentiende eeuw komt het gebruik naar Nederland

overwaaien, hoogstwaarschijnlijk geïntroduceerd door Duitse immigranten. In

Amsterdam hadden sommigen van hen een winkel en zij zetten pontificaal een

kerstboom in de etalage. Misschien nog belangrijker was dat het gebruik ook door

ons koningshuis werd overgenomen – veel van de Oranjes waren getrouwd met

Duitse prinsessen. Al vroeg werden ook al cadeautjes onder de kerstboom gelegd.

Foto uit: Traditie, tijdschrift over tradities en trends, jaargang 6 nr. 4 (2000)

www.volkscultuur.nl

Allerzielen is het gebruik om op 2 november alle overledenen te herdenken. Al in

de late middeleeuwen wordt het feest algemeen gevierd binnen de katholieke kerk.

Oorspronkelijk was het feest bedoeld om te bidden voor het zielenheil van de

overledenen, vandaar ook de naam van het feest. Tegenwoordig bezoeken de

nabestaanden vaak de begraafplaats en zetten (witte) bloemen bij het graf. In

Vlaanderen gebruikt men daarvoor vaak potchrysanten.

www.volkscultuur.nl

Driekoningenzingen is het gebruik om tijdens het feest van Drie Koningen op

6 januari langs de deuren te trekken om geld of snoep in te zamelen. De drie-

koningengroepjes waren uitgedost als wijzen uit het oosten, dus in een soort

koningsmantel en met een kroontje op het hoofd. Ook droeg één van de koningen

vaak een ster, de ster die in het bijbelverhaal gevolgd moest worden om de pas

geboren Jezus te vinden. Tegenwoordig is het een kinderfeest geworden en zijn het

kinderen die langs de deuren trekken. Maar in de zeventiende eeuw waren het ook

wel de armen uit het gewone volk die op deze wijze aan geld probeerden te komen

en dat vervolgens, zo wil het verhaal, verbrasten in het café.

Foto uit: Volkscultuur nr. 3 (1996)

www.volkscultuur.nl



Welke maand wordt de wintermaand genoemd?

VRAAG ?VRAAG ?

december
vrijdag 02

Welke maand wordt lentemaand genoemd?

De vier seizoenen 
 Lente                               Herfst 
 Zomer                             Winter 

Welke maand wordt lentemaand genoemd?

foto: Ursula Scholten

Welke maand wordt de wintermaand genoemd?

VRAAG ?VRAAG ?

december
vrijdag 02De vier seizoenen 

        Lente                               Herfst 
        Zomer                             Winter 

De vier seizoenen 
 Lente                               Herfst 
 Zomer                             Winter 

foto: Ursula Scholten

Welke maand wordt de wintermaand genoemd?

Welke maand wordt herfstmaand genoemd?

VRAAG ?VRAAG ?

september
woensdag14De vier seizoenen 

        Lente                               Herfst 
        Zomer                             Winter 

De vier seizoenen 
 Lente                               Herfst 
 Zomer                             Winter 

Welke maand wordt zomermaand genoemd?

VRAAG ?VRAAG ?

juni
01woensdag

De vier seizoenen 
 Lente                               Herfst 
 Zomer                             Winter 



December is de wintermaand. Op 21 December wordt de kortste dag en de

langste nacht van het jaar gevierd. Dan begint de astronomische winter. Andere

benamingen voor december zijn donkere maand en kerstmaand. In het algemeen

neemt de winterse kou vooral toe na 21 december. Daarom is het volksgeloof: ‘Als

de dagen lengen, gaan de winters strengen’.

www.volkscultuur.nl

Maart is de lentemaand.
Op 21 maart begint de astronomische lente. Maart is een 
maand die in het teken staat van het begin. Het nieuwe 
groeiseizoen vangt aan en daarmee ook het werk op het 
land. De lentemaand staat ook voor het nieuwe leven.

`Op lentedag de wind in Noord, 
blaast nog zeven weken voort.' 

Veel regen in de lentemaand vindt bij de boeren over het 
algemeen weinig waardering. Veel regen maakt de 
akkers en weilanden te nat. Ploegen gaat lastig en dieren 
lopen meer kans op ziekten. Droog weer is gunstig. Met 
droog weer verschijnen ook de vlooien. Vandaar de grote
waardering voor vlooien in maart bij de weerspreuken: 

`Een vlooi in maart is een daalder waard.' 

`Zoveel vlooien, zoveel koren.' 

December is de wintermaand. Op 21 December wordt de kortste dag en de

langste nacht van het jaar gevierd. Dan begint de astronomische winter. Andere

benamingen voor december zijn donkere maand en kerstmaand. In het algemeen

neemt de winterse kou vooral toe na 21 december. Daarom is het volksgeloof: ‘Als

de dagen lengen, gaan de winters strengen’.

www.volkscultuur.nl

September heet herfstmaand, omdat op 21 september de herfst begint. De zon

staat eind september boven de evenaar. Vanaf dan worden de dagen weer korter.

Andere benamingen voor september zijn fruitmaand en gerstmaand. Ook al begint

in september de herfst, het kan nog zeer aangenaam weer zijn. Weerspreuken van

1 september (Sint Egidius) vertellen iets over het weer in de rest van de herfst.

Bijvoorbeeld: ‘Op 1 september heel mooi weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer’

en ‘Is Sint Egidius heet, ’t geeft schone herfst met zweet’.

Foto: Collectie J.H. Kruizinga

www.volkscultuur.nl

Juni is de zomermaand, omdat op 21 juni de zomer begint. Andere benamingen

voor juni zijn rozenmaand en braakmaand. Op 21 juni staat de zon op zijn hoogst.

Dan is van het hele jaar de dag het langst en de nacht het kortst. De zon staat dan

zestien uur en vijfenveertig minuten boven de horizon. Op 24 juni viert men mid-

zomer. De dag is gewijd aan de heilige Johannes de Doper. Na Sint Jan worden de

dagen weer korter. Uit ervaring weet men dat het na 24 juni vaak overvloedig kan

regenen. Heel ongunstig voor het graan, dat nu vooral droogte nodig heeft. Regen

met Sint Jan voorspelt een natte oogstperiode. Daarom zegt het volksgeloof: ‘Sint

Jans regen voor de oogst geen zegen.’

Foto: Ineke Strouken

www.volkscultuur.nl



In Groningen
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KLEURRIJK
BUURTEN

december

[H]Erkennen 
Kleurrijk buurten Immaterieel erfgoed 
Inburgeren Emigreren 

INBURGEREN

Lief en leed in Den Haag

november
woensdag 30[H]Erkennen 

Kleurrijk buurten Immaterieel erfgoed 
Inburgeren Emigreren 

Emigreren met steun van thuis

november
26/27weekend

[H]Erkennen 
Kleurrijk buurten Immaterieel erfgoed 
Inburgeren Emigreren 11

januari
dinsdag

Wat is immaterieel erfgoed?

VRAAG ?VRAAG ?

[H]Erkennen 
Kleurrijk buurten Immaterieel erfgoed 
Inburgeren Emigreren 



www.kleurrijkbuurten.nl is het verhaal van de Folkingestraat in Groningen. De

Folkingestraat in Groningen heeft een rijke historie. Was het vroeger het joodse

centrum van de stad waar vele bakkers en slagers hun winkel hadden, tegen-

woordig ligt de straat op de looproute die het centraal station direct met de binnen-

stad verbindt. De website vertelt het verhaal over mensen, groepen en culturen die

tussen 1938 en nu in de Folkingestraat samenleefden en nog steeds samenleven.

De site is een groeidocument. Vanaf 2004 onderzoeken leerlingen van 3 VMBO

ieder jaar 15 huizen. Na onderzoek gaan de digitale huizen open voor het publiek.

Uniek is dat ook de bezoeker kan grasduinen in honderden originele bronnen, zoals

huis- en gezinskaarten, geluids- en zelfs videofragmenten.

www.kleurrijkbuurten.nl

In 2003 is er een inburgeringscursus voor volwassenen ontwikkeld in samen-

werking met de Mondriaan Onderwijsgroep over tradities getiteld “Leed en lief” in

het archief. In totaal hebben 6 verschillende erfgoedinstellingen meegewerkt aan

het project “Geschiedenis van de eigen omgeving”. Het project is bedoeld voor

cursisten die het Nederlands als tweede taal volgen en naast de les een erfgoed-

instelling bezoeken. Rituelen rondom geboorte en dood worden toegelicht aan de

hand van documenten en een groepsgesprek volgt na de rondleiding.

www.nationaalarchief.nl

Het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen verzamelt en bewaart documen-

tatie over katholiek leven in Nederland in het begin van de negentiende eeuw tot

heden.

De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond gaf aan zijn leden die emigreerden

deze prent mee ‘ter herinnering aan de geboortegrond en al het goede wat hun

dierbaar was’. In de jaren vijftig gingen vooral boeren bij tienduizenden naar

Canada en Australië omdat ze in eigen land geen toekomst voor zich zagen.

Mgr. Hanssen van Roermond werd belast met de zorg voor katholieke emigratie-

aangelegenheden.

www.ru.nl/kdc

Erfgoed is datgene wat wij het waard achten te bewaren voor de toekomst. Het gaat

niet alleen om materiële dingen, zoals schilderijen, gebouwen of archieven. Ook

niet-tastbare zaken, zoals alledaagse dingen, tradities, rituelen, gewoonten en

gebruiken behoren ertoe. Met immaterieel erfgoed wordt (een deel van) het ver-

leden getoond, dat kenmerkend wordt geacht voor de eigen groep. Immaterieel erf-

goed laat zien wie men is en wat belangrijk gevonden wordt. Wat erfgoed is, staat

overigens niet vastomlijnd. Wat voor de één erfgoed is, kan voor de ander een

gebruiksvoorwerp of oude rommel zijn. Wat nu nog dagelijks gebruikt wordt, kan

morgen als erfgoed bestempeld worden. En omgekeerd.

Foto: Pieter Nijdeken

www.volkscultuur.nl



MONUMENTALE
MOLENS

Draaiend erfgoed

september
woensdag 28In de open lucht

Openluchtmuseum   Monumentale molens 
Hoe lang nog           Voor pampus

HOE LANG
NOG?

De soldaten op Pampus konden het behoorlijk zwaar hebben! 
Drie weken aaneen blijven ze in dit fort, ver van het normale
soldatenvertier. Elke dag rats, kuch en bonen maakten het verblijf
hier niet tot een pretje!

HOE LANG
NOG?

juni
30donderdag

In de open lucht
Openluchtmuseum   Monumentale molens 
Hoe lang nog           Voor pampus

VOOR PAMPUS

Forteiland Pampus is weer geopend!

VOOR PAMPUS

april
02/03weekend

In de open lucht
Openluchtmuseum   Monumentale molens 
Hoe lang nog           Voor pampus

maart
19/20weekend

Vandaag opent het Bijbels Openluchtmuseum zijn deuren voor
seizoen 2005.

OPENLUCHTMUSEUM
OPENT

Kinderen luisteren naar spannende verhalen in het Romeinse huis in de
Via Orientalis

In de open lucht
Openluchtmuseum   Monumentale molens 
Hoe lang nog           Voor pampus



Monumentale molens behoren tot het culturele erfgoed. Een molen komt tot leven

als je de werking ervan vertelt. In de filmzaal van het Brouws Museum in Brouwers-

haven is de molenfilm te zien, waarin molen Den Haas in Zierikzee centraal staat.

De filmzaal van het Brouws Museum biedt plaats aan maximaal 25 personen. Er

worden behalve filmvoorstellingen ook lezingen gehouden.

www.brouwsmuseum.nl

Gelukkig zijn de tijden veranderd! In ons nieuwe bezoekerscentrum kunt u lekker

beschut kijken naar de fototentoonstelling en maquette van het harde leven uit die

tijd. De koffie met Pampuskoek maakt de moderne comfortabele Pampuservaring

compleet! U zult dan straks zeggen: “Wij willen langer blijven op Pampus!”

Bij inlevering van deze volledig ingevulde bon krijgt u in de maand juli (2005)

1 euro per persoon korting op de prijs van het kaartje voor de veerdienst/fort-

eiland/rondleiding (alleen geldig voor volwassenen en maximaal vier personen per

bon)

Naam: ………………………...................................

Aant. pers.: ……

E-mail: ………………………...................................

www.pampus.nl

Forteiland Pampus is weer geopend. Kom ook genieten van een uniek stuk

cultuurhistorie! Pampus is een onderdeel van de “Stelling van Amsterdam” (een

kring van 42 forten rondom de hoofdstad), welke de status “Unesco Werelderf-

goed” heeft gekregen. Vanuit het gezellige stadje Muiden vertrekt de veerdienst.

U zult genieten van het prachtige uitzicht tijdens het varen. Op het eiland kunt u

het fort bezoeken onder de leiding van een enthousiaste en ervaren gids of zelf alle

gangen van het 19e eeuwse fort ontdekken. Voor kinderen is er een leerzame en

avontuurlijke speurtocht. Een unieke combinatie van geschiedenis, cultuur en

natuur voor jong en oud!

www.pampus.nl

Op zondag 20 maart, de eerste dag van seizoen 2005 organiseert het Bijbels Open-

luchtmuseum kinderactiviteiten die in het teken staan van palmpasen. Zo kunnen

kinderen hun eigen palmpasen maken en luisteren naar spannende verhalen. De

activiteiten vinden plaats van 11.00 tot 16.00 uur in de Romeins Christelijke

museumstraat ‘Via Orientalis’ van het museum.

www.bijbelsopenluchtmuseum.nl

Het



Wat heeft het snoepje ‘Haags hopje’ 
te maken met koffie?

VRAAG ?VRAAG ?

november
dinsdag 29Op de koffie 

    19e eeuws recept Haags Hopje 
    Gratis koffie  Halve zool 

foto: Ursula Scholten

Wat heeft het snoepje "Haags hopje"
 te maken met koffie?

Welk is het recept van een negentiende-eeuwse koffie?

VRAAG ?VRAAG ?

november
maandag 28Op de koffie 

    19e eeuws recept Haags Hopje 
    Gratis koffie  Halve zool 

GRATIS KOFFIE
OF THEE

Op forteiland Pampus

GRATIS KOFFIE
OF THEE

april
29vrijdag

Op de koffie 
    19e eeuws recept Haags Hopje 
    Gratis koffie  Halve zool 

HALVE ZOOL

17
januari

maandag
Op de koffie 

    19e eeuws recept Haags Hopje 
    Gratis koffie  Halve zool 



Het Haags hopje is genoemd naar baron Hendrik Hop, die tussen 1773 en 1794

gezant van de Staten van Holland was. Een baan die hem vaak naar Den Haag

bracht, waar hij logeerde in het herenlogement op het Voorhout. Baron Hop was

dol op koffie, maar mocht dat niet hebben vanwege zijn hartkwaal. Daarom vroeg

hij Theodorus van Haaren, die een suikerbakkerij op het Voorhout had, om voor

hem bonbons te maken die naar koffie smaakten. Van Haaren liet koffie met veel

suiker en melk indikken en sneed er vierkante velletjes van: koffie-ulevellen. In

1880 werd de naam van dit koffiesnoepje Haags hopje.

www.volkscultuur.nl

Coffey melk

Benodigdheden:

- 400 gr. gemalen koffie

- 1 pijpje kaneel

- 1 theekopje suiker

- 1 liter volle melk

Breng de volle melk aan de kook en laat het pijpje kaneel een kwartier zachtjes

meetrekken. Voeg de gemalen koffie en de suiker toe en laat de ‘coffey’ minstens

een kwartier pruttelen. Dan een half uur de `coffey' laten bezinken. Giet vervolgens

de ‘coffey’ door een fijne zeef of neteldoek. De ‘coffey’ werd koud en warm

gedronken. Voor extra feestelijkheid kan er een glas crème de cacao aan toe

worden gevoegd.

Foto: Ineke Strouken

www. volkscultuur.nl

Dit koperen plaatje is ergens te vinden op forteiland Pampus. Het is in de Tweede

Wereldoorlog te water gegaan, maar het water gaf haar in 2002 terug aan de

rechtmatige eigenaar. Pampus is een unieke combinatie van geschiedenis, cultuur

en natuur voor jong en oud!

