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Jasper

In groep 3 en groep 4 laat het jongetje Jasper de kinderen kennis 
maken met de diverse thema’s. Jasper is een jongetje uit deze tijd en 
ongeveer even oud als de kinderen uit groep 3 en 4. 
Hij gaat regelmatig logeren bij opa en oma. Op een dag vindt Jasper 
een bijzondere verrekijker. Telkens als hij er door kijkt ziet hij een 
afbeelding uit het verleden. Zijn opa vertelt de verhalen erbij en zo 
ontdekt Jasper steeds meer over hoe het er vroeger uit zag.
Elke les begint met een verhaal en een (oude) foto. 
Als u bekend bent met verhalend ontwerpen kunt u de lessenserie 
starten  met het verhaal van de vondst.  Vervolgens bedenken de kinderen hoe Jasper er uit ziet, hoe 
zijn familie er uit ziet, zijn huis, het huis van opa en oma. Ook kunnen de kinderen bedenken hoe de 
bijzondere verrekijker op de zolder terechtgekomen is , een doos voor de kijker maken en bedenken 
hoe opa zou reageren. Meer informatie over verhalend ontwerpen kunt u vinden op www.verhalend-
ontwerpen.nl .

De thema’s

De thema’s die aan de orde komen in het project Van Buiten Leren hebben vooral te maken met de 
watergeschiedenis van het Oldambt. De lage ligging van het Oldambt ten opzichte van het zoute en 
zoete water heeft veel consequenties gehad voor de ontwikkeling van het gebied. De aanwezigheid 
van polders, grote boerderijen,  kanalen, sluizen en de plaats van dorpen, kerken, vestingen en schansen 
hebben allemaal hun oorsprong in dit waterverleden.
Met name in de lessen voor de bovenbouw speelt dit verband een rol. Wel is er voor gekozen in alle 
bouwen dezelfde thema’s aan de orde te laten komen, zodat er schoolbreed aan het project kan wor-
den deelgenomen.
Elk thema wordt door middel van een vaste indeling beschreven. De volgorde van de thema’s staat 
niet vast. Ook zullen niet alle thema’s even relevant zijn voor uw groep. 
U kunt de beschreven lesideeën op de voor u meest prettige wijze in uw lessen inpassen en uitbrei-
den met bijpassende opdrachten, verwerkingen en activiteiten. 
Er zijn vijf thema’s uitgewerkt. In het thema landschap gaat het vooral over dijken en overstromingen, 
het thema water heeft vooral molens als onderwerp, het thema boerderijen gaat over de tijd van ruim 
100 jaar geleden op de boerderij, het thema kerken over bouwen en versieren, het thema vestingen 
over de 80-jarige oorlog.
U begint elke les met een afbeelding. Deze afbeelding ziet Jasper als hij door de verrekijker kijkt. Bij 
elke les staat nog een aantal mogelijke afbeeldingen genoemd die u tijdens de les ook kunt laten zien.

Elk thema heeft de volgende 
indeling:
• Inleiding
• Verdieping
• Er op uit
• Verwerking
• Bestaand materiaal
• Boekentips

Daarnaast heeft dit thema nog een 
aantal bijlagen:
• Kijk- en doewijzer de boerderij
• Kijk- en doewijzer de kerk
• Kijk- en doewijzer de molen
• Verwerkingsblad Toen ik bij de boerderij was
• Verwerkingsblad Toen ik bij de kerk was
• Verwerkingsblad Toen ik bij de molen was
• Verhaalblad thema het landschap
• Verhaalblad thema het water
• Verhaalblad thema de boerderij
• Verhaalblad thema de kerk
• Verhaalblad thema de vesting
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De vondst

Afbeelding1: paard en wagen bij boerderij

 