Scheur dit blaadje uit en bezoek het eiland. Vertel ons in het bezoekerscentrum

waar op het eiland dit plaatje te vinden is en waarvan het is. Als je beide

antwoorden goed hebt dan krijg je een kopje koffie of thee gratis! (Alleen deze

maand geldig. Maximum twee personen per scheurkalenderblaadje).

www.pampus.nl

Als uw schoenen zijn versleten kunt u ze laten lappen met een halve zool, maar

we serveren ze hier ook bij de koffie. Er zijn natuurlijk ook nog andere halve zolen,

kent u die?

www.schoenenmuseum.nl



ZE GEBRUIKEN ER
GROF GESCHUT…

in Het Nederlands Vestingmuseum!

augustus
23dinsdag

Ten strijde    
Grote volksverhuizing       Noormannen       
15e eeuws kamp              Grof geschut       

24 t/m 29 juli in Archeon

GROOT
15DE EEUWS KAMP

GROOT
15DE EEUWS KAMP

juli
08vrijdag

Ten strijde    
Grote volksverhuizing       Noormannen       
15e eeuws kamp              Grof geschut       

30 juli t/m 3 augustus in Archeon

GROTE
VOLKSVERHUIZING

GROTE
VOLKSVERHUIZING

juli
02/03weekend

Ten strijde    
Grote volksverhuizing       Noormannen       
15e eeuws kamp              Grof geschut       

HELP DE
NOORMANNEN!

14, 15 en 16 mei in het Historich OpenluchtMuseum 
in Eindhoven

HELP DE
NOORMANNEN!

mei
02maandag

Ten strijde    
Grote volksverhuizing       Noormannen       
15e eeuws kamp              Grof geschut       

Historisch OpenluchtMuseum in Eindhoven



Educatiepakket vestingen en vestingbouw voor groep 7 en 8 van het basis-

onderwijs:

Via info@vestingmuseum.nl

of 035-6945459

www.vestingmuseum.nl

Uit Engeland, Polen en Nederland komen groepen naar Archeon die de 15e eeuw

laten herleven met groots opgezette tentenkampen en diverse demonstraties.

Soldaten met hun gezinnen, schildknapen, een kroniekschrijver, een kok, een

viltster en nog vele anderen geven diverse demonstraties en uitleg. Het bonte

gezelschap laat oude ambachten zien zoals pijlen en maliënkolders maken, kleding

verstellen, hoeden vilten, leer bewerken en middeleeuws koken. Tevens kan men

koopwaar als handgeweven kleden, zwaarden en middeleeuwse sloten op de markt

vinden.

www.archeon.nl

Diverse internationale groepen zullen het leven ten tijde van de Grote Volks-

verhuizingen in Archeon laten herleven. De vijfde tot en met de zevende eeuw was

een roerige periode in Europa met vele machtswisselingen. Na het uiteenvallen van

het Romeinse Rijk ontstond er een nieuwe indeling van het huidige Europa.

Nieuwe machten verdeelden zich en er kwam een ware volksverhuizing op gang.

Groepen uit Polen, Duitsland en Nederland laten deze periode van de vijfde tot en

met de zevende eeuw herleven. Zij geven verschillende demonstraties waaronder

zwaardvechten.

www.archeon.nl

In het Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven komen in het weekend van 14 tot

16 mei Noormannen uit heel Europa. Tijdens het internationale evenement laten

zij zien hoe het leven er uit zag in de vroege Middeleeuwen.

De Noormannen geven met hun wapens spectaculaire demonstraties van oude

vechttechnieken, waarbij de splinters van de schilden vliegen. De Noormannen

verkopen hun koopwaar op de markt en laten ambachten zien uit lang verlogen

tijden. Daarnaast zijn er leuke activiteiten voor kinderen en wordt de bezoeker

uitgedaagd om zelf eens mee te doen aan een vechttraining.

www.historisch-openluchtmuseum-eindhoven.nl

vervlogen



in het KinderKantoor van het Scryption

AAN HET WERKAAN HET WERK

juli
19dinsdag

Doe het zelf 
    Aan het werk Kunstclip 
    Schrijfles Nachtje slapen 

brugklassers in actie

KUNSTCLIPKUNSTCLIP

maart
07maandag

Doe het zelf 
    Aan het werk Kunstclip 
    Schrijfles Nachtje slapen 

maart
02woensdag

in het Rijksmuseum voor Volkenkunde

KOM EEN NACHTJE
SLAPEN!

Doe het zelf 
    Aan het werk Kunstclip 
    Schrijfles Nachtje slapen 

februari
17donderdag

in het schrijfatelier van het Scryption

SCHRIJFLESSENSCHRIJFLESSEN

Doe het zelf 
    Aan het werk Kunstclip 
    Schrijfles Nachtje slapen 



In het met oude houten bankjes en tafels gemeubileerde KinderKantoor kunnen

kinderen ontdekken hoe het is om in een kantoor te werken met echte oude

kantoormachines. In dit kantoor zijn kinderen de baas. Ze kunnen in de huid van

de directeur of secretaresse kruipen. Ze kunnen brieven typen op oude type-

machines, geheime boodschappen maken op een geheimschrifttypemachine en

zelf postzegels drukken.

Werken in het KinderKantoor kan met maximaal 12 kinderen in en het is gratis

(exclusief entreeprijs).

www.scryption.nl

Kunstclip

Het educatieve project Kunstclip is ontwikkeld voor brugklassers. Het afwisselen-

de programma zorgt voor een leerzaam en leuk project. Kunstclip begint met een

interactief theater waarbij presentatrice Fabiënne uitlegt dat ze een kunst-

programma moet maken voor de televisie. Van kunst begrijpt ze weinig, dus vraagt

ze de leerlingen haar te helpen. Na het theater beantwoorden de leerlingen vragen

bij een kunstwerk uit de moderne en hedendaagse kunstcollectie van het museum.

Met de zojuist opgedane kennis over het kunstwerk maken ze in groepjes een

kunstvideoclip. De hilariteit is groot wanneer de Kunstclips aan elkaar getoond

worden en iedereen zichzelf terugziet op de televisie: vet cool!

www.stedelijkmuseumschiedam.nl

Wat gebeurt er in het Rijksmuseum voor Volkenkunde na 17.00 uur, als alle

bezoekers het pand hebben verlaten? Als alle lichten uit zijn en het alarm op

scherp staat? Ontdek het in de nacht van 2 op 3 april. Dan kun je blijven slapen in

het museum. Gewapend met een slaapzak, een tandenborstel en een zaklamp ga je

op reis door de nachtelijke wereld van Volkenkunde. Wil je het nachtje slapen

samen met nog 50 andere kinderen meemaken? Geef je dan vóór 14 maart op bij

het informatiecentrum van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Stuur

een e-mail naar informatiecentrum@rmv.nl of bel 071-5168862, van di t/m zo.

tussen 10.00-17.00 uur.

www.rmv.nl

.

Het schrift uit een ander land of andere cultuur leren schrijven, dat kan in het

SchrijfAtelier van het Scryption.

Het Scryption biedt drie verschillende lessen aan:

Schrijven voor de Farao

Verkleed als een Egyptenaar leer je met een rietpen en inkt je naam schrijven in

het geheimzinnige hiëroglyfenschrift uit het oude Egypte.

Spijkerschrift in Babylon

Als inwoner van Babylon schrijf je met een stylus (driekantig stokje) je naam in

een stukje klei in het oude mysterieuze spijkerschrift.

Letters in Kimono

Gekleed in een kimono ga je op reis en kalligrafeer je met een penseel je naam in

Japanse karakters.

www.scryption.nl



Word zelf een Romein tijdens de Romeinse Museumnacht

ROMEINSE
MUSEUMNACHT

juli
09/10weekend

Dreiging en verraad 
Vikingen Vuursteenmijn 
Romeinse museumnacht Het verraad 

EXPEDITIE
VUURSTEENMIJN

Fjor en Gente kijken ongerust om zich heen. Het lijkt of de
geesten er al zijn. Het is ineens onheilspellend stil in het bos.

(…) Overal zien ze kleine gaten in de grond. 

EXPEDITIE
VUURSTEENMIJN

april
16/17weekend

Dreiging en verraad 
Vikingen Vuursteenmijn 
Romeinse museumnacht Het verraad 

februari
15dinsdag

Familietentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht

VIKINGENVIKINGEN

Dreiging en verraad 
Vikingen Vuursteenmijn 
Romeinse museumnacht Het verraad 03

februari
donderdag

3 februari 1574: het verraad van Gouda

Dreiging en verraad 
Vikingen Vuursteenmijn 
Romeinse museumnacht Het verraad 



Op 9 juli wordt er in het Bijbels Openluchtmuseum speciaal voor kinderen een

Romeinse museumnacht georganiseerd. De hele avond is er van alles te doen in

de Via Orientalis, de Romeinse straat. Zo kunnen kinderen Romeinse spelletjes

spelen, Romeinse sieraden maken, meebouwen aan een groot mozaïek, genieten

van Romeinse verhalen en nog veel meer.

www.bijbelsopenluchtmuseum.nl

De prehistorische vuursteenmijn in Savelsbos is het decor van een spannend

educatief project.

Diep in het Savelsbos bij Rijckholt ligt het oudste archeologische monument van

Nederland. Het is een vuursteenmijn die zo’n zesduizend jaar geleden werd

geëxploiteerd. Bij hun bezoek aan de mijn worden de leerlingen door een tijd-

machine teruggebracht naar de tijd van Gente en Fjor, de jongen en het meisje uit

Ruzie om de vuursteenmijn. Dit spannende verhaal van Jacques Vriens waarvan

een fragment op de voorzijde staat, wordt met een klank/ en lichtspel tot leven

gebracht. Als voorbereiding op dit ‘rillingen-over-je-rugbezoek’ aan de vuursteen-

mijn gaan de leerlingen klassikaal aan de slag met een leskist en website over de

steentijd.

www.vuursteenmijn.nl

‘Vikingen!’

Tot en met 10 april 2005 is in het Centraal Museum te Utrecht de familie-

tentoonstelling ‘Vikingen!’ te zien. Een tentoonstelling over de woeste noormannen

die rond het jaar 800 al plunderend door ons land trokken. In de tentoonstelling

zijn allerlei onderdelen speciaal voor de kinderen verwerkt. Er zijn aparte zaal-

teksten, een vikingquiz en koptelefoons met Vikinggeluiden. Soms is er, uit het

zicht van ouders of grootouders, ineens een klein deurtje voor kinderen. Deze geeft

toegang tot geheime tentoonstellingszalen van ‘Vikingen!’. ‘Vikingen!’ is vorm-

gegeven door Studio Job, die van een bezoek aan de tentoonstelling voor jong en

oud een indrukwekkende ervaring maakt.

www.centraalmseum.nl

In 1574 heeft men geprobeerd om via een coup het prinsgezinde Gouda weer aan

Spaanse zijde te krijgen. Deze actie wordt ‘het verraad van Gouda’ genoemd. Op

3 februari 1574 smokkelde een als kleermaker verklede bode een briefje de stad

uit, waarin (in code) staat dat de coup moet doorgaan. Het briefje was gewikkeld in

garen. Tijdens een relletje verloor hij het kluwentje. Maar hij probeerde het dermate

opvallend op te rapen, dat het argwaan opriep bij de omstanders. Hij werd gepakt

en het verraad kwam uit. Garen en briefje berusten op het Streekarchief Hollands

Midden (Variacollectie 310).

www.groenehartarchieven.nl



HISTORISCH
DOCUMENT

Dolle Mina: symbol van de 2e feministische golf

HISTORISCH
DOCUMENT

december
03/04weekend

Feminisme 
1729 Marie wordt wijzer 
Aletta Jacobs Dolle Mina 

Komt deze poster uit:
A) 1961      B) 1971      C) 1981      D) 1991

VRAAG ?VRAAG ?

oktober
donderdag 20Feminisme 

1729 Marie wordt wijzer 
Aletta Jacobs Dolle Mina 

april
20woensdag

De terechtstelling van Maria Janssen
Op 19 maart 1729 werd Maria Janssen, toen 52 jaar oud, terecht-
gesteld. Ze werd achtereenvolgens aan een houten kruis ge-
bonden, geknepen met gloeiende tangen in armen en benen,
levend geradbraakt en tenslotte onthoofd met een bijl. De rechters
hadden bij de scherprechter nadrukkelijk op aangedrongen om
bij het radbraken vooral zo langzaam te werk te gaan, want de
straf moest zo afschrikwekkend mogelijk zijn.

17291729

Feminisme 
1729 Marie wordt wijzer 
Aletta Jacobs Dolle Mina 

maart
08dinsdag

ALETTA JACOBS

Aletta Jacobs: 
arts en een leven lang strijdster voor vrouwenrechten en vrede

ALETTA JACOBS

Feminisme 
1729 Marie wordt wijzer 
Aletta Jacobs Dolle Mina 



De actiegroep Dolle Mina, genoemd naar Wilhelmina Drucker (1847-1925), speelt

een belangrijke rol in de tweede feministische golf.

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)

bestaat vandaag 70 jaar. Om dat te vieren heeft Vilan van de Loo een boek over

de tweede feministische golf geschreven.

Meer weten over de tweede feministische golf of over Dolle Mina? In het IIAV vind

je een heleboel materiaal. Ook staat er een dossier over Dolle Mina op de website.

Foto voorzijde: J.Timmer Vrouwen eisen plasrecht. Plasactie van de feministische

actiegroep Dolle Mina, 1970. Een spandoek is bevestigd om een Amsterdamse

‘krul’ (urinoir).

www.iiav.nl

www.tweedefeministischegolf.nl

In 1971 startte Man Vrouw Maatschappij (opgericht op 20 oktober 1968) de actie

Marie, word wijzer. In 1972 werd een aparte stichting Marie, word wijzer!

opgericht, waaraan ook andere vrouwenorganisaties deelnamen. De poster werd op

grote schaal verspreid naar scholen en buurthuizen.

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)

heeft meer dan 4000 gedigitaliseerde affiches, die een beeld geven van de

ontwikkeling van de Nederlandse vrouwenbeweging.

Alle affiches (met een onderwijsapplicatie) zijn ook te zien op de site van ‘het

Geheugen van Nederland’ bij 'Vrouwen in actie!'

Bezoek: De keus van je leven! De positie van meisjes en vrouwen, 1960-1990.

Een digitale les voor leerlingen in de tweede fase gemaakt op basis van de affiches

www.iiav.nl

www.alettajacobs.org

Wil je meer over Maria Janssen weten ga dan naar www.gelderlandbinnenste-

buiten.nl en lees het verhaal dat haar zus Feijtje Janssen ons vertelt. De website

Gelderland Binnenste Buiten wordt ontwikkeld in opdracht van de Projectgroep

Erfgoededucatie Gelderland, een samenwerkingsproject van EDU-ART Gelderland

en het Gelders Erfgoed. Een website ten behoeve van onderbouw havo/vwo bij het

vak geschiedenis.

www.gelderlandbinnenstebuiten.nl

Geen mooier datum dan 8 maart, internationale vrouwendag, voor het verschijnen

van haar biografie: Mineke Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid.

Aletta Jacobs 1854-1929. Amsterdam, Balans, 2005

Meer weten over Aletta Jacobs?

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)

in Amsterdam heeft haar archief en ook heel veel publicaties van en over haar.

Foto voorzijde: Dr. Aletta H. Jacobs op haar zeventigste verjaardag (9 februari

1924) bij het verschijnen van haar autobiografie Herinneringen.

www.iiav.nl

www.alettajacobs.org



AUTHENTICITEIT
Hou het publiek niet voor de gek!

We bevinden ons in een tijd-
perk waarin we de geschie-
denis van onze omgeving,
juist door alle snelle verande-
ringen, het liefst weer opnieuw
willen beleven. Ook de belang-
stelling voor cultureel erfgoed
neemt enorm toe omdat het
een goed middel is het ver-
leden te visualiseren. Maar
kunnen we het verleden zo-
maar terughalen? Wat te doen
als het oorspronkelijke mate-
riaal niet beschikbaar is? Kun-
nen we dan met nieuwe vor-
men, trucs en beeldmateriaal
probleemloos tot leven kus-
sen? Kortom, hoe zit het met de

authenticiteit? En wat betekent dit voor de taak van edu-
catoren van erfgoedinstellingen?

Denk daar maar eens over na!

juli
25maandag

Goede oude tijden  
Mijn dorp vroeger Op straat spelen 
Authenticiteit De jaren ’30-‘50 

Speelde er niemand op straat in 1748?

VRAAG ?VRAAG ?

juni
28dindsdag

Goede oude tijden  
Mijn dorp vroeger Op straat spelen 
Authenticiteit De jaren ’30-‘50 

februari
21maandag

WEBSITE

Hoe zag mijn dorp er vroeger uit? 
Stonden er in de vorige eeuw ook al huizen in mijn straat?