De doos staat onder z’n bed. Zou hij er nog eens 
in kijken? Wat hij heeft gezien was toch wel heel vreemd. Jasper durft niet goed, maar is toch ook wel 
weer heel nieuwsgierig. 
Jasper logeert bij opa en oma. Gisteren regende het en verveelde hij zich een beetje, daarom mocht 
hij op de grote zolder spelen. Dat was altijd spannend. Er lag nog oud speelgoed van zijn vader Jaap, 
er stonden dozen met kleding en allerlei meubels. Hij bouwde vaak een hut en ging daarin spelen met 
oude autootjes, een trein en blokken.  Deze keer was hij echter op ontdekkingstocht gegaan en vond 
hij in een hoekje van de zolder een houten kistje. Jasper had het voorzichtig opengemaakt. De binnen-
kant van het kistje was bekleed met fluweel. Er zat een verrekijker in. Jasper was met de kijker naar 
het zolderraampje gelopen, hij wilde door de kijker naar buiten kijken. Toen hij erdoor keek zag hij 
iets vreemds. Iets heel anders dan datgene wat hij buiten zag. Hij zag een boerderij met een paard en 
een wagen ervoor………… vreemd.  Jasper had nog eens gekeken en nog eens en telkens zag hij iets 
anders. Wat een rare kijker.
Nu lag het kistje met de kijker onder z’n bed. Zou hij nog eens kijken? En zou hij het aan opa durven 
vertellen? Hij had zonder te vragen de kijker meegenomen naar de slaapkamer. Hij wist best dat hij 
het wel had moeten vragen. Zou opa boos worden?

Het verhaal
In elk thema vertelt opa een verhaal naar aanleiding van de foto die Jasper heeft gezien. Als Jasper ’s 
avonds in z’n bed ligt schieten hem allerlei vragen te binnen. Samen met opa heeft hij een ‘vragenbus’ 
gemaakt. In deze bus stopt hij alle vragen die hij heeft en samen met opa gaat hij een antwoord probe-
ren te vinden op de vragen. De vragen van Jasper komen in elk thema terug en samen met de kinde-
ren probeert u de vragen te beantwoorden. U kunt ook een vragenbus (laten) maken en de kinderen 
uitnodigen hun vragen over het thema hier in te doen.  Wat willen zij weten en wat zouden ze willen 
weten als ze Jasper zouden zijn? Tijdens het project kunt u de vragen proberen te beantwoorden. 
Mogelijk kunnen de kinderen een aantal antwoorden zelf bedenken. Natuurlijk kunt u ook zelf vragen 
in de vragenbus stoppen.

Jasper en opa
De invulling van de rol van Jasper en opa kunt u zelf bepalen. Spelen zij een hoofdrol in het project of 
is het zijdelings bij de inleiding van het thema?
Wanneer u Jasper en opa een sterkere rol geeft kunt u gebruik maken van handpoppen, zodat er ook 
een gesprek mogelijk is tussen Jasper, opa en de kinderen.
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Tijdens de lessen: 

Inleiding

Jasper kijkt weer door de kijker en ziet een foto van mensen die met een soort kruiwagens en schep-
pen bezig zijn. In een klassengesprek kunt u de volgende vragen stellen: Wat zie je? Wat zijn ze aan het 
doen? Waar zou de foto gemaakt kunnen zijn? Hoe kun je zien dat deze foto al lang geleden gemaakt 
is (gereedschap, schoeisel, kleding)?
Laat de kinderen bedenken welke mogelijkheden er zijn en de foto goed bekijken.
De opa van Jasper vertelt dat deze mensen bezig zijn een dijk aan te leggen, zodat er nieuw land ont-
staat, een polder. Vervolgens laat u de foto van een huidig polderlandschap zien.
Leg uit dat het nieuwe land ontstaan is uit de Dollard. Er zijn vast wel eens kinderen in Termunten ge-
weest of in Delfzijl. De zee die je daar ziet, dat is de Dollard. De plaatsen Bad Nieuweschans, Drieborg 
en Finsterwolde grenzen ook aan de Dollard.