Goede oude tijden  
Mijn dorp vroeger Op straat spelen 
Authenticiteit De jaren ’30-‘50 

in Museum Jannink te Enschede

WONEN IN DE
JAREN ’30 EN ’50

08/09
januari

weekend
Goede oude tijden  

Mijn dorp vroeger Op straat spelen 
Authenticiteit De jaren ’30-‘50 



In Oud Nieuws 2004 -1 heeft hierover een artikel gestaan.

www.erfgoedactueel.nl

In de Blauwe Zaal van Het Markiezenhof staat de maquette van Bergen op Zoom.

Deze maquette van de stad met de vestingwerken is een momentopname van

Bergen op Zoom uit 1747. Bergen op Zoom werd in 1747 door de Fransen ver-

overd. De koning van Frankrijk, Lodewijk XIV gaf in 1748 opdracht een maquette

te maken van Bergen op Zoom in de situatie van voor de belegering. De Franse

koningen hadden in het Louvre te Parijs een verzameling maquettes van vesting-

steden uit Frankrijk en België. Deze dienden om instructie te geven ten behoeve

van aanval, verdediging en stafoefeningen. De originele maquette bevindt zich

thans in het Musée des Plans Reliëfs te Parijs. Wil jij weten waarom deze zaal de

Blauwe Zaal heet? Kom dan naar Het Markiezenhof en doe de griezelspeurtocht!

www.markiezenhof.nl

Hoe zag mijn dorp er vroeger uit? Stonden er in de vorige eeuw ook al huizen

in mijn straat? Dit zijn vragen die een antwoord krijgen op de website 

www.dewoonomgeving.nl. In het menu kan je zoeken op bijvoorbeeld ‘Luchtfoto’s’.

Wanneer je inzoomt op je eigen woonomgeving kan je kijken of er luchtfoto’s van

jouw regio beschikbaar zijn. Deze foto’s zijn gemaakt tijdens verkenningsvluchten

van de Britse Royal Air Force tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereld-

oorlog. De grote steden van Nederland zijn zo heel gedetailleerd vastgelegd. Op het

plaatje zie je een luchtfoto van de Amsterdamse Rivierenbuurt, genomen door de

RAF op 21 februari 1945.

www.dewoonomgeving.nl

Spulletjes van vroeger. Wonen in een klein huisje, slapen in een bedstee. Geen

televisie, maar mens-erger-je-niet spelen. Dit en nog veel meer is te vinden in het

rondje wonen in Museum Jannink te Enschede. In vijf woningen vanaf 1870 is de

stijging van de welvaart te zien.

Voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs is hier een speciaal programma met

speuropdrachten aan gewijd. In een programma voor de eerste twee jaar van het

voorgezet onderwijs komt dit ook aan bod en natuurlijk kan iedere bezoeker zich

laten informeren of herinneringen ophalen over het wonen van vroeger tot nu.

www.museumjannink.nl



Waar doet men nog aan het zogenaamde
Sint Thomasluiden?

VRAAG ?VRAAG ?

december
donderdag 22Traditionele feesten 

Dorsfeest  Sint Thomas luiden 
Stöppelhaene           Tradities        

bron: www.stellingwerven.dds.nl

Waar doet men nog aan het zogenaamde
Sint Thomasluiden?

Waarom vinden wij anno 2005 tradities nog belangrijk?

VRAAG ?VRAAG ?

december
maandag 05Traditionele feesten 

Dorsfeest  Sint Thomas luiden 
Stöppelhaene           Tradities        

Waarom vinden wij nu tradities nog belangrijk?

Wat is stöppelhaene voor feest?

VRAAG ?VRAAG ?

augustus
03woensdag

Traditionele feesten 
Dorsfeest  Sint Thomas luiden 
Stöppelhaene           Tradities        

DORS-
FEEST

juni
16donderdag

juni

18 juni bij het Historisch Museum Haarlemmermeer!

Traditionele feesten 
Dorsfeest  Sint Thomas luiden 
Stöppelhaene           Tradities        



In Zuid-Friesland staan een kleine zestig vrijstaande houten klokkenstoelen: op de

arme zandgronden had men geen geld om een echte klokkentoren neer te zetten.

De houten klokkenstoelen zijn `de kerktorens van de armen'. Vanaf het feest

van Sint Thomas, op 21 december, tot 1 januari aan toe werden de hele dag door

de klokken geluid. Het Thomasluiden was een ingenieus spel, waarbij de grote

en de kleine klok elkaar afwisselden. Tegenwoordig worden wel wedstrijden

georganiseerd, om het gebruik levend te houden.

www. volkscultuur.nl

Nederland heeft nog nooit zoveel tradities gekend als nu. Sinterklaas, Leidens

Ontzet, de oranjegekte bij belangrijke sportwedstrijden: de variatie is eindeloos.

Het zegt veel over hoe wij denken over de wereld om ons heen. Terwijl die groter en

ongrijpbaarder worden, zoeken mensen houvast in het overzichtelijke en klein-

schalige dicht bij henzelf. Tradities hebben ook zo’n functie. Het zijn cultuur-

verschijnselen die zoveel waarde hebben voor groepen mensen, dat men zich wil

inspannen om ze in de toekomst te behouden. Door een beroep te doen op het

verleden krijgt een gewoonte waarde en cachet.

Uit: J. Ter Gouw, De Volksvermaken (1870)

www.volkscultuur.nl

De stöppelhaene is een oud Sallands oogstfeest, dat met zijn tussen de 150.000

en 200.000 bezoekers geldt als een van de grootste folkloristische evenementen

in Overijssel. In zijn moderne vorm was het Raalte die het voortouw nam en daar in

1951 een stöppelhaene organiseerde. Het was een initiatief van de plaatselijke

middenstand, maar toen de burgemeester ervan hoorde zei hij: ‘maak er een oogst-

feest van, in de maand augustus is de rogge net binnen’. De intocht met de rogge

is nog steeds een vast onderdeel van het feest, waarna de rogge aan de hele

Raaltese bevolking wordt aangeboden.

Foto: Stichting Stopelhaenen

www.volkscultuur.nl

Het einde van de zomer staat in het teken van het dorsen. Nu gebeurt dat met een

combine, vroeger met een dorskas. Deze werd eerst aangedreven door een paarden-

tred daarna door een stoomlocomobiel en weer later door een electriciteits-

generator.

De Historisch Vereniging Meer Historie organiseert 18 juni op het buitenterrein bij

het Historisch Museum Haarlemmermeer in het Haarlemmermeersebos te Hoofd-

dorp een Dorsfeest met een originele, oude Dorsmachine. Komt dat zien!

Kinderen kunnen er oud Hollandse spelletjes spelen!

www.historisch-museum-haarlemmermeer.nl.



Kan je ook voordeel hebben van graffiti?

VRAAG ?VRAAG ?

december
dinsdag 27Versieringen 

Dakpannen                           Graffiti 
Sieraden bij het huwelijk        Piercing 

Waarom hangen mensen versierde dakpannen 
naast de voordeur?

VRAAG ?VRAAG ?

november
donderdag17Versieringen 

Dakpannen                           Graffiti 
Sieraden bij het huwelijk        Piercing 

Wanneer je als meisje uit Turkmenistan trouwt, draag je een
heleboel sieraden. Ze wegen bij elkaar soms wel 15 kilo! In het
Rijksmuseum voor Volkenkunde ligt een heel bijzonder sieraad
met rode stenen in de vorm van een hart.

Op welke plek van het lichaam wordt dit sieraad gedragen?

VRAAG ?VRAAG ?

oktober
maandag10Versieringen 

Dakpannen                           Graffiti 
Sieraden bij het huwelijk        Piercing 

Wat is piercen?

VRAAG ?VRAAG ?

mei
19donderdag

Versieringen 
Dakpannen                           Graffiti 
Sieraden bij het huwelijk        Piercing 

Wat is piercen?



De spuitbusgraffiti is een moderne variant van een eeuwenoud verschijnsel. In veel

musea zijn voorbeelden te zien van historisch bekraste voorwerpen. Is het niet een

goed idee om het gesprek met jongeren te openen over graffiti. Organiseer samen

met een school een project over graffiti: kunst of vervuiling?

Leerlingen doen er onderzoek naar, richten een tentoonstelling in en organiseren

een discussie: is graffiti kunst en jong erfgoed?

In het forum zitten schoonmakers, kunstenaars en buurtbewoners.

Dat wordt een heftige, misschien zelfs wel een vette middag!

www.buitenkansen.net

www.cordys.nl

Het ophangen van versierde dakpannen is een trend die in de jaren negentig grote

vormen aannam in Nederland. Aanleiding was waarschijnlijk het boekje van Betsy

Lurvink uit Lichtevoorde over hoe een dakpan te beplakken was met afbeeldingen

van servetten. Tussen 1999 en 2002 gingen zo'n 20.000 exemplaren over de

toonbank. Via hobbybladen en cursussen konden vrouwen zich de techniek eigen

maken. De trend sloeg aan. Niet alleen omdat de techniek snel mooie resultaten

opleverde, maar ook omdat het paste in de trend om de voortuin te betrekken bij

het interieur. Naast dakpannen worden ook stoelen en tafels in de voortuin

geplaatst om het idee van een tweede romantisch interieur op te roepen. De dak-

pannen zijn daarom vaak beplakt met liefelijke plattelandstaferelen en sprookjes-

figuren zoals kabouters.

Foto: Piet de Boer

www.volkscultuur.nl

Dit hartvormige sieraad wordt op de rug gedragen en heeft tegelijkertijd de vorm

van een speer- of pijlpunt. Omdat dit het minst beschermde deel van het lichaam

is, draagt men sieraden op de rug. Deze hebben een symbolische beschermende

functie, zodat de drager zich tegen allerlei kwade invloeden kan beschermen.

Dit is een van de vragen uit de route ‘In 80 vragen de wereld rond’. Wil je dit

sieraad, en nog veel meer andere voorwerpen, in het echt zien? Kom naar het

Rijksmuseum voor Volkenkunde en stel je eigen vragenroute samen.

www.rmv.nl

Piercen is het doorboren of prikken van een gaatje in de huid. In het gaatje worden

sieraden aangebracht. Jongens nemen vaak een wenkbrauwpiercing, bij meisjes is

de navelpiercing populair. Popsterren en filmhelden bepalen bij deze modetrend

de toon. Piercen is tegenwoordig helemaal ín. Maar ook vroeger werden er piercings

gedragen. Een oorring bijvoorbeeld was al in de negentiende eeuw een gebruik bij

boeren en schippers. Scheepslui droegen een oorring om er voor te zorgen dat ze,

waar ook ter wereld, begraven konden worden. Van de oorring werd dan hun

begrafenis betaald.

www.volkscultuur.nl



Hoe zag een Zantvoortse visloper eruit?

VRAAG ?VRAAG ?

juli
12dinsdag

Vissen
Polkavissen             Zeeuwse haaien?  
Zeemonster            Zandvoortse visloper 

ZEEUWSE
HAAIEN?

mei
04woensdag

Vissen
Polkavissen             Zeeuwse haaien?  
Zeemonster            Zandvoortse visloper 

maart
10donderdag

ZEEMONSTER

Hoe noemen we dit zeemonster – dat op 10 maart 1600 uit de
Merwede werd gevist en is ‘dootgheslaeghen’ – tegenwoordig?

ZEEMONSTER

Vissen
Polkavissen             Zeeuwse haaien?  
Zeemonster            Zandvoortse visloper 

Wat is nou weer POLKAVISSEN?
De tentoonstelling ‘De Huizer Haven, 150 jaar’ is nog te zien

tot 26 februari

TENTOONSTELLING:

22/23
januari

weekend
Vissen

Polkavissen             Zeeuwse haaien?  
Zeemonster            Zandvoortse visloper 



Een visloper was meestal een vrouw die op het strand van Zandvoort vis kocht en

deze in steden en dorpen verkocht. Ze droeg in de negentiende eeuw een typisch

luifelhoedje, een grote vismand, een jak en een groot zwart schort. Om niet nat te

worden van het water uit de manden, droeg ze een soort vest van leer of zeildoek:

de ‘schap’. De visloper had ook een mand aan de arm met een kop en een mesje.

De kop was voor het afmeten van een portie garnalen, het mesje om de haring

schoon te maken. Dat schoonmaken gebeurde op de schort. Omdat die snel sleet,

naaide men aan de bovenzijde een stukje eenvoudige stof dat makkelijk te ver-

vangen was en gewassen kon worden.

Foto uit: Traditie, tijdschrift over alledaagse dingen, tradities en rituelen, jaargang

10 nr. 2 (2004)

www.volkscultuur.nl

Dit is de Carcharocles Megalodon. Deze haaientand is opgevist uit de put van

Terneuzen. De tand is tussen de 15 en 7 miljoen jaar oud (Mioceen). Het is één

van de vele haaientanden uit de collectie fossielen van het Zeeuws Museum in

Middelburg. Het museum heeft een grote collectie fossielen die voornamelijk zijn

opgevist van de bodem van de Wester- en Oosterschelderivieren. Deze collectie is

verzameld vanaf 1850.

Ieder jaar wordt er een “bottentocht” georganiseerd voor wetenschappers. Er wordt

dan gevist naar fossielen van zee- en landzoogdieren zoals mammoeten, walvissen,

neushoorns en walrussen.

www.zeeuwsmuseum.nl

Bankier en verzamelaar Simon van Gijn bezat aan het einde van zijn leven ruim

25.000 prenten, tekeningen en foto’s, die samen een zogenaamde historische

atlas vormden. Het is een van de drie 19de eeuwse atlassen in ons land.

Van Gijn verzamelde afbeeldingen van veldslagen maar ook kermisprenten

en nieuwjaarswensen en deze prent van het ‘zeemonster’. Hij ordende de bladen

in categorieën als historieprenten, zeden en gewoonten en portretten. Als enige

wordt de Atlas Van Gijn nog bewaard in het huis waar hij is ontstaan. De Dordtse

collectie, Dordracum illustratum, schonk hij in 1916 aan het stadsarchief.

In het prentenkabinet is regelmatig een keuze uit de collectie te zien.

www.simonvangijn.nl

De onderste illustratie staat voor:

Vissen in span.

In 1783 kregen twee Huizer vissers een prijs voor een nieuwe uitvinding: twee

botters trekken samen één sleepnet (haringschakel). Het werd een succes. In

Huizen heette dit 'polkavissen'.

De tentoonstelling ‘De Huizer Haven, 150 jaar’ is nog te zien t/m 26 februari in

het Huizer Museum Het Schoutenhuis.

www.huizermuseum.nl



Wat is de symbolische betekenis van de duif?

VRAAG ?VRAAG ?

juni
29woensdag

Bijgeloof
Duif 1 april 
Het boze oog Olympische takken 

Wat betekent ‘het boze oog hebben’?

VRAAG ?VRAAG ?

juli
18maandag

Bijgeloof
Duif 1 april 
Het boze oog Olympische takken 

juni
25/26weekend

Bijgeloof
Duif 1 april 
Het boze oog Olympische takken 

Welke boom leverde de takken van de
kransen voor de winnaars op de

Olympische Spelen?

bron: www.webkwestie.nl

01
april

Bijgeloof
Duif 1 april 
Het boze oog Olympische takken 

Houden wij elkaar alleen in Nederland voor
de gek op 1 april?



De duif is een dier met een lange geschiedenis. Het gebruik van duiven voor bood-

schappen komt al voor in de bijbel. De duif staat symbool voor vrede. Duiven

verwijzen ook naar de ware liefde. Duivenparen broeden namelijk gezamenlijk de

eieren uit. Bovendien blijven duiven als koppel bij elkaar. In de Romeinse oudheid

was ‘duifje’ al een koosnaam voor een geliefde en een bijnaam voor veel vrouwen.

Duiven werden vroeger ook gehouden vanwege hun mest en om op te eten.

Foto uit: Traditie, tijdschrift over alledaagse dingen, tradities en rituelen, jaargang

10 nr. 2 (2004)

www.volkscultuur.nl

Als iemand het boze oog heeft, kan hij anderen schade toebrengen en ziek maken.

De gedachte is dat mensen vaak niet weten dat ze het boze oog bezitten. Je 

wordt ermee geboren. Er zijn verschillende manieren om je tegen de vernietigende

kracht van het boze oog te beschermen. Het geloof in het bestaan van het boze

oog is heel oud. De Soemeriërs en de oude Grieken schreven er al over. Mensen

met het boze oog kunnen door een compliment te geven iemand slachtoffer maken.

Een compliment, zo gelooft men, verbergt afgunst. Door te staren wordt de afgunst

overgebracht en brengt men het slachtoffer schade toe.

Dat is de reden dat je in andere culturen vaak iemand niet mag aankijken tijdens

een gesprek.

Foto uit: Traditie, tijdschrift over alledaagse dingen, tradities en rituelen, jaargang

10 nr. 1 (2004)

www. volkscultuur.nl

De takken van de kransen, die de winnaars van de Olympische spelen 2004 op

hun hoofd kregen, kwamen van de olijfboom en niet van de laurier zoals veel

gedacht werd. Bij de Olympische spelen in het oude Griekenland werden kransen

gemaakt van olijftakken. Laurier werd door de Romeinen gebruikt voor kransen bij

militaire overwinningen. Na de laatste Olympische spelen van 400 na Christus is

de olijfkrans als prijs in de vergetelheid geraakt. Alleen bij de eerste ‘nieuwe’

Olympische spelen in 1896 kregen de winnaars een olijfkrans als teken van over-

winning. Bij de Olympische spelen in 2004 in Athene is deze huldiging weer in

gebruik genomen.

www.volkscultuur.nl

bron: www.webkwestie.nl

1 aprilgrappen zijn wijd verbreid in heel Europa en ook in Rusland en Amerika.

Het is een dag van spot, waar je op allerlei manieren mensen voor de gek mag

houden. Je zegt ‘1 april’ als iemand erin tuint. Tegenwoordig zijn het vooral de

media, die de traditie in stand houden. Nederland kende vanaf de jaren zestig

decennialang een Nationaal 1 april Genootschap, dat medailles uitreikte voor de

beste grap. De datum 1 april hangt niet samen, zoals wel eens gedacht wordt, met

de bevrijding van Den Briel, op 1 april 1572 toen ‘Alva zijn bril verloor’. Dat zou

namelijk niet verklaren waarom de dag ook in andere landen gevierd wordt. Boven-

dien zijn de oudste grappen van vóór 1572. De datum 1 april ligt aan het begin

van de lente. De laatste dag of de eerste dag van een maand werd vaak gebruikt

om een overgang te vieren en dan vaak met een omkeringsritueel. Op 1 april werd

de overgang van winter naar lente gevierd.

www.volkscultuur.nl

afbeelding: www.filmmuseum.nl



Wanneer begon men in Nederland met het drinken 
van koffie?

VRAAG ?VRAAG ?

juli
30/31weekend

Goede gewoonten 
Koffiedrinken Volkscultuur 
Tradities Nederlands Centrum 26

januari
woensdag

Wat zijn tradities?

VRAAG ?VRAAG ?

Goede gewoonten 
Koffiedrinken Volkscultuur 
Tradities Nederlands Centrum 

07
januari

vrijdag

Wat is volkscultuur?

VRAAG ?VRAAG ?

Goede gewoonten 
Koffiedrinken Volkscultuur 
Tradities Nederlands Centrum 05

januari
woensdag

Wat doet het Nederlands Centrum voor Volkscultuur?

VRAAG ?VRAAG ?

Goede gewoonten 
Koffiedrinken Volkscultuur 
Tradities Nederlands Centrum 

Wat doet het Nederlands centrum voor Volkscultuur?



In 1663 verschenen in Amsterdam en Den Haag, waarschijnlijk naar Engels voor-

beeld, de eerste koffiehuizen. Terwijl thee voornamelijk in huiselijke kring werd

geschonken, was koffie in die beginperiode een drank die in publieke gelegen-

heden werd genuttigd. Vanaf de achttiende eeuw werden thee en met name koffie

steeds meer in gewone huishoudens geschonken. Koffie en thee waren een goed

alternatief voor bier en water, dat meestal van slechte kwaliteit was, en voor melk-

producten, die door veeziekten schaars en duur werden. Aardig is dat thee hier

geïntroduceerd werd vanuit Nederlands Indië; koffie werd door de Nederlanders

juist meegenomen naar de toenmalige kolonie.

Uit: Henry Brown, De Nederlanden (z.pl., z.j.)

www.volkscultuur.nl

Tradities zijn gewoonten en gebruiken die mondeling van generatie op generatie

worden doorgegeven. Veel alledaagse dingen doe je vanuit een traditie. Het zijn de

dingen die je doet zonder er bij na te denken. Bijvoorbeeld iemand bij een be-

groeting een hand geven of drie keer kussen. Tradities hebben ook invloed op hoe

je tegen de wereld aankijkt en hebben alles te maken met normen en waarden. Zo

leren wij de kinderen in Nederland bijvoorbeeld om iemand aan te kijken bij het

praten, maar in veel andere culturen is dat niet fatsoenlijk uit angst voor het boze

oog. Tradities zijn ook de feestelijke gebruiken bij hoogtijdagen. Het eten van een

beschuit met muisjes als er een kindje geboren is of het uitblazen van kaarsjes op

een verjaardag.

Foto uit: Volkscultuurberichten 1 (2004)

www.volkscultuur.nl

In het verleden dacht men dat volkscultuur de cultuur van boeren en vissers was.

Daar zou cultuur in de minst aangetaste vorm te vinden. Volkscultuur wordt tegen-

woordig gedefinieerd als de cultuur van het dagelijks leven. Het gaat over iedereen.

Het is de wijze waarop mensen invulling en betekenis geven aan hun dagelijks

bestaan. Steevast gaat het om de kleine, maar vaak veelzeggende handelingen en

gedragingen die het leven kleur geven. Hoewel mensen vaak veel met elkaar delen,

bestaan er ook verschillen. Iedere tijd, iedere plaats en iedere groep uit de samen-

leving heeft zijn eigen, typische cultuur van het dagelijks leven. Volkscultuur gaat

over alledaagse dingen, tradities en rituelen.

Foto: Ineke Strouken

www.volkscultuur.nl

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur is het landelijk instituut voor de cultuur

van het dagelijks leven en het immateriële erfgoed. Dat wil zeggen dat het centrum

zich bezig houdt met alledaagse dingen, tradities en rituelen vroeger en nu. Dit

immateriële erfgoed wordt ook wel levend erfgoed genoemd. Het is erfgoed dat

voort leeft in onze hoofden, gedragingen, gewoonten en gebruiken. Het Nederlands

Centrum voor Volkscultuur geeft een aantal tijdschriften uit, zoals ‘Traditie', ‘Alle-

daagse dingen', ‘Levend erfgoed' en ‘Volkscultuur'. U kunt er ook terecht voor les-

materiaal, tentoonstellingen en studiedagen. Informatie over de achtergronden van

gewoonten en gebruiken in Nederland vindt u op de website.

www.volkscultuur.nl



EDUCATIEPROJECT

Kent U Bram?
Veel Groningse kinderen kennen Bram van Panhuijs 

vanuit zijn brieven 

EDUCATIEPROJECT

november
05/06weekend

Hollandse Jongens 
    Bram                     Dik Trom 
    Berend                   Dappere Ridder 

IK DAPPERE RIDDER
WIL GRAAG

VRIENDEN MET 
JE ZIJN…..!

augustus
05vrijdag

Hollandse Jongens 
    Bram                     Dik Trom 
    Berend                   Dappere Ridder 

maart
23woensdag

BEREND

“Met één sprong staat Berend naast het bed. Wat stom, hoe kon
hij het vergeten? Morgen is het sint Hubertus. De dag van de
jacht! Morgen komen alle ridders uit de omgeving voor de jacht.
Dit jaar wordt dat echt een feest. De heren komen een paar dagen.
Met hun schildknapen. Er wordt dit jaar niet alleen gejaagd; vader
heeft een toernooi georganiseerd. Vast omdat het ’t eerste jaar is
dat Hendrik schilknaap is…”

uit: Martine Letterie, Een valk voor Berend, blz. 9.

BEREND

De vier boeken die zijn verschenen over Berend van Hackfort bij uitgeverij Leopold.

Hollandse Jongens 
    Bram                     Dik Trom 
    Berend                   Dappere Ridder 

maart
03donderdag

DIK TROM 

in het Historisch Museum Haarlemmermeer!

DIK TROM 

Hollandse Jongens 
    Bram                     Dik Trom 
    Berend                   Dappere Ridder 



“Bram” is een project voor leerlingen van groep 7 en gaat over de familie -

Van Panhuijs.

Bram schrijft als 12-jarige jongen op 5 november 1907 een brief aan de kinderen.

Hij vertelt over zijn dagelijks leven, zijn familie etc. Kinderen kunnen m.b.v.

archiefstukken napluizen hoe het eruit zag zo’n 100 jaar geleden. Zo zijn er

familiefoto’s, een telegram van koningin Wilhelmina, en is er een krantenartikel

uit 1907 waar het droevige ongeluk van de familie staat beschreven. De kinderen

ontdekken dan dat de ouders en grootouders van Bram verdrinken in het Hoendiep,

de dag nadat Bram hen de brief geschreven heeft!

Er zijn gastlessen, workshops, een bezoek aan de begraafplaats en er is een

expositie gemaakt door de leerlingen ‘NU, over 100 jaar’

De collages van de kinderen worden door het museum bewaard: ze kunnen dienen

als bronnen voor schoolkinderen in het jaar 2105!!

Dit alles vindt plaats in het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek.

www.rijtuigmuseum.nl

Detail uit Middeleeuws “Vrienden en vriendinnen boekje”

Ook de jongelieden van adel hielden boekjes bij waarin hun vrienden hun naam en

familie wapen in tekende, zodat ze precies wisten bij wie ze nog eens aankonden

kloppen in tijden van nood.

Te zien in het Gelders archief te Arnhem.

www.edu-art-gelderland.nl/cultureelerfgoed

Berend van Hackfort (1480 – 22 maart 1557) was als krijgsoverste in dienst van

Karel van Egmond, de hertog van Gelre. Hij is begraven in de kerk van Vorden. Er

is weinig bekend over zijn jeugd. Dat was voor schrijfster Martine Letterie een

goede aanleiding om een serie spannende kinderboeken over hem te schrijven. De

boeken zijn aangevuld met leskisten voor groep 5 en 6 van de basisschool en een

fietsroute bij Vorden en Doetinchem.

www.martineletterie.nl

De schrijver van zes Dik Tromboeken is C. Joh. Kieviet. Hij is in Hoofddorp geboren

op 3 maart 1858. Zijn vader was timmerman/aannemer die zich kort na de droog-

legging in Hoofddorp (toen nog 't Kruis genoemd) vestigde. Toen C. Joh. Kieviet

zestien was, ging hij als kwekeling naar Delft. In 1877 keerde hij terug om hulp-

onderwijzer te worden aan de openbare lagere school no. 3 in Vijfhuizen. In 1879

kreeg hij een aanstelling als onderwijzer in Lisse, maar bleef contact houden met

het reilen en zeilen in Hoofddorp. Zelfs na zijn pensioen bleef hij over Dik Trom

schrijven. Alle Dik Tromboeken spelen zich af in Hoofddorp. In het Historisch

Museum Haarlemmermeer treedt u in de historische sporen van Kieviet en van Dik

Trom.

www.historisch-museum-haarlemmermeer.nl.



Sinds wanneer werden er cadeautjes gegeven 
met Sinterklaas?

VRAAG ?VRAAG ?

december
dinsdag 06Kinderfeesten 

Eieren zoeken            Cadeautjes van Sint  
Sint Maarten              Beurstrommelen  

Waarom gaan kinderen met Sint Maarten langs de deur?

VRAAG ?VRAAG ?

november
vrijdag11Kinderfeesten 

Eieren zoeken            Cadeautjes van Sint  
Sint Maarten              Beurstrommelen  

Wat is beurstrommelen?

VRAAG ?VRAAG ?

september
maandag19Kinderfeesten 

Eieren zoeken            Cadeautjes van Sint  
Sint Maarten              Beurstrommelen  

maart
18vrijdag

Kinderfeesten 
Eieren zoeken            Cadeautjes van Sint  
Sint Maarten              Beurstrommelen  



Sinterklaas is het meest bekende kinderfeest dat in Nederland gevierd wordt,

6 december is de sterfdag van de middeleeuwse heilige en kindervriend Sint

Nicolaas. Als kinderfeest met cadeautjes wordt het in de Nederlanden al in de

zestiende eeuw gevierd, enkele schilderijen van Jan Steen leggen er getuigenis van

af. Op 6 december, op sinterklaasochtend dus, vonden de kinderen de cadeautjes

bij de open haard. Tegenwoordig wordt Sinterklaas op de avond voor Sint Nicolaas

gevierd en maakt de goedheilig man ook in persoon zijn opwachting, samen met

zijn donkere knecht Zwarte Piet. Dit gebeurde voor het eerst in de tweede helft van

de negentiende eeuw, waarschijnlijk geïnspireerd door de Amsterdamse onderwijzer

Jan Schenkman, die in die tijd enkele rijk geïllustreerde boekjes uitgaf met pren-

ten van sinterklaas en zijn knecht.

Foto uit: Traditie, tijdschrift over tradities en trends jaargang 4 nr. 4 (1998)

www.volkscultuur.nl

Het Sint Maartenlopen is het gebruik om op het feest van Sint Maarten op

11 november met een lampion langs de deuren te gaan, liedjes te zingen en in een

ruil daarvoor wat snoepgoed krijgen. Het is dus een kinderfeest dat de liefdadig-

heid van de vroegmiddeleeuwse heilige Sint Martinus in herinnering roept, die zijn

mantel in tweeën sneed en aan een bedelaar gaf. Het is ook één van de vele licht-

feesten uit de winterperiode, een periode van duisternis.

Foto uit: Traditie, tijdschrift over tradities en trends jaargang 4 nr. 4 (1998)

www.volkscultuur.nl

Beurstrommelen is een Amsterdams kindervermaak dat populair was in de negen-

tiende eeuw. Kinderen en vooral wezen mochten op de handelsbeurs herrie maken

en de boel op stelten zetten met tromgeroffel. Amsterdamse jongens exerceerden

op de beursvloer, gekleed in namaakuniformen en uitgerust met nep wapens. Dit

septemberfeest viel in de periode van de drie weken durende septemberkermis.

Het dagelijks leven op de beurs werd hiermee tijdelijk op zijn kop gezet. Niet de

deftige en machtige handelaren, maar de snotjongens en wezen waren de baas op

de beursvloer. In de twintigste eeuw trommelde de jeugd nog steeds op de beurs.

Drumorkesten, fanfares en slagwerkgroepen gaven een demonstratie op het plein

bij de Beurs van Berlage. Het feest bestaat nu niet meer. De laatste keer dat de

jeugd trommelde, was in 1993.

Foto uit: Traditie, tijdschrift over tradities en trends jaargang 8 nr. 2 (2002)

www.volkscultuur.nl

Je ziet, ook in het leger komt de paashaas langs! Vandaar dat hij ook naar fort-

eiland Pampus zal varen in zijn eigen paashaasbootje. Het is wel zoeken in zo’n

groot fort met tachtig oude kamers waar de paashaas zijn eieren kan verstoppen!

Als je moe bent van het zoeken, kun je aanschuiven bij de lekkere paasbrunch die

daarna geserveerd wordt! Wissel geschiedenis, cultuur en natuur af met een volle

buik op Pampus! Voor jong en oud! (Reserveren wel noodzakelijk.)

www.pampus.nl



Naast het hemelbed bevindt zich een klein stoeltje. 
Dit is geen gewoon stoeltje! Wat is het dan wel?

VRAAG ?VRAAG ?

december
maandag12Koninklijk Oranje 

Willem van Oranje        Hemelbed  
Willem II & Maria Stuart    Mauritshuis 

Wie was de trouwste partner van Willem van Oranje?

VRAAG ?VRAAG ?

juli
11maandag

Koninklijk Oranje 
Willem van Oranje        Hemelbed  
Willem II & Maria Stuart    Mauritshuis 

Naar wie is het Mauritshuis in Den Haag vernoemd?

a. Naar Prins Maurits, Prins van Oranje (1584-1625).
b. Naar Johan Maurits, graaf van Nassau Siegen 

(1604-1679)
c. Naar Maurits Backer, burgemeester van Den Haag in de

18de eeuw. 

VRAAG ?VRAAG ?

juni
18/19weekend

Koninklijk Oranje 
Willem van Oranje        Hemelbed  
Willem II & Maria Stuart    Mauritshuis 11

maart
vrijdag

Dit zijn prins Willem II en Maria Stuart geschilderd door
Anthony van Dyck in 1641. Ze spelen de hoofdrol in het
nieuwe boek van Martine Letterie, Fakkels voor de prinses.
Hoe oud waren Willem en Maria toen ze trouwden?
a) 10 en 14      b) 15 en 19       c) allebei 18

VRAAG ?VRAAG ?