 
Verdieping

Opa vertelt
Opa vertelt over het ontstaan van de Dollard. Ooit heeft hij een bijzonder verhaal gehoord over één 
van de Dollardinbraken. Of het waar is ……? U kunt hiervoor het verhaal en de informatie  van het 
‘Verhaalblad thema het landschap’ gebruiken. Ook kunt u in de achtergrondinformatie nog meer vin-
den over het ontstaan van de Dollard en de polders. 
Om te laten zien hoe groot de Dollard is geweest laat u de afbeeldingen van de kaarten zien.

De vragen van Jasper:
• Wat is landschap eigenlijk?
• Hoe kan het dat er vroeger dijkdoorbraken waren en nu niet meer?
• Hoe kan het dat de Dollard weer kleiner werd?
• Hoe kan het dat de zee niet overal kwam?

Wat zou je willen weten als je Jasper was?
Zie hiervoor de toelichting aan het begin van deze lessenserie.

Dijkenbouwers Polderlandschap van nu

Kaart opeenvolgende inpolderingen Zicht op dijken en het wadKaart van de Dollard in zijn grootste 

omvang
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Wat is landschap eigenlijk? 

Een mindmap maken
U bespreekt met de kinderen het begrip landschap door het maken van een mindmap. Allereerst gaat 
u uit van de vraag: ‘Wat is landschap en wat hoort allemaal bij het woord landschap? Vervolgens stelt 
u vragen die meer gericht zijn op de directe omgeving, bijvoorbeeld: Wat zie je hier in het landschap? 
Wat past er wel en wat niet? Waarom wel of niet? Wat vind je wel of niet mooi? Wat zou je graag in 
het landschap zien dat er nu niet is? Wat zou je willen veranderen? Wat moet juist niet veranderen? 
Hoe ontstaat landschap? Is het landschap oud of nieuw? Welke delen zijn oud denk je? Welke nieuw? 
Praat ook met de kinderen over landschap dat natuurlijk gevormd is en landschap dat door menselijk 
ingrijpen gevormd is.
In Nederland en ook in het Oldambt is eigenlijk geen echt natuurlijk landschap meer te vinden. Wel 
zijn sommige delen van het landschap weer ‘terug gegeven’ aan de natuur.
Een mindmap kan worden gemaakt op het digitale schoolbord, maar ook op grote vellen papier. Er 
kunnen aanvullingen gedaan worden in de vorm van kleuren, foto’s en tekeningen.
Zie voor meer informatie over mindmappen bijvoorbeeld de website www.onderwijsmaakjesamen.nl en 
vul bij de zoekfunctie in: mindmap.

Hoe kan het dat er vroeger dijkdoorbraken waren en nu niet meer?
Vertel dat er heel lang geleden nog geen dijken bestonden. Ongeveer 1000 jaar geleden begonnen 
mensen de eerste dijken aan te leggen. Deze waren nog niet sterk genoeg. Later lukte het steeds beter 
om goede dijken te bouwen, maar de dijken moesten wel onderhouden worden. Het was het beste 
om dat met elkaar te doen. Als iedereen hiervoor wat geld en tijd over had, dan zou dat goed komen. 
Niet iedereen had daar echter zin in. Grote delen van een dijk werden verwaarloosd. Als het stormde 
en het was vloed, dan kon het zomaar gebeuren dat de dijk doorbrak. 
Gelukkig werden de dijken wel steeds weer hersteld en werd het onderhoud steeds beter geregeld. 
Ook werden de dijken steeds steviger en sterker gemaakt. 

Hoe kan het dat de zee niet overal kwam?
Water zoekt altijd lage plekken op. Onze omgeving lijkt heel plat. Dat is ook zo, sommige delen zou-
den overstromen als er geen dijken waren. Toch zijn er wel hoogteverschillen. Heel lang geleden was 
het zelfs nodig dat de mensen hun huizen moesten afbreken en opnieuw gingen opbouwen op een 
hoger gelegen stuk land. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met Oostwold, Midwolda en Scheemda.