Koninklijk Oranje 
Willem van Oranje        Hemelbed  
Willem II & Maria Stuart    Mauritshuis 



In 1709 werd de woonvleugel van het middeleeuwse Stadspaleis Het Markiezenhof

ingrijpend vernieuwd. Het meest opzienbarende van deze verbouwing was -

de nieuwe tuingevel: kleine kruisvensters maakte plaats voor hoge ramen in

classicistische stijl. De Henriëttekamer wordt gedomineerd door het in Daniël

Marot-stijl uitgevoerde hemelbed met een achterwand van 18e eeuwse

beschilderde Chinese zijde. Naast het hemelbed bevindt zich een klein stoeltje.

Dit is geen gewoon stoeltje! Wat is het dan wel? Wil jij het antwoord weten, kom

dan naar Het Markiezenhof en doe de griezelspeurtocht!

www.markiezenhof.nl

Zijn hondje.

Willem zou zijn leven aan zijn dappere hondje te danken hebben. Het verhaal gaat

dat Willem van Oranje tijdens een veldtocht lag te slapen, terwijl een duister figuur

rondom zijn tent sloop. Deze was van plan Willem te vermoorden, maar het hondje

wekte hem waardoor Willem nog net op tijd aan de dood kon ontsnappen.

Willem van Oranje (1533-1584) is heel belangrijk geweest voor Nederland. Sterker

nog, zonder Willem was er geen Nederland geweest. De prins is de grondlegger van

de Nederlandse staat en de stamvader van ons Koningshuis. Al tijdens zijn leven

werd Willem van Oranje ‘de Vader des Vaderlands’ genoemd. Hij maakte zich sterk

voor tolerantie en godsdienstvrijheid. Dingen die we in Nederland nog steeds heel

belangrijk vinden!

www.prinsenhof-delft.nl

Antwoord B, Johan Maurits graaf van Nassau Siegen.

Johan Maurits werd in Dillenburg op 18 juni 1604 (vandaag dus 401 jaar geleden)

geboren en kreeg een militaire opleiding. In 1636 werd hij door de West-Indische

Compagnie benoemd tot gouveneur-generaal van een gebied in Zuid-Amerika, dat

net op de Portugezen was veroverd (een deel van het huidige Brazilië). Tijdens zijn

verblijf in Zuid-Amerika laat hij door Jacob van Campen en Pieter Post het Maurits-

huis bouwen, op de voormalige groentetuin van de graven van het kasteel op het

Binnenhof. Vanaf 1822 is het in gebruik als museum: Koninklijk Kabinet van

Schilderijen Mauritshuis.

www.mauritshuis.nl

Willem was veertien toen hij met de tienjarige Maria trouwde. Het huwelijk was

afgesproken door hun ouders, stadhouder Frederik Hendrik en de Engelse koning.

Het trouwportret dat nu in het bezit is van het Rijksmuseum hangt vanaf maart

2005 in het Haags Historisch Museum. Ter ere van de nieuwe tentoonstelling

Rijksmuseum aan de Hofvijver. Topstukken van de vaderlandse geschiedenis

schreef Martine Letterie een historische jeugdroman over het jonge paar. Willem

en Maria spelen ook een rol in de nieuwe educatieve activiteiten van het Haags

Historisch Museum.

www.haagshistorischmuseum.nl



oktober
01/02weekend

Schat graven
Stripverhaal Voorwerpen  
Graven naar de schat  Zomerkamp 

VERTELLEN OVER
VOORWERPEN

september
vrijdag 09

Vragen stellen over voorwerpen

Schat graven
Stripverhaal Voorwerpen  
Graven naar de schat  Zomerkamp 

NJBG Zomerkampen: opgraven, excursies, monumenten,
experimentele archeologie en lol!

april
23/24weekend

Schat graven
Stripverhaal Voorwerpen  
Graven naar de schat  Zomerkamp 

februari
10donderdag

stadsarcheologie voor kinderen in het 
Archeologisch Museum Haarlem

‘GRAVEN NAAR 
DE SCHAT’

‘GRAVEN NAAR 
DE SCHAT’

Schat graven
Stripverhaal Voorwerpen  
Graven naar de schat  Zomerkamp 



Archeologie spreekt tot de verbeelding van kinderen. Het is een spannend idee in

de grond iets te ontdekken wat daar al eeuwen ligt. Archeologische vondsten

kunnen bovendien dienen als hulpmiddel binnen verschillende vakken. Er hoeft

dus niet alleen aan het vak geschiedenis te worden gedacht.

De Stichting voor de Nederlandse Archeologie heeft de leskist ‘Een koffer vol

scherven’ ontworpen om leerlingen uit groep 7 en 8 en de brugklas kennis te laten

maken met archeologie. Daarbij doen de leerlingen zelf onderzoekjes en werken zij

met echte vondsten. De leskist kan op school worden gebruikt als voorbereiding op

een bezoek aan bijvoorbeeld een opgraving, museum of depot.

Tekening Kelvin Wilson, naar een idee van Pauline van Eijk

www.sna.nl

Een museumobject bekijken betekent al gauw wonderlijke vragen kunnen stellen

waarvan de antwoorden samen de “objectgeschiedenis” vormen. Hier zijn vijf

leerlingen en hun docent op bezoek bij 2 vertellers in het Zeeuws Museum. In de

depotdoos op tafel is een museumobject. Straks worden de witte handschoenen

aangetrokken en wordt het object voorzichtig uit de doos genomen. Het wordt van

dichtbij bekeken en door de leerlingen bestudeerd en nagetekend. De verrassing

blijft groot: het kan een tondeldoosje zijn, een pelgrimsinsigne, een muntgewicht-

doosje, een 16de-eeuws tinnen kannetje of een zakzonnewijzer uit het begin van

de 17de-eeuw.

Een groep van vijfentwintig vrijwilligers kan het Zeeuws Museum inzetten voor het

vertellen van de objectverhalen aan museumpubliek. Ze hebben hun eigen

specialisme en soms ook favoriete collectie zoals fossielen, schelpen, meubels,

metalen voorwerpen, streekdrachten, schilderijen, Romeinse vondsten en andere

archeologische voorwerpen, porselein en glaswerk.

www.zeeuwsmuseum.nl

De Nederlandse JeugdBond voor Geschiedenis (NJBG) organiseert al 47 jaar

uitdagende zomerkampen voor iedereen tussen de 9 en 12 jaar, 12 en 15 jaar

en 16+ers.

Leven zoals in de prehistorie, leren opgraven als een echte archeoloog, ge-

schiedenis beleven tijdens excursies en bezig zijn met monumenten, voor jou zit

er zeker wat bij!

En lekker op vakantie zonder je ouders met andere geschiedenisliefhebbers, onder

leiding van ervaren vrijwilligers.

Kijk voor een overzicht van de zomerkampen vanaf medio april op www.njbg.nl

www.njbg.nl

‘Graven naar de Schat!’ is een educatieve tentoonstelling voor archeologen in de

dop! Twee Haarlemse kinderen vinden een oude brief met een raadsel erin. Ze

kunnen dit raadsel oplossen door de stadsarcheoloog te helpen bij een opgraving.

Aan de hand van dit spannende verhaal leren kinderen spelenderwijs iets over

stadsarcheologie. Bij de tentoonstelling zijn verschillende (doe-) opdrachten

gemaakt en kinderen kunnen een grondmonster komen determineren.



… dat Westkapelle een belangrijk bolwerk van de Duitse
bezetter was en een van de sterkste punten in de
Atlantikwall?

… dat de dijk in Westkapelle is gebombardeerd om
Walcheren onder water te zetten?

WIST U DAT...WIST U DAT...

juli
23/24weekend

  W.O. II 
Website   Wist u dat ? 
Prikkeldraad  Anne Frank 

ANNE FRANK

Anne Frank Huis in Amsterdam

juni
11/12weekend

  W.O. II 
Website   Wist u dat ? 
Prikkeldraad  Anne Frank 

LES ACHTER
PRIKKELDRAAD

mei
20vrijdag

Kamp Vught ontvangt kinderen 

  W.O. II 
Website   Wist u dat ? 
Prikkeldraad  Anne Frank 

WEBSITE

Oranjehotel

mei
10dinsdag

  W.O. II 
Website   Wist u dat ? 
Prikkeldraad  Anne Frank 



Wist u ook dat ruim 10% van de bevolking is omgekomen tijdens de acties om

Walcheren te bevrijden? Dit, en veel meer komt u te weten in het Polderhuis West-

kapelle.

www.polderhuiswestkapelle.nl

www.polderhuis-westkapelle.com

Anne Frank is op 12 juni 1929 geboren in Frankfurt am Main, Duitsland. Vanwege

de toenemende maatregelen tegen joden, verhuist de familie Frank in 1933 naar

Amsterdam. Voor haar dertiende verjaardag, op 12 juni 1942, krijgt Anne Frank

een dagboek, waarin ze meteen begint te schrijven. Een maand later duikt de

familie Frank onder in het Achterhuis aan de Prinsengracht 263. Ruim twee jaar

later, op 4 augustus 1944, worden de onderduikers opgepakt en op transport

gesteld. Alleen Otto Frank overleeft de oorlog. Hij zorgt ervoor dat het Dagboek van

Anne Frank in 1947 wordt uitgegeven. In 1960 opent het Anne Frank Huis haar

deuren en wordt sindsdien door mensen uit de hele wereld bezocht.

Anne Frank zou vandaag 76 jaar zijn geworden.

Het persoonlijke verhaal van Anne Frank biedt scholieren de mogelijkheid zich in

te leven in de gevolgen van oorlog, discriminatie en vervolging voor het leven van

een jong meisje en haar familie. Er is een speciale website gemaakt die jongeren

helpt bij het maken van een spreekbeurt of werkstuk over Anne Frank en/of de

Tweede Wereldoorlog. Kijk op www.annefrank.nl/werkstukwijzer.

www.annefrank.nl

Er zijn bezoeken voor scholen en andere groepen mogelijk. Deze kunnen op

afspraak tegen een geringe vergoeding worden rondgeleid. Bijzondere wensen zijn

mogelijk.

Voor schoolexcursies biedt Nationaal Monument Kamp Vught speciale voor-

zieningen zoals:

- Educatieve groepsbegeleiding op maat.

- Lesmateriaal voor verschillende niveaus van basis en voortgezet onderwijs.

- Een afgesloten educatieve ruimte met multimediale presentatiemiddelen.

www.nmkampvught.nl

De website ‘Gevangenen in het Oranjehotel’ is gemaakt voor scholieren die een

profielwerkstuk willen maken over verzet tijdens WO II. De ca. 750 gevangenen uit

de "doodenboeken" vormen de bron voor deze website.

De website biedt op verschillende niveaus informatie bij het maken van een profiel-

werkstuk: In een database zijn de 750 verzetstrijders terug te vinden uit de

Doodenboeken, met foto en korte biografie. Van 5 bekende namen uit het

Nederlandse verzet is de levensloop aan de hand van documenten al uitgezocht:

deze kunnen als voorbeeld dienen. Van 15 verzetsmensen geeft de website

gerichte onderzoekstips. Daarmee kan de scholier in zijn eigen woonplaats

biografische en andere gegevens verzamelen voor zijn profielwerkstuk. De website

is gemaakt door de afdeling Educatie van het Nationaal Archief in nauw overleg

met de Stichting Oranjehotel en een forum van geschiedenisleraren aangesloten

bij de VGN. Voor scholieren die dieper willen graven is er een oorlogsgids op

dezelfde website te raadplegen.

www.oranjehotel.nationaalarchief.nl



juni
10vrijdag

Dagen van Erkenning 
Moederdag                 Onnozele kinderen 
Vaderdag                   Lerarendag 

Door wie is vaderdag bedacht?

Dagen van Erkenning 
Moederdag                 Onnozele kinderen 
Vaderdag                   Lerarendag 

Wanneer is het wereldwijd lerarendag?

januari
31maandag

voor kleuters

COCOCOCOCOCO

Wanneer is de dag van onnozele kinderen?

Onnozele kinderen

Dagen van Erkenning 
Moederdag                 Onnozele kinderen 
Vaderdag                   Lerarendag 

Waar komt de traditie van moederdag vandaan?

VRAAG ?VRAAG ?

mei
07/08weekend

Dagen van Erkenning 
Moederdag                 Onnozele kinderen 
Vaderdag                   Lerarendag 



Net als moederdag is ook vaderdag van Amerikaanse herkomst. Ook hier is de

oorsprong een particulier initiatief, van een zekere mevrouw Sonora Dodd uit

Washington die daarmee haar vader wilde eren, die na het vroege overlijden van

zijn vrouw in zijn eentje een gezin van zes kinderen opvoedde. Vaderdag wordt

gevierd elke tweede zondag in juni. Dodd, die in 1909 met haar initiatief kwam,

wist in 1924 de steun te verwerven van de toenmalige president Calvin Coolidge.

Vanaf 1966 is het een officiële feestdag in Amerika. In een tijd dat steeds meer

vaders actief zijn in het huishouden en betrokken bij de opvoeding van de kinderen

ligt het voor de hand dat vaderdag steeds populairder zal worden. Feesten als

vaderdag en moederdag zijn immers bedoeld om het onvermoeibare werken achter

de schermen te belonen.

www.volkscultuur.nl

Vijf oktober is uitgeroepen als wereld lerarendag om respect te
tonen voor alle leerkrachten in het onderwijs. Van onderwijzer -
leraar - docent - hoogleraar en professor. Van wie leer jij
eigenlijk het meest: je ouders - vrienden - buren - internet -
sport - hobby's?

CoCoCo voor Kleuters

Voor kleuters is het museum een spannende plek. Ze zijn nog onbevooroordeeld

en vinden een museumbezoek, waar ze iets kunnen leren over kunst door te kijken

en luisteren, een buitengewone belevenis. Na het bezoek aan de Schiedamse

CoBrA-collectie, gaan de kleuters aan de slag met verf en maken hun eigen CoBrA-

dier. De volgende Co van CoCoCo voor kleuters is het bekijken van de kunstwerken

die gemaakt zijn door kunstenaars die ook wel ‘koele abstracten’ worden genoemd.

Aan de hand van deze kunstwerken, maken de kleuters ook een ‘cool’ kunstwerk.

Bij het laatste onderdeel van CoCoCo voor kleuters staat de hedendaagse – ook wel

‘contemporary’ - kunst centraal. Bij de hedendaagse kunstwerken voeren de

kleuters een schimmenspel op.

www.stedelijkmuseumschiedam.nl

Wat herdenken we op Onnozele – kinderdag ? 

Op Onnozele kinderen dag wordt de kindermoord in 
Bethlehem herdacht. De bijbelse koning Herodus liet alle 
kinderen van twee jaar en jonger vermoorden. Op 
onnozele kinderendag [28 december] gingen de kinderen 
de straat op om te bedelen voor snoep en geld. 
Kenmerkend is dat de kinderen verkleed als volwassenen 
langs de deuren gingen om hun lied te zingen. Vooral in 
Zuid Nederland en Noord Vlaanderen vierden de 
kinderen dit Onnozele – kinderfeest.

Moederdag wordt traditioneel gevierd met een ontbijt op bed. Het is een jaarlijkse

feestdag die, naar Amerikaans voorbeeld, elke tweede zondag van mei gehouden

wordt. In zijn moderne vorm heeft het feest veel te danken aan de Amerikaanse

Anna Jarvis, die uit bewondering voor haar - in 1906 overleden - moeder in 1912

de Mother's Day International Association oprichtte om te ijveren voor een dag om

alle moeders te eren. Al in 1914 werd moederdag in Amerika uitgeroepen tot

officiële feestdag. In Nederland werd het feest ingevoerd door het Leger des Heils,

de Nederlandse Bakkersvereniging en de Koninklijke Maatschappij voor Plant-

kunde. Moederdag wordt het vanaf circa 1925 in Nederland gevierd. Overigens

was Moeder Zondag al tijdens de middeleeuwen een kerkelijk feest dat op de

zondag voor pasen gevierd werd.

Foto uit: Traditie, tijdschrift over tradities en trends jaargang 7 nr. 1 (2001)

www.volkscultuur.nl



Jee, wat stinkt het hier! Jij kan wel een pomander gebruiken!

Een pomander is een geurbal en wordt wel gebruikt om
luchtjes uit kastjes te verdrijven.

MAAK JE EIGEN
POMANDER

oktober
maandag 31Geurtjes

Stinkend Verleden              De pot op 
Poepen op zee                   Pomander    

STINKEND
VERLEDEN

Op het schilderij De Anatomische les van dokter Tulp
vertelt de dokter zijn collega’s het een en ander over de
binnenkant van het menselijk lichaam. Waarom vonden
dit soort anatomische lessen toen vooral in de winter
plaats?

juli
15vrijdag

Geurtjes
Stinkend Verleden              De pot op 
Poepen op zee                   Pomander    

DE POT OP? 

In een oude Victoriaanse pub in Liverpool is het toilet een
beschermd monument.

Wat vind je: mag het toilet nog gebruikt worden of niet?

juli
06woensdag

Geurtjes
Stinkend Verleden              De pot op 
Poepen op zee                   Pomander    04

januari
dinsdag

POEPEN
OP ZEE?

Geurtjes
Stinkend Verleden              De pot op 
Poepen op zee                   Pomander    



Uit de leskist “Berend en de toverkruiden”, bij het gelijknamige boek van Martine

Letterie

www.edu-art-gelderland.nl/cultureelerfgoed

De anatomische lessen vonden vooral in de winter plaats omdat men nog geen

goede mogelijkheden had het dode lichaam gekoeld te bewaren. Bij zomerse

temperaturen zou het lijk sneller ontbinden, wat een enorme stank zou geven. Om

de stank te verdrijven werd er bij een les ook regelmatig pijp gerookt.

De anatomische les van Dokter Tulp van Rembrandt behoort tot de vaste collectie

van het Mauritshuis. Het museum bezit nog meer schilderijen van Rembrandt.

Volgend jaar is het vandaag precies 399 jaar geleden dat Rembrandt werd geboren,

op 15 juli 1606.

www.mauritshuis.nl

www.erfgoedactueel.nlwww.erfgoednederland.nl

Hygiëne aan boord

Een botter had geen toilet! Bij goed weer ging alles gewoon overboord, maar bij

slecht weer kwam de hoosschep goed van pas. Zeker voor het jongste lid van de

bemanning.

De hoosschep was een houten schep die werd gebruikt om overtollig water uit de

boot te scheppen (hozen).

De illustratie hangt in de tentoonstelling ‘De Huizer Haven, 150 jaar’ en is nog t/m

26 februari te zien in het Huizer Museum.

Illustratie voorzijde: Annet Schaap

www.huizermuseum.nl



25 en 26 juni in Archeon 

INTERNATIONAAL
13DE EEUWS
WEEKEND

INTERNATIONAAL
13DE EEUWS
WEEKEND

juni
07dinsdag

Goede oude tijden? 
Hunebedden     Karavaan avontuur 
Romeinse belegering   13e eeuws weekend   

Archeon

KENT U DE
POËZIE VAN DE
HUNEBEDDEN?

Als Drent binj altied stoned
umday tussen Hunebedden woont

juli
07donderdag

Goede oude tijden? 
Hunebedden     Karavaan avontuur 
Romeinse belegering   13e eeuws weekend   

ROMEINSE
BELEGERING

10 juli in het Historich OpenluchtMuseum in Eindhoven

ROMEINSE
BELEGERING

juli
05dinsdag

Goede oude tijden? 
Hunebedden     Karavaan avontuur 
Romeinse belegering   13e eeuws weekend   

Historisch OpenluchtMuseum in Eindhoven

Drink een kopje bedoeïenenthee, luister naar de
woestijnverhalen en laat een henna-tatoo zetten in het

Bijbels Openluchtmuseum.

KARAVAANAVONTUUR

april/mei
30/01weekend

Goede oude tijden? 
Hunebedden     Karavaan avontuur 
Romeinse belegering   13e eeuws weekend   



Uit heel Europa komen dit weekend groepen naar Archeon die de dertiende eeuw

(1150 tot 1375) uitbeelden. Zij slaan in het park hun kampementen op en geven

verschillende demonstraties. Met ongeveer honderdtwintig deelnemers en vijftig

tenten belooft dit een kleurrijk evenement te worden. De verenigingen komen onder

andere uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Noorwegen.

In het park worden kleurrijke kampementen opgezet waar de verschillende groepen

hoogmiddeleeuwse ambachten beoefenen en authentieke maaltijden bereiden.

Er zullen levensechte duels worden gehouden en verschillende demonstraties

gegeven, zoals exerceren, wapenexercities en wapendemonstraties.

www.archeon.nl

In een sfeervolle ambiance luisteren naar de mooiste gedichten

www.hunebeddencentrum.nl

In het Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven belegeren de Romeinen het dorpje

Eversham. De Romeinen vallen aan en willen het dorpje Eversham bezetten. Dit

gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, het wordt een spannend spektakel! Daar-

naast zijn er vechtshows en demonstraties, waarbij de Romeinen zich presenteren

in hun schitterende kostuums en wapenuitrusting.

De Romeinen geven u een kijkje in het dagelijkse leven van die tijd. Voor kinderen

zijn er speciale kinder-activiteiten, dus kom en doe mee!

In de herberg worden door de herbergier heerlijke Romeinse spijzen en dranken

geserveerd. Echt genieten van de gezelligheid, heerlijke gerechten en historische

muziek.

www.historisch-openluchtmuseum-eindhoven.nl

Ga in de meivakantie mee op avontuur in het Bijbels Openluchtmuseum en wordt

gastvrij ontvangen door de bedoeïenen met vers gebakken brood en drink een kopje

heerlijke kruidenthee terwijl je luistert naar de verhalen over het harde bestaan in

de woestijn.

Laat een echte henna-tatoo zetten in het Arabische dorp Tell Arab en ruik de

heerlijke geuren van de wierook.

www.bijbelsopenluchtmuseum.nl



december
woensdag 28

Vindt de naam van deze beroemde Nederlandse architect door
de letters in de juiste volgorde te zetten.

R
U

D
K

E

I

PUZZEL

                 Onderzoeken 
Cultureel Erfgoed Wat gebeurt hier 
Puzzel (Architect) Puzzel (Dokkum) 

VRAAG ?VRAAG ?

juni
09donderdag

Wat gebeurt hier?

                 Onderzoeken 
Cultureel Erfgoed Wat gebeurt hier 
Puzzel (Architect) Puzzel (Dokkum) 

CULTUREEL ERF-
GOED, WAT IS DAT?

Streep door wat er niet bij hoort:

juni
02donderdag

• water
• landschap
• kerktoren
• scheepswrak
• ritueel
• paleis op de

dam

• boom
• stadskern
• foto
• schilderij
• vondelpark
• lied
• prullenbak

                 Onderzoeken 
Cultureel Erfgoed Wat gebeurt hier 
Puzzel (Architect) Puzzel (Dokkum) 

donar r e t s o o l k p
eik
friezen b f s n e d i e h
frija
goden p r e t o n r r i
heidens
kelk p i y f a k a k l
kerk
klooster a e t t a e n g i
les
linnen u z s m i l o o n
paus
perkament s e e i k k d d n
terp
tyr l n a d o w u e e
wodan

t f r ij a s ! n n

Wie werd in 754 bij Dokkum vermoord? Streep de woorden uit de
lijst door.
De woorden staan kriskras door elkaar, zelfs achterstevoren en
schuin omhoog. De letters die je overhoudt vertellen je de naam!

PUZZELPUZZEL

maart
16woensdag

                 Onderzoeken 
Cultureel Erfgoed Wat gebeurt hier 
Puzzel (Architect) Puzzel (Dokkum) 



Oplossing: Duiker

Jan Duiker (1890-1935)

Het had ook anders kunnen lopen, en Jan Duiker zou dan geen architect, maar wel-

licht concertpianist zijn geworden. Na in 1907 eindexamen te hebben gedaan aan

de vijfjarige HBS in Den Haag, aarzelde hij namelijk tussen een conservatorium-

opleiding en een studie bouwkunde. Uiteindelijk koos hij voor het laatste, en in

1908 liet hij zich inschrijven aan de Technische Hoogeschool te Delft. Tot zijn

jaargenoten behoorde de Amsterdamse koopmanszoon Bernard Bijvoet, en met

hem raakte Duiker zeer goed bevriend; ook Bijvoet was een muziekliefhebber en

een getalenteerde pianist. Toen zij in 1913 afstudeerden als bouwkundig

ingenieur, konden beiden onmiddellijk aan de slag bij hun Delftse leermeester,

prof. H. Evers, die uitvoering gaf aan de bouw van het door hem ontworpen raad-

huis van Rotterdam. Na Evers drie jaar lang te hebben geassisteerd, begon het

inmiddels onafscheidelijke tweetal eind 1916 in Den Haag een eigen architecten-

bureau. In 1925 kwam er een einde aan de jarenlange samenwerking.

Jan Duiker is vooral bekend als architect van het Nieuwe Bouwen. Een richting in

de architectuur die de toepassing van de nieuwste bouwtechnieken en -materialen

(beton, staal en glas) propageerde. Bekende bouwwerken van hem zijn Sanatorium

Zonnestraal en hotel-theater Gooiland, beide in Hilversum en de Openluchtschool

voor het Gezonde Kind in Amsterdam-zuid. 

Begin 20e eeuw was er nog geen waterleiding in Jutphaas (nu onderdeel van

Nieuwegein) en ook was niet overal een pomp in de buurt. Je kon toen water kopen

bij de waterverkoper.

(bron uit PO over woonomstandigheden in Juthpaas 1890-1930,

zie: www.erfgoedhuisutrecht.nl/onderwijs)

foto voorzijde: Gemeentearchief Nieuwegein

www.erfgoed-utrecht.nl

Wat is cultureel erfgoed? Waar begint het en waar houdt het op? Vaak ontstaat

hierover discussie.

Cultureel erfgoed =

Materiële en immateriële overblijfselen uit het verleden waarvan een samenleving

het van belang vindt ze te bewaren voor heden en toekomst.

PS: "google" voor de grap eens op "wat is cultureel erfgoed"

www.erfgoedactueel.nlwww.erfgoednederland.nl

Wynfrith werd geboren in 672 in Engeland. Nadat hij lang in een klooster had

gewoond, vertrok hij naar het vaste land om de mensen te bekeren tot het

christendom. Hij kreeg hiervoor toestemming van de paus. Ook kreeg hij een nieu-

we naam: Bonifatius.

Hij was al tachtig toen hij naar Friesland ging om daar de mensen te bekeren.

Friesland was toen veel groter dan nu, van Zuid-Denemarken tot Noord-België.

Hij werd op 5 juni 754 door de Friezen bij Dokkum vermoord, een roofmoord.

Na zijn dood werd er een kerk gebouwd en werden de mensen in het gebied

christelijk.

www.museumdokkum.nl



SPELLETJE DOEN?

In een middeleeuwse kerkbank in het Stedelijk Museum
Zutphen is dit spel (door een ‘verveelde’ monnik) ingekrast.

SPELLETJE DOEN?

oktober
woensdag19Spelen 

Rebus (o.a.egel) Oud Hollands spel 
Rebus (o.a soldaat) Spelletje doen            

REBUSREBUS

september
woensdag 07Spelen 

Rebus (o.a.egel) Oud Hollands spel 
Rebus (o.a soldaat) Spelletje doen            

Galgje

Zet evenveel streepjes in de balk als de letters van het woord
dat je in gedachten hebt.

Indien de tegenstander een letter raadt, wordt deze ingevuld op
de streepjes. Als een letter meerdere keren voorkomt, dan wordt
deze op alle plaatsen ingevuld.

Wordt er een letter genoemd die niet in het woord voorkomt,
dan wordt achtereenvolgens getekend:

De galg, Het hoofd, Het lijf, Linkerbeen, Rechterbeen, Linker-
arm, Rechterarm

Er mag dus 6 x misgeraden worden. Bij de 7e keer heeft de
tegenstander verloren.

Tip: Neem ‘themawoorden’. Zie achterkant voor voorbeelden van
monumenten themawoorden.

OUD HOLLANDSE
SPELLETJES

augustus
25donderdag

Spelen 
Rebus (o.a.egel) Oud Hollands spel 
Rebus (o.a soldaat) Spelletje doen            

REBUSREBUS

april
05dinsdag

Spelen 
Rebus (o.a.egel) Oud Hollands spel 
Rebus (o.a soldaat) Spelletje doen            



Het molenspel

Twee spelers of twee groepen spelers spelen elk met 9 stenen van verschillende

kleur (wit en zwart).

De spelers zetten om de beurt een steen op een willekeurig hoek- of kruispunt van

het spelveld en proberen een 'molen' te maken. Een 'molen' is: 3 stenen van

dezelfde kleur op een rij, verbonden door een lijn. De truc is nu om te verhinderen,

dat de tegenpartij een 'molen' kan maken. Wie een 'molen' heeft gemaakt mag een

willekeurige steen van de tegenspeler van het bord pakken. Je mag echter geen

steen uit een gesloten 'molen' halen.

Als alle stenen zijn gezet, wordt er om de beurt geschoven met een willekeurige

steen langs de lijnen naar de volgende stip. Ook hier moet je proberen 'molens' te

maken en zo de stenen van de tegenspeler af te pakken. Als een speler nog maar

drie stenen heeft, mag hij springen. Hij mag daarbij zijn speelsteen op ieder

willekeurig vrij punt zetten. Wie alle stenen, op twee na, van de tegenspeler heeft

afgepakt, is de winnaar.

Uit de leskist “Leven in een Middeleeuwse stad” die is ontwikkeld in opdracht van

de Projectgroep Erfgoededucatie Gelderland, een samenwerkingsproject van 

EDU-ART Gelderland en het Gelders Erfgoed.

www.edu-art-gelderland.nl/cultureelerfgoed

In de week van Open Monumentendag wordt in de gemeente Apeldoorn veel

aandacht besteed aan de kennismaking van kinderen met monumenten. Al twee

keer is met veel succes een Monumentensnuffeldag georganiseerd. Het betreft

een samenwerkingsproject tussen de Stichting Apeldoornse Monumenten, de

gemeente Apeldoorn en het Bureau Uit de Tijd. ’s Ochtends werden schoolgroepen

uitgenodigd bij een monument en bracht een verhalenverteller de leerlingen in

sferen van lang geleden. ’s Middags konden kleine groepjes kinderen snuffelen aan

monumenten en er een leuke activiteit doen, zoals opgraven, papier scheppen of

een kunstwerk maken.

Oplossing rebus:

Bij monumenten valt veel te beleven

www.apeldoorn.nl/cultuurhistorie

Voorbeelden van monumenten themawoorden:

1. Evoluon

2. Accijnshuisje

3. Cannenburgh

4. Sypesteyn

5. Canisiuscollege

6. Nirwanaflat

7. Planetarium

8. Proveniershuis

9. Cuneratoren

10. Markiezenhof

Andere thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: Componisten, schilders, schrijvers of

spreekwoorden en gezegden.

Heb je de rebus opgelost? Dan weet je nu waarom de Nieuwe Hollandse Waterlinie

de vijand in de Tweede Wereldoorlog niet tegen hield.

(uit: Het Groot Utrecht Ontdekboek)

Dit voorjaar komt het Heuvelrug Ontdekboek uit, voor alle kinderen die een bezoekje

brengen aan de Utrechtse Heuvelrug! Vol met leuke weetjes, proefjes, raadsels en

nog veel meer.

www.erfgoed-utrecht.nl



UIT ALLE
WIND-

STREKEN

oktober
dinsdag11Waar de wind waait

Uit alle windstreken      Vlucht van de eeuw 
Met de neus in de wind  Emigreren 

VLUCHT
VAN DE EEUW

mei
13vrijdag

Waar de wind waait
Uit alle windstreken      Vlucht van de eeuw 
Met de neus in de wind  Emigreren 

Open Cockpitdagen 2005 in Soesterberg 3 t/m 6 en 8 mei

april
25maandag

MET JE NEUS 
IN DE WIND

Waar de wind waait
Uit alle windstreken      Vlucht van de eeuw 
Met de neus in de wind  Emigreren 

Open Cockpitdagen

23
februari

woensdag
Waar de wind waait

Uit alle windstreken      Vlucht van de eeuw 
Met de neus in de wind  Emigreren 



Op de website www.museumvereniging.nl/nmv/ip is dit interessante praktijk-

voorbeeld te vinden. De multiculturele klantenkring van de Distilleerketel, één van

de zeshonderd draaiende molens in Nederland, is geportretteerd in de publicatie

uit alle windstreken. De man op de omslag maakt met het fijngemalen maïsmeel

van de Distilleerketel zijn favoriete recept uit Mozambique, Okrasaus met mais-

puree. Je gedragen naar de omstandigheden, dat is een levensles die migranten

bij uitstek beheersen. De molen naar de wind keren, heet dat.

www.museumvereniging.nl/nmv/ip

Het Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg organiseert diverse activiteiten

waarin de geschiedenis en de ontwikkeling van de (militaire) luchtvaart centraal

staat.