Hoe kan het dat de Dollard weer kleiner werd?
De zee kent eb en vloed. Telkens als het vloed is brengt de zee zand en slib naar de kust. Zo ontstaat 
er een nieuw stukje land, dat noem je een kwelder. 
Als in vroegere tijden het stuk land groot genoeg was werd er een dijk om heen gebouwd. Zo’n nieuw 
stuk land heet een polder en op de zeeklei werd (en wordt) graan verbouwd. Op deze manier werd 
de Dollard steeds kleiner. Er worden nu geen dijken meer om de kwelder gebouwd. Er zijn genoeg 
polders en de kwelder is nu natuurgebied waar o.a. veel vogels broeden.

U kunt filmmateriaal laten zien via School TV Beeldbank. Zie bestaand materiaal.

Zelf ontdekken
Experimenteer met het bouwen van dammen en dijken door in de watertafel of in de zandbak dijken 
te bouwen van zand en er voorzichtig water in te laten stromen om te kijken wat er gaat gebeuren. 
Laat de kinderen ook experimenteren met allerlei materialen die kunnen helpen om dijken te verste-
vigen (denk aan takjes, ijscostokjes, steentjes, klei).
U kunt ook proefjes laten doen met het bezinken van zand.

Verteltafel/kijktafel/themahoek
Op de verteltafel/kijktafel of in een themahoek kunt u voorwerpen, afbeeldingen, woorden, teksten 
en werkstukken laten verzamelen die te maken hebben met het onderwerp. Vervolgens kunt u met de 
verzamelde voorwerpen allerlei activiteiten en opdrachten uitvoeren. U kunt denken aan:
• Over een voorwerp/afbeelding zoveel mogelijk laten vertellen
• Een voorwerp beschrijven en laten raden welk voorwerp bedoeld wordt
• Voorwerpen en afbeeldingen laten rubriceren en voorzien van teksten 
• Een voorwerp van een andere kant bekijken en er een fantasieverhaal bij bedenken of een nieuwe 
  gebruiksmogelijkheid bedenken
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• Een aantal voorwerpen/afbeeldingen centraal stellen en hier een verhaal over schrijven/vertellen
• Een kimspel
• Bij één of meerdere voorwerpen/afbeeldingen een gedichtje maken
• De verschillen en overeenkomsten tussen twee voorwerpen/afbeeldingen beschrijven
• Een woordspin maken bij een voorwerp/afbeelding

Er op uit

U gaat met de kinderen naar buiten, zo mogelijk naar een plek waar dit landschap is te zien, maar een 
natuurgebied of bos kan ook.  U kunt zoeken naar herkenningspunten als bijvoorbeeld keien (nu vaak 
in tuinen), een dijk, straatnamen, hoogteverschillen, polder, kwelder.
Voor opdrachten die passen bij het naar buiten gaan, zie het kopje  ‘Bestaand materiaal’. In het project 
‘Ontrafel je omgeving’ voor groep 1 t/m 4 worden verschillende lesideeën aangereikt die ingaan op de 
omgeving. Deze suggesties passen goed bij het thema landschap.

Verwerking 

Een  landschapschilderij 
Het thema landschap leent zich goed voor het maken van een schilderij. 
U kunt met de kinderen naar buiten gaan om te gaan schilderen, u kunt de kinderen zelf iets uit de 
omgeving laten bedenken dat ze willen schilderen, u kunt ook een fantasielandschap laten maken.
U kunt gebruik laten maken van verschillende technieken.
De kinderen maken een tekening van wasco en beschilderen deze vervolgens met één of meerdere 
kleuren ecoline.
U kunt ook laten starten met het tekenen van een horizonlijn. Het vlak onder de lijn wordt in ver-
schillende tinten groen geschilderd, het vlak boven de lijn in verschillende tinten  blauw. Vervolgens 
wordt het landschap ingevuld.
Als extra opdracht  vervreemden de kinderen het landschap door er iets in te tekenen of schilderen 
dat niet in een landschap hoort.
Ook hier kunt u gebruik maken van de lessuggesties die worden genoemd in ‘Ontrafel je omgeving’.