Het scholenproject ´Vlucht van de Eeuw´ geeft basisschool leerlingen groep 8 en

leerlingen uit het VMBO inzicht in de wereld van de vliegers, onderhoudstechnici

en de ontwerpers door middel van workshops. Tevens maakt de spectaculaire

theatervoorstelling ´Vlucht van de Eeuw´ deel uit van het programma. Beleef iedere

dinsdag- en donderdagmiddag de ´Vlucht van de Eeuw´ in het Militaire Luchtvaart

Museum. Voorbereidend lesmateriaal wordt verstrekt bij inschrijving.

www.militaireluchtvaartmuseum.nl

Het Militaire Luchtvaart Museum organiseert 3 mei, 4 mei, 5 mei (Hemelvaarts-

dag), 6 mei en zondag 8 mei 2005 de Open Cockpitdagen. Bezoekers krijgen de

unieke kans plaats te nemen in de cockpit van een zestal bijzondere toestellen.

Nadere informatie is te vinden op de website.

www.militaireluchtvaartmuseum.nl

Bijzondere lesbrief

Wat betekent het om naar een ander land te emigreren? Om kinderen spelender-

wijs kennis te laten maken met het fenomeen migratie, heeft het Stadsarchief

Dordrecht een speciaal educatief programma ontwikkeld. De titel van dit lespakket

is: ‘Emigreren ja of nee’. Een kennismakingsproject met de in Dordrecht woon-

achtige Turkse gemeenschap, leverde hiervoor uniek (beeld)materiaal op. De

kinderen krijgen naast de lesbrief een tentoonstelling en een film over het Turkse

dorp Kayapinar te zien. In het Stadsarchief bezoeken ze een echte Turkse huis-

kamer en op school komt een Turkse verteller op bezoek. Ter afsluiting maken de

leerlingen een mooi werkstuk.

www.dordrecht.nl/stadsarchief



Wie was Ongelovige Thomas?

VRAAG ?VRAAG ?

december
woensdag 21                Wel/niet erin geloven  

Abraham/Ibrahim      Rituelen 
Dierendag                 Ongelovige Thomas 

Op wiens sterfdag vieren wij dierendag?

VRAAG ?VRAAG ?

oktober
dinsdag 04                Wel/niet erin geloven  

Abraham/Ibrahim      Rituelen 
Dierendag                 Ongelovige Thomas 

augustus
19vrijdag

                Wel/niet erin geloven  
Abraham/Ibrahim      Rituelen 
Dierendag                 Ongelovige Thomas 

Wat zijn rituelen?

21
januari

vrijdag

Uit het speurboekje Op reis met Abraham/Ibrahim. 

                Wel/niet erin geloven  
Abraham/Ibrahim      Rituelen 
Dierendag                 Ongelovige Thomas 

Abraham/Ibrahim

Dit zijn drie heilige boeken; de tenach, de bijbel en de koran.
Als je de lijntjes volgt, zie je voor welke groep welk boek
belangrijk is.

WIE HOORT BIJ WELK BOEK?

christenen koran

tenach

moslims

joden

bijbel

Welke van deze boeken lees je
van achteren naar voren en
van rechts naar links?

O tenach
O bijbel
O koran



Het feest van Ongelovige Thomas, gevierd op de sterfdag van de apostel Thomas

op 21 december, is een zogenaamd omkeringsfeest, zoals Nederland er wel meer

kent en waarvan Carnaval het meest bekend is. In het zuiden van Nederland

werden onderwijzers en werkgevers opgesloten en slechts onder bepaalde voor-

waarden vrijgelaten (het vertellen van een verhaal of een vrije dag bijvoorbeeld).

De opgeslotenen werden geacht hierop met ongeloof te reageren, net zoals Thomas

die ook niet geloofde dat Jezus werkelijk uit de doden was opgestaan.

Collectie: J.H. Kruizinga

www.volkscultuur.nl

Werelddierendag wordt gevierd op 4 oktober, op de sterfdag van de grote middel-

eeuwse heilige en dierenvriend Franciscus van Assisi (1182-1226), de stichter van

de orde van de Franciscanen. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden

overal in Europa verenigingen opgericht tot bescherming van dieren. Op een

gezamenlijk, internationaal congres in Wenen, in 1929, werd besloten een Wereld-

dierendag in te stellen om de soms mensonterende behandeling van de dieren aan

de kaak te stellen. Dierendag fungeert dus als propagandamiddel voor een goed

doel. Over de hele wereld worden kleine en grote evenementen georganiseerd,

meestal op lokaal niveau en meestal speciaal bestemd voor kinderen om ze gevoel

voor dieren en de natuur bij te brengen.

Collectie: J.H. Kruizinga

www.volkscultuur.nl

Een ritueel is een traditie met een plechtig karakter. Kenmerkend is dat een ritueel

gebonden is aan spelregels. De regels zorgen ervoor dat de viering ‘juist’ verloopt.

Meestal wordt er gebruik gemaakt van bepaalde dingen of handelingen (symbolen),

die onderstrepen welke betekenis de viering voor de omstanders heeft. Veel rituelen

accentueren een overgang naar een nieuwe levensfase. Een voorbeeld van een

ritueel is de doop. De ouders kunnen zelf een doopjurk uitkiezen, maar verder

moeten zij zich aan een vast stramien houden. Met het doopwater wordt het kind

als het ware opgenomen in de gemeente van gelovigen en in de kerk.

www.volkscultuur.nl

Dit zijn de heilige boeken van drie godsdiensten die in 1 god geloven; jodendom,

christendom en islam. Op de Verhalenzolder van het Bijbels Museum maak je met

een reiskoffer in de hand kennis met Yoram, Karin en Machmet. Zij vertellen

eeuwenoude verhalen uit deze drie godsdiensten. Je reis begint in Jeruzalem. Dan

ga je de woestijn in, slaapt onder een twinkelende sterrenhemel en eindigt in een

wirwar van straatjes en indrukken. Tot slot speuren door het museum.

Extra programma’s in de voorjaarsvakantie.

www.bijbelsmuseum.nl



In het Rijksmuseum voor Volkenkunde is een masker te zien dat
is gevonden in een graf van een balspeler. Het rubberbalspel was
erg belangrijk in Mexico.
Het masker is van een bijzonder materiaal gemaakt. Van welk
materiaal?

A) Goud
B) Hout
C) Bizonschedel

december
24/25weekend

VRAAG ?VRAAG ?

Alles heeft twee kanten 
Fout Erfgoed           Monument veroveren   
Masker                   Janus 

Alles heeft twee kanten 
Fout Erfgoed           Monument   
Masker                   Janus 

Ze zeggen dat dit een monument is; wat vind jij? Jongens en
meisjes van vijftien, zestien jaar, autochtoon en allochtoon
stoten elkaar aan. Verbaasd, opgewonden, enthousiast. Ze
nemen deel aan de ‘Verovering’ van een monument.

MONUMENT?

november
dinsdag 01Alles heeft twee kanten 

Fout Erfgoed           Monument   
Masker                   Janus 

FOUT
ERFGOED?

september
donderdag 29Alles heeft twee kanten 

Fout Erfgoed           Monument   
Masker                   Janus 02

februari
woensdag

zoek de tijdsgeesten in de NJBG Janus!

Alles heeft twee kanten 
Fout Erfgoed           Monument   
Masker                   Janus 



C) Het masker is gemaakt van bizonschedel.

Dit is een van de vragen uit de route ‘In 80 vragen de wereld rond’. Wil je dit

masker, en nog veel meer andere voorwerpen, in het echt zien? Kom naar het Rijks-

museum voor Volkenkunde en stel je eigen vragenroute samen.

www.rmv.nl

Verbazing bij zowel de jeugd als monumentenzorgers. Het valt de jeugd mee;

monumenten blijken niet zo saai te zijn als ze lijken. Er zijn spannende anekdotes

te vertellen, die de fantasie prikkelen. Verbazing ook bij monumentenzorgers, want

jongeren zijn toch te interesseren voor cultureel erfgoed.

Het project ‘Verover Je Eigen Monument’ is bedoeld om jongeren van 13 tot 18

jaar op een eigen wijze te interesseren voor het culturele erfgoed. Enerzijds richt

het project zich direct tot jongeren. Zij worden geprikkeld om zélf een activiteit

te bedenken en te organiseren in of rondom een monument. Hiermee veroveren

zij dit monument! Zo worden jongeren op hun eigen manier betrokken bij

monumenten. Ze bepalen zelf wat ze over het monument willen leren. Deze

informatie lijkt in de ogen van volwassenen misschien miniem, maar blijft wel

hangen bij jongeren.

Daarnaast stimuleert het project erfgoedorganisaties om jongeren door middel van

een vraaggerichte werkwijze te benaderen. De interactie met en participatie van

jongeren kan bijdragen tot hun interesse voor cultuurhistorisch erfgoed.

www.veroverjeeigenmonument.nl

Wat te doen met monumenten ter nagedachtenis aan de helden uit ons verleden

wier reputatie ondertussen is afgebrokkeld? De monumenten voor legeraanvoerder

en gouverneur-generaal J.B. van Heutsz (1851-1924) stellen ons regelmatig voor

lastige keuzes. Over de toekomst van het kolossale monument voor Van Heutsz aan

de Amsterdamse Apollolaan is zelfs het Nederlandse Instituut voor internationale

Betrekkingen Clingendael om advies gevraagd, want het betreffende stadsdeelraad

kwam er niet uit.

Op advies van Clingendael is het monument aan de Apollolaan niet langer een

herinnering aan gouverneur-generaal Van Heutsz (1851-1924). Het wordt nu

beschouwd als een gedenkteken voor de koloniale geschiedenis van Nederland.

Het logo van de NJBG is sinds de oprichting in 1958 de Romeinse godheid Janus.

Janus heeft twee gezichten die zowel voor- als achteruit zien: in de Romeinse

godenwereld was hij de poortgod (ianua = deur) en stond hij symbool voor de in-

en uitgang. Bij de NJBG staat hij voor jongeren die zowel naar de toekomst als naar

het verleden kijken.

De NJBG daar belééf je als 9 tot 26 jarigen in verschillende werkgroepen ge-

schiedenis mee!

Vind de drie verstopte tijdsgeesten. Trek de spoken over en stuur je oplossing naar:

NJBG, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag.

De eerste 10 goede inzendingen krijgen een gratis lidmaatschap!

www.njbg.nl



Een monument van peperkoek

Hans en Grietje wisten het al: een eetbaar huisje is niet te
versmaden. Met het recept op de achterzijde maak je zelf een
peperkoeken monument. Het is alleen lastig om zo’n heerlijk
gebouw te behouden. Gelukkig is het eenvoudig te restaureren
of te herbouwen. Totdat je weer trek krijgt…

PEPERKOEK-
MONUMENT

PEPERKOEK-
MONUMENT

november
woensdag 09Dat kunnen wij ook 

In een doosje doen  Sloophamer 
Peperkoek monument Recept 

Een lekker zoethoudertje?

RECEPT

augustus
22maandag

Dat kunnen wij ook 
In een doosje doen  Sloophamer 
Peperkoek monument Recept 

Wie zou jij in een doosje willen doen?

mei
11woensdag

Dat kunnen wij ook 
In een doosje doen  Sloophamer 
Peperkoek monument Recept 

Dat zou een prachtige kop in een krant zijn! Wijken zijn aan
veranderingen onderhevig. Een wijk in verval kan ineens heel
hip worden. Waar ligt dat aan?

april
13woensdag

'LEERLINGEN
VMBO REDDEN

WIJK VAN
SLOOPHAMER'

Dat kunnen wij ook 
In een doosje doen  Sloophamer 
Peperkoek monument Recept 



Wat heb je nodig?

200g siroop (liefst van suikerbieten)

400g suiker

500g boter

1 eetlepel kaneelpoeder

2 theelepels geraspte gember

2 theelepels gemalen kruidnagel

geraspte schil van citroen en/of sinaasappel naar smaak

3 eieren

1 eetlepel bakpoeder

900g tarwebloem

poedersuiker

losgeklopt eiwit

een spuitzak met kleine opening

Hoe maak je het?

Kook de siroop, boter, suiker en kruiden en laat het mengsel weer koud worden.

Mix het met een deegklopper tot een glad papje. Klop de eieren apart tot schuim

en voeg ze toe. Meng apart water, bloem en bakpoeder en voeg dit ook toe aan het

mengsel. Klop dit deeg goed glad en dek het af met een keukendoek. Laat het

vervolgens een dagje staan.

Kneed de volgende dag het deeg goed door en rol het uit op een met bloem

bestoven oppervlak. Snij muren en daken met een scherp mesje uit. Het is een

goed idee de vormen eerst met papier te hebben uitgeprobeerd. Vergeet ook

deuren, ramen en andere details niet. Versier het gebouw door er een mengsel van

poedersuiker en eiwit op te spuiten en laat de stukken bakken in een voor-

verwarmde oven van 225°C. Haal de onderdelen uit de oven als de zijkanten mooi

bruin zijn en de bovenkant niet meer zacht is. Plak na het afkoelen je monument

in elkaar met het eiwit-poedersuikermengsel. Klaar!

www.cultuurnetwerk.org

Om te maecken sieroep van soethout

Neempt soethout iiii loet

Venighaer ii loet

Gedroechde ysop i loet

Hier doet bij iiii pinten schoen waeters ende laettet een nacht ende

een dach wel dicht gestoept. Dan soe koecktet op die helleft met honich ende

suycker penijt van ellicks xiiii loet roeswaeter een vierendeel ende tsal weessen

sieroep van soethout

Penijt = penide = kandijsuiker

Venighaer = azijn

Ysop = hysop (kruid)

www.leidenarchief.nl

Lokjes babyhaar, de eerste melktandjes of een T-shirt met handtekening van je

favoriete popzanger: iedereen heeft wel iets wat hem dierbaar is en wat hij op een

speciaal plekje bewaart. Vroeger deed men vaak voorwerpen en overblijfselen van

bijzondere mensen - heiligen - in kostbare kistjes. In kerken en musea zijn deze

relieken nog steeds te zien.

In dit project voor kinderen tussen 8 en 12 jaar versieren kinderen een kistje voor

hun eigen reliek.

www.catharijnenconvent.nl

Laat leerlingen meedenken over elementen waaraan een wijk moet voldoen. Welke

faciliteiten heeft een wijk nodig? Hoe verhoudt zich wonen en werken in een wijk?

Kunnen ze een link leggen met de geschiedenis van de wijk? Hoe rook het vroeger?

Hoe nu? Wat hoorde je vroeger? Wat hoor je nu? Moet iets van zijn verleden in

heden en voor de toekomst behouden blijven? Nadenken over de inrichting van een

wijk levert betrokken burgers op!

www.erfgoedactueel.nl



VERJAARDAG

Op deze dag werd de zeevaarder Piet Hein geboren in het 
jaar 1577. In Museum De Dubbelde Palmboom is de gratis te
bezoeken tentoonstelling Piet Hein gewijd aan zijn jonge jaren in
Delfshaven.

VERJAARDAG

november
vrijdag 25Helden

Reuzen                          T.V.Helden 
Verjaardag                     Zeehelden 

Op 25 november werd de zeevaarder Piet Hein geboren
in het jaar 1577. In Museum De Dubbele Palmboom is
de gratis te bezoeken tentoonstelling -Piet Hein- gewijd
aan zijn jonge jaren in Delfshaven.Kennen wij in Nederland nog reuzen?

VRAAG ?VRAAG ?

september
donderdag 08Helden

Reuzen                          T.V.Helden 
Verjaardag                     Zeehelden 

ZEE-
HELDEN

Voeg de voornamen bij de juiste achternaam

1. Jan Pieterszoon de With
2. Tjerk van Heemskerck
3. Maarten Hiddes
4. Jan de Ruyter
5. Karel Van Speijk
6. Piet Bontekoe
7. Witte Coen
8. Michiel Tromp
9. Jacob Doorman

10. Willem Hein

De meeste zeehelden komen uit de 16e en 17e eeuw. Welke twee
leefden in een latere eeuw?

augustus
13/14weekend

Helden
Reuzen                          T.V.Helden 
Verjaardag                     Zeehelden 

TV-
HELDEN

Ook oude televisieprogramma’s zijn cultureel erfgoed. Sommige
tv-helden zijn legendarisch. Wie speelde wie?

augustus
01maandag

Floris
Pipo de clown
Swiebertje
Zuster Clivia
Bromsnor
Tita Tovenaar
Snip
Snap

Lou Geels
Rutger Hauer
Cor Witschge
Ton Lensink
Willy Walden
Piet Muyselaar
Hetty Blok
Joop Doderer

Helden
Reuzen                          T.V.Helden 
Verjaardag                     Zeehelden 



Piet Hein van zwabber tot zeeschrik

Piet Pieterszoon Hein wordt op 25 november 1577 geboren in Delfshaven, in het

straatje dat langs de Oude Kerk naar de Achterhaven loopt, tegenwoordig de Piet

Heinstraat genoemd. Als jongen van vijftien vaart hij al mee met zijn vader, die

schipper is op een haringbuis. Kleine Piet had toen nooit kunnen vermoeden dat

zijn naam onsterfelijk zou worden……

Treed in de voetsporen van Piet Hein en ontdek hoe een eenvoudige jongen uit

Delfshaven een grote held werd met het speurspel Piet Hein van zwabber tot

zeeschrik! De tocht is voor kinderen en leidt langs de hoogtepunten van de

tentoonstelling en buiten het museum langs de plekken in Delfshaven waar Piet

Hein als kleine jongen ook heeft gelopen.

www.hmr.rotterdam.nl

In de middeleeuwen waren het vaak heiligen, die als reus in een optocht werden

rondgedragen – zoals bijvoorbeeld in Antwerpen de Heilige Christoffel. De op-

tochten waren religieuze spektakelstukken, die heel veel mensen trokken.

De moderne reuzen van nu hebben vaak een meer profane achtergrond. De

Roermondse reus Sjtuf (Roermonds voor Christoffel!) werd bijvoorbeeld in 1982

geschapen, als blikvanger bij de viering van het 750 jarig bestaan van Roermond

als stad. De oudste ‘moderne’ reuzen zijn Valuas en Guntrud, de legendarische

stichters van de stad Venlo. Sinds het eind van de negentiende eeuw vormen ze

een niet weg te denken onderdeel van de jaarlijkse Sint Janskermis in Venlo.

Wie alle reuzen in Nederland wil ontmoeten, moet op 18 september naar

Oisterwijk in Noord-Brabant komen. Daar wordt de landelijke reuzendag gevierd

(zie www.jaarvandefolklore.nl).

Foto: Ineke Strouken

www.volkscultuur.nl

Jan Pieterszoon Coen 1587 - 1629

Tjerk Hiddes 1622 - 1666

Maarten Tromp 1598 - 1653

Jan van Speijk 1802 - 1831

Karel Doorman 1889 - 1952

Piet Hein 1577 - 1629

Witte de With 1599 - 1658

Michiel de Ruyter 1607 - 1676

Jacob van Heemskerck 1567 - 1607

Willem Bontekoe 1587 - 1630

Floris - Rutger Hauer

Pipo de clown – Cor Witschge

Swiebertje – Joop Doderer

Zuster Clivia – Hetty Blok

Bromsnor – Lou Geels

Tita Tovenaar – Ton Lensink

Snip – Piet Muyselaar

Snap – Willy Walden

www.erfgoedactueel.nlwww.erfgoednederland.nl



Waar wordt nog een echte kerkmis op de kermis
gehouden?

VRAAG ?VRAAG ?

juli
22vrijdag

De kermis 
   Draaimolens  Kermis? 
   Botsautootjes Echte kerkmis 

Wat betekent het woord kermis?

VRAAG ?VRAAG ?

juli
21donderdag

De kermis 
   Draaimolens  Kermis? 
   Botsautootjes Echte kerkmis 

Hoe lang bestaan botsautootjes?

VRAAG ?VRAAG ?

juli
16/17weekend

De kermis 
   Draaimolens  Kermis? 
   Botsautootjes Echte kerkmis 

Hoe lang bestaan draaimolens?

VRAAG ?VRAAG ?

juli
14donderdag

De kermis 
   Draaimolens  Kermis? 
   Botsautootjes Echte kerkmis 



Op het Maliebaanfestival in Utrecht, een traditionele kermis met attracties,

muziek, circus, acrobatiek en toneelspel wordt op zondag 10 juli nog een echte

kerkmis in de botsautootjes gehouden. Het is een nu zeventienjarige traditie

waarbij kermis en kerk als vanouds weer aan elkaar gekoppeld worden. De mis

wordt vaak gedaan door Kardinaal Simonis of door de pastoor van de kermis- en

circusmensen. De zusters Augustinessen komen zingen. Na de mis gaan de kerk-

gangers in de poffertjeskraam koffie drinken en poffertjes eten.

Foto: Ineke Strouken

www.volkscultuur.nl

Kermis is een verbastering van kerkmis. Een kerkmis werd gehouden als viering

van de inwijding van een nieuw kerkgebouw. Die viering bestond uit een heilige

mis en een jaarmarkt. Toen in de middeleeuwen veel kerken werden gebouwd,

ontstonden de eerste kermissen in de elfde eeuw. Op de kermis kon je producten

kopen die bij de plaatselijke ambachtslieden niet te krijgen waren en je kon kijken

naar toneelspelers, koorddansers, goochelaars, kwakzalvers en luisteren naar

muziek.

Uit: J. ter Gouw, De Volksvermaken (1870)

www.volkscultuur.nl

Botsautootjes zijn nog niet zo oud. Pas in de jaren twintig van de vorige eeuw

kwamen de eerste kermisattracties met elektrische autootjes die men zelf kon

besturen. In Amerika en Engeland zijn de botsautootjes of Dodgems uitgevonden.

Dodgem is een afkorting van ‘dodge them’. Dodge betekent ‘heen en weer

bewegen’ maar ook ‘ontwijken’. In Nederland heten botsautootjes bij de kermis-

exploitanten ‘autoscooters’. Deze naam is waarschijnlijk afgeleid van ‘skooter’ de

naam die attractiebouwer H. Haase uit Duitsland gebruikte voor zijn eerste bots-

autootje uit 1926.

Foto: Piet de Boer

www.volkscultuur.nl

Draaimolens zijn ongeveer vier eeuwen oud. De eerste Europeaan die een draai-

molen zag, was de Engelsman Peter Mundy. In 1609 reisde hij door het Turkse

rijk en kwam in Philippopolis een draaimolen tegenkwam. In West-Europa duiken

in de achttiende eeuw apparaten op die leken op draaimolens. Het waren toestellen

waarmee de adel op houten paarden het ringsteken oefende. Beide attracties zijn

de basis voor de draaimolen of carrousel geworden. De draaimolen is nog steeds

populair op de kermis. Aan de kwast voor een gratis rit is nog te zien dat vroeger

het ringsteken op de carrousel werd geoefend.

Afbeelding uit: The travels of Peter Mundy (1608-1667)

www.volkscultuur.nl



ZOEK HET
VIJFDE ZWIJN

Vergroot het blad tot A5-formaat, vouw het blad langs de
stippellijnen en wel zodanig dat de lijnen B op elkaar komen te

liggen. Doe hetzelfde met de lijnen A.

ZOEK HET
VIJFDE ZWIJN

mei
06vrijdag

Politiek
Peter van Straaten       Bedreigde soorten 
Politieke komieken Het vijfde zwijn  

april
18maandag

TENTOON-
STELLING

Politiek
Peter van Straaten       Bedreigde soorten 
Politieke komieken Het vijfde zwijn  

Museumles voor onder- en bovenbouw HAVO/VWO bij de
tentoonstelling Politiek in Prent 2004 

(25 maart - 1 mei 2005)

MUSEUMLES
POLITIEKE KOMIEKEN

maart
15dinsdag

Politiek
Peter van Straaten       Bedreigde soorten 
Politieke komieken Het vijfde zwijn  

januari
27donderdag

DE POLITIEKE TEKENINGEN

VAN PETER VAN STRAATEN

Politiek
Peter van Straaten       Bedreigde soorten 
Politieke komieken Het vijfde zwijn  



Deze vouwpuzzel werd direct na de bevrijding verspreid

www.oorlogsmuseum.nl

Met de dood van Opland (pseudoniem van Rob Wout) in 2001 stierf één van de

belangrijkste politiek tekenaars die Nederland na de Tweede Wereldoorlog heeft

gekend. Met zijn politieke prenten die sedert 1947 in De Groene Amsterdammer

en 1948 in de Volkskrant verschenen, heeft hij de geschiedenis van binnen- en

buitenland vastgelegd. In Historisch Centrum Het Markiezenhof te Bergen op Zoom

is de tentoonstelling Opland: de wereld (1947 - 2001) volgens Opland te zien tot

21 augustus 2005. Er is een educatief programma ontwikkeld met als onderwerp

Vietnam voor havo- en vwo leerlingen.

www.markiezenhof.nl

De museumles ‘Politieke komieken’ geeft leerlingen inzicht in politieke prenten

(onder- en bovenbouw HAVO- en VWO). Na een korte introductie op de lopende

tentoonstelling over politieke prenten, gaan de leerlingen in groepjes van twee

zelfstandig de tentoonstelling bekijken. Welke tekening spreekt hen het meest aan?

Met behulp van een opdrachtenvel wordt hun favoriete tekening geanalyseerd.-

‘Politieke Komieken’ vindt aansluiting bij de volgende vakken: Maatschappijleer;

Kunst- en cultuurvakken. Deelname aan dit lesprogramma is alleen mogelijk

wanneer er een expositie is met politieke prenten in het Persmuseum zoals de

tentoonstelling Politiek in Prent 25 maart - 1 mei 2005. Duur programma: circa

1,5 uur.

Kosten: EUR 45,00. Te zien in het Persmuseum, Amsterdam

www.persmuseum.nl

De Politieke tekeningen van Peter van Straaten

Onderwijsapplicatie voor bovenbouw HAVO/VWO

Leerlingen kunnen deze digitale applicatie op school spelen en ze worden op

ludieke wijze – met behulp van politieke tekeningen van Peter van Straaten –

ingeleid in de geschiedenis van de Nederlandse politiek van de afgelopen drie

decennia. Er zijn geen kosten verbonden aan deze digitale les. Voor toegang tot de

les, Kijk op www.persmuseum.nl

Te zien in het Persmuseum, Amsterdam.

www.persmuseum.nl



Tussen welke twee steden reed de eerste stoom-
locomotief in Nederland?

VRAAG ?VRAAG ?

mei
30maandag

Treinen en tijden 
De kalender    Romeinse cijfers 
Stoomlocomotief   Stoomtreindag 

april
27woensdag

NATIONALE
STOOMTREINDAG

Treinen en tijden 
De kalender    Romeinse cijfers 
Stoomlocomotief   Stoomtreindag 

op Hemelvaartsdag

03
januari

maandag

Voor U staat hIer D = 500
eUsebIUs C = 100
reCht op en fIer L = 50
Vaak besChoten W = VV = 10
en zo Lang gekWeLD U = V = 5
gerestaUreerD I = 1
en In praCht hersteLD

In welk jaar is de toren herbouwd?

VRAAG ?VRAAG ?

Treinen en tijden 
De kalender    Romeinse cijfers 
Stoomlocomotief   Stoomtreindag 01/02

januari

weekend

Een stukje oud Romeins erfgoed in Nederland

DE KALENDERDE KALENDER

Treinen en tijden 
De kalender    Romeinse cijfers 
Stoomlocomotief   Stoomtreindag 



Tussen Amsterdam en Haarlem in 1839. De Arend was de eerste stoomlocomotief

in Nederland.

Zwaai vanaf juni 2005 de Arend uit bij zijn eerste stoomrit in het nieuwe

Spoorwegmuseum in Utrecht. De Arend is in Engeland vervaardigt. In een Engels

mijndorp ontmoet u dhr. Middlemiss, de allereerste machinist van de Arend. Hij

vertelt u over hoe het allemaal begonnen is. De maximale snelheid van de Arend

was 90 km/u.

www.spoorwegmuseum.nl

Zoals elk jaar wordt op Hemelvaartsdag het rijseizoen van de Nederlandse

museumspoor- en tramlijnen geopend. Daar kunt u zien hoe het er vroeger bij spoor

en tram aan toe ging. Perfect gerestaureerde stoomlocomotieven, rijtuigen

en wagons, stations in oude stijl, oude seinen en uniformen, het is er allemaal.

Voor een compleet overzicht van de speciale activiteiten op 5 mei kijkt u op

www.railmusea.nl

www.railmusea.nl

Informatie verkregen van de Vereniging Torenwachters van Eusebius, Arnhem.

www.eusebius.nl

Wist je dat de kalender die wij in Nederland gebruiken zelf ook een stukje erfgoed

is? Van ongeveer 50 voor Christus tot ongeveer 400 na Christus was Nederland een

onderdeel van het Romeinse Rijk. De Romeinen hadden hun eigen systeem om tijd

te meten. Zij verdeelden het jaar in twaalf maanden of manen. Deze manen waren

zeer belangrijk voor de offers aan de goden, voor de rechtspraak en ook voor de

handel. Bij de nieuwe maan moesten alle oude rekeningen betaald worden. Bij

iedere nieuwe maan kwam er een speciale priester naar het forum om uit te roepen

dat het nieuwe maan was. Dit uitroepen wordt in het Latijn “calare” genoemd. De

eerste dag van de maand heette de kalends, de roepdag. Een kalender is dus

eigenlijk een “roeplijst van manen”.

www.archeon.nl



Museum de Gevangenpoort heeft een bijzondere collectie
strafwerktuigen. Veel voorwerpen ken je al van spreek-
woorden. Hoeveel gezegdes kun jij hier ontdekken?

VRAAG ?VRAAG ?

november
woensdag16Weet jij het 

Romeinse cijfers     Gevangenpoort 
Ra, ra wat is dit?     Muziektent 

Hoeveel liter bier kan er in een muziektent?

VRAAG ?VRAAG ?

november
donderdag10Weet jij het 

Romeinse cijfers     Gevangenpoort 
Ra, ra wat is dit?     Muziektent 

VRAAG ?VRAAG ?

april
26dinsdag

Romeinse cijfers

Weet jij het 
Romeinse cijfers     Gevangenpoort 
Ra, ra wat is dit?     Muziektent 30

maart
woensdag

Ra ra, wat is dit???

VRAAG ?VRAAG ?

Weet jij het 
Romeinse cijfers     Gevangenpoort 
Ra, ra wat is dit?     Muziektent 



Er komen best veel gezegdes uit het oude strafrecht! Op de foto staan onder meer,

van links naar rechts: voor galg en rad opgroeien; de een zijn dood is de ander

zijn brood; voor het blok staan; het pispaaltje zijn; een blok aan je been; tegen de

lamp lopen; voor het leven getekend, en vooraan: je geradbraakt voelen en de

genadeklap krijgen.

In Museum de Gevangenpoort ontdek je de geschiedenis van misdaad en straf. Na

de rondleiding kun je - als je durft - met een speciale audiotour een duik nemen

in het duistere verleden van Den Haag.

foto voorzijde: Rob Mostert

www.gevangenpoort.nl

Gebruik het erfgoed als middel voor onderwijs

Laat kinderen hun eigen omgeving bekijken zonder teveel de nadruk te leggen op

het cultuur-historische karakter. Wij vinden de volgende opdracht wel leuk:

Voor de Munsterkerk in Roermond staat een kiosk (muziektent). De kiosk moet

worden ingepakt om op 11 november door de Prins te worden uitgepakt. Hoeveel

m2 pakpapier moet je bestellen? Bereken het oppervlak door lengte, breedte en

hoogte in te schatten.

Om het feest compleet te maken wordt de kiosk door een gaatje in het dak met

bier gevuld. Hoeveel liter moet de brouwer leveren?

In elke stad en in elk dorp staan (historische) gebouwen waarmee je omtrek, opper-

vlak en inhoud kan oefenen. Prima om de rekenvaardigheid van de leerlingen op

peil te houden!

www.buitenskansen.net

www.cordys.nl

De Romeinen gebruikten letters om getallen aan te geven. In welke jaren zijn de

drie klokken gemaakt?

(uit: Het Groot Utrecht Ontdekboek)

Dit voorjaar komt het Heuvelrug Ontdekboek uit, voor alle kinderen die een

bezoekje brengen aan de Utrechtse Heuvelrug! Vol met leuke weetjes, proefjes,

raadsels en nog veel meer.

www.erfgoed-utrecht.nl

Het is een ijzerslak (afval) van ijzerbewerking.

Dit voorwerp zit in de spannende leskist OUD IJZER, die in opdracht van de

gemeente Apeldoorn gemaakt is door Bureau Uit de Tijd. De leskist is bedoeld voor

de bovenbouw van het basisonderwijs en kan gehuurd worden bij CODA/Apeldoorns

Museum.

In de Vroege Middeleeuwen was de Veluwe op het gebied van de ijzerwinning het

‘Ruhrgebied’ van de lage landen. In lemen oventjes werd ijzererts (klapperstenen)

en houtskool gedaan. Bij een temperatuur van 1150 graden stroomde het afval (de

ijzerslak) uit een gat uit de oven en bleef het ruwe ijzer achter in de oven. Dit werd

gesmeed tot voorwerpen en op grote schaal verhandeld (ruilhandel).

www.coda-apeldoorn.nl

www.apeldoorn.nl/cultuurhistorie