Een brief voor Jasper
De kinderen schrijven een brief aan Jasper, waarin ze vertellen wat ze geleerd en ontdekt hebben
U kunt hiervoor de klas in groepjes verdelen. Elk groepje beantwoordt één van de vragen van Jasper 
en maakt er tekeningen bij of zoekt er afbeeldingen bij. Ook andere vragen die beantwoord zijn wor-
den in de brief (brieven) verwerkt.
Deze opdracht kunt u gebruiken als reflectie. De kinderen worden zich bewust van het feit dat ze iets 
geleerd hebben en meer te weten zijn gekomen over hun eigen omgeving.
De opdracht kan ook worden uitgebreid door de kinderen hun kennis te laten verwerken in een krant 
voor Jasper, een kleine presentatie of een videoboodschap.

Bestaand materiaal

Ontrafel je omgeving www.kunststationcultuur.nl  > Lesmateriaal  > Erfgoed in 9 thema’s > Onderbouw 
primair onderwijs > Ontrafel je omgeving
Bekijk bijvoorbeeld:
Les 1, blz. 27 t/m 29 algemene kennismaking met landschap
Les 2, blz. 30 t/m 33 naar buiten en de omgeving ontdekken met de zintuigen
Les 3, blz. 34 t/m 39 diverse verwerkingsopdrachten over het thema landschap
Les 4, blz. 40 t/m 42 een kunstwandeling door het landschap

SchoolTV Beeldbank
Deze filmpjes zijn wat betreft de tekst soms moeilijk, maar ze laten wel goed zien wat een kwelder is 
en wat een polder is.
Een kwelder (Waddenzee)
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Ontstaan van zeeklei (Groningen)
Bescherming van nieuw land (Groningen)
Land veroverd van de zee (Zeeland)
Wonen in een polder (Zeeland)
Een zandkasteel op het strand (twee kinderen bouwen een zandkasteel, dat uiteindelijk wordt over-
spoeld door de zee)

Uit het voorleesboek ‘Lang geleden…’  door Arend van Dam en Alex de Wolf het verhaal: Gevecht 
tegen het water (de ijzertijd).

Boekentips

Zie ook de boekentips bij groep 1 en 2.

Hé, kijk daar eens – Sigrid Merx
Op pad met de boswachter – M. Dirkson
Land, wind en water – C.G.M. van Deursen
Het geheim van het gat in de dijk – Selma Noort
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Opa vertelt:

Heel lang geleden woonden er ook al mensen in dit gebied. Lang niet zoveel als nu. De meeste mensen 
waren boer en woonden in kleine boerderijen van hout. Ze hadden allemaal een stukje land en ver-
bouwden daar rogge of ze hadden weilanden voor koeien en paarden. Sommige rijke boeren bouwden 
bij hun boerderij deftige huizen van steen met een gracht er om heen. Dat was heel bijzonder, deze 
huizen werden steenhuizen genoemd. Ze hadden hele dikke muren, muren van wel een meter dik. Als 
er gevaar dreigde dan werd het steenhuis gebruikt als schuilplaats.
Eén van die gevaren was het water.
Met man en macht waren er dijken (nou ja, dijkjes) gebouwd om te zorgen dat het zeewater niet over 
het land kon stromen. Iedereen moest zorgen dat de dijken sterk en stevig bleven. Maar niet iedereen 
had daar zin in. Zo had je boer Emmo. Boer Emmo was liever lui dan moe. Zijn land stond vol onkruid, 
zijn koeien waren helemaal vermagerd. Zo verdiende hij natuurlijk geen cent. Hij had net genoeg om 
van te leven. Zijn stuk dijk werd steeds slechter en slechter. En ja hoor op een nacht, tijdens een flinke 
storm werd een groot stuk van de dijk weggeslagen. Heel veel land kwam onder water te staan. De 
andere boeren waren verschrikkelijk boos op boer Emmo. Voor straf moest hij z’n boerderij verlaten. 
Ook z’n landerijen en z’n koeien was hij kwijt. Hij moest zelf maar zorgen dat hij weer een huis vond 
voor zijn gezin.
Er werd hard gewerkt om de dijken weer te repareren en dan ging het weer een poosje goed.
Op een nacht was het weer raak. Het stormde en het regende. Iedereen die in de buurt van de zee 
woonde maakte zich grote zorgen. Zouden de dijken het houden? Gelukkig konden de meeste men-
sen schuilen in de steenhuizen.
In één van de steenhuizen had ook Nieske een schuilplaats gevonden samen met haar broertjes en 
zusjes en haar vader en moeder. Voor de zekerheid hadden ze zoveel mogelijk spullen meegenomen. 
Ze hoorde de storm bulderen rond het huis. Ver weg bij de dijk lag hun stuk land met hun koeien erop. 
Nieske lag steeds aan de dieren te denken. Zij hadden geen schuilplaats. Zouden de koeien ook bang 
zijn? Ze maakte zich vooral zorgen over koe Geeske, haar lievelingskoe. Als ze met haar vader mee 
mocht naar het weiland om de koeien te melken was het altijd net of Geeske haar speciaal begroette 
met een luid geloei.
Uiteindelijk viel Nieske in slaap. Toen ze wakker werd hoorde ze dat de storm wat was gaan liggen. 
Voorzichtig kroop ze onder haar deken vandaan en liep naar de kleine opening in de dikke muur. Ze 
moest op haar tenen staan om er door heen te kunnen gluren.
Water, overal water, dat is wat ze zag. De dijken waren doorgebroken. En midden op het water dreef 
een stuk weiland. Het was helemaal losgeslagen. Nieske kon haar ogen niet geloven. Op het stuk wei-
land stonden een paar koeien en één ervan was duidelijk koe Geeske…………….
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Hoofdstuk 2 | Over het water

Tijdens de lessen:

 
Inleiding

Jasper kijkt weer door de kijker en ziet een foto van een vreemd voorwerp. Hij heeft geen idee wat 
het is.
In een klassengesprek kunt u de volgende vragen stellen: Wat zie je op de foto? Waar zou de foto 
gemaakt kunnen zijn? Is het een oude of een nieuwe foto? Hoe kun je dat zien?
Jasper kijkt nog eens door de kijker en ziet dan een foto van een molen. Die heeft hij wel eens vaker 
gezien. Zouden de foto’s iets met elkaar te maken hebben?
De opa van Jasper vertelt dat deze molen in Nieuw-Scheemda staat en De Dellen heet. Natuurlijk 
weet hij er nog een mooi verhaal over. Dit verhaal gaat ook over een pegellamp. Dat is namelijk het 
voorwerp dat Jasper eerst door de kijker zag.
U praat met de kinderen over molens. Kennen ze nog meer molens in de omgeving? Wie is er wel 
eens  in een molen geweest? In principe gaat u nog niet in op de functie van een molen. Mocht hier-
over een vraag komen dan gaat u hier (eventueel kort) wel op in.

Verdieping

Opa vertelt
Opa vertelt een verhaal over molenaar Robben. Er gaat bijna iets mis……………..
U kunt hiervoor het verhaal en de informatie van ‘Verhaalblad het water’ gebruiken. Ook kunt u in de 
achtergrondinformatie nog meer vinden over waterbeheer.

De vragen van Jasper:
• Wat heeft een molen met water te maken, in een molen wordt toch meel gemaakt?
• Zijn er nog meer soorten molens?
• Zijn er nog meer dingen bedacht om te zorgen dat het water niet te hoog wordt?
• Hoe werken een molen, een brug en een sluis eigenlijk?
• Waarom zijn er nu niet meer zoveel molens? Is al het water weggepompt?
• In het verhaal wordt verteld over de pegellantaarn. Als het mistig was kon je de lamp toch niet zien? 
• Overstroomde de polder dan niet?

Poldermolen

Watermolen en stoomgemaal 

Winschoten

Sluis Nieuw Statenzijl Ganzedijk Korenmolen

Pegellamp

http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL-GnGRA_818_17854
http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=1-0454
http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL-GnGRA_818_20295
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Wat zou je willen weten als je Jasper was?
Zie hiervoor de toelichting aan het begin van deze lessenserie.

Wat heeft een molen met water te maken, in een molen wordt toch meel gemaakt?
Vertel dat er verschillende soorten molens zijn. De wind laat de wieken draaien en door het draaien 
van de wieken gebeurt er iets in de molen. Daar wordt iets in werking gezet. Dat kunnen grote 
molenstenen zijn waartussen het graan fijngemalen wordt. Dat kunnen ook grote schoepen of schep-
pen zijn die zorgen dat het water omhoog wordt gepompt. De eerste molen wordt een korenmolen 
genoemd, de tweede molen wordt een poldermolen genoemd.
U kunt ingaan op de molen in het verhaal van opa en op molens in de omgeving. Waar staan ze pre-
cies, wat voor molen zou het dan zijn?
U kunt ook de foto’s van een poldermolen en een korenmolen laten zien. Wat bijvoorbeeld opvallend 
is, is de omgeving van de molen.

Zijn er nog meer soorten molens?
Er zijn ook molens die hout kunnen zagen, papier kunnen maken of olie kunnen persen. 
Molens kunnen op verschillende manieren worden aangedreven. Je kunt het met de hand doen, dan 
heb je een handmolen.  U kunt een pepermolen laten zien of een oude koffiemolen.
Een watermolen wordt aangedreven door water dat een groot schoepenrad laat draaien. Dan zijn er 
ook nog rosmolens, daar zorgt een paard voor de aandrijving. En hoe worden de molens met wieken 
dan genoemd? Dat zijn windmolens.
Eigenlijk is dit nog maar het topje van de molenbouw. Er zijn nog meer soorten en benamingen, maar 
dat is allemaal wat teveel van het goede.

Zijn er nog meer dingen bedacht om te zorgen dat het water niet te hoog wordt?
Misschien zijn  er kinderen die uit ervaring weten wat je meestal gaat doen als er in de tuin, om je 
zandkasteel of om je tent teveel water komt te staan. Je gaat dan een sleuf graven zodat het water weg 
kan lopen naar een betere plek. Dat deden de mensen vroeger ook in het groot. Rondom de weilan-
den werden sloten gegraven. Ook werden kleine beekjes verbreed en recht gemaakt, zo kwamen er 
steeds meer kanalen. Dat hielp niet altijd voldoende. Daarom werd bedacht om de kanalen en rivier-
tjes af te sluiten met grote deuren. Als het water in de kanalen te hoog stond gingen de deuren open 
en kwam het water in zee terecht. Als het zeewater te hoog werd, gingen de deuren dicht zodat het 
zeewater niet binnen kon stromen. Deze deuren worden sluizen genoemd. Vroeger ook wel zijl. Denk 
maar eens aan Delfzijl.
Ook nu worden er nog steeds sluizen gebruikt om het water tegen te houden of juist weg te laten 
stromen.

Hoe werken een molen, een brug en een sluis eigenlijk?
Hiervoor kunt u een kijkje nemen op diverse internetsites. Zie hiervoor Bestaand materiaal.

Waarom zijn er nu niet meer zoveel molens? Is al het water weggepompt?
Het gebeurt nog steeds dat er water weggepompt moet worden. De mensen bedenken echter steeds 
weer betere machines. Zo werd heel lang geleden de stoommachine uitgevonden. Er werden molens 
gebouwd die zonder wind en water konden werken. Ze zagen er wel heel anders uit. Deze stoom-
gemalen hebben heel lang hun werk gedaan, later werden het motoren die op diesel werkten en nog 
later gingen de motoren werken op elektriciteit. De oude poldermolens waren niet meer nodig. Er 
zijn er heel veel verdwenen, maar gelukkig zijn er nog een paar over gebleven die je ook kunt bekijken.

In het verhaal wordt verteld over de pegellantaarn. Als het mistig was kon je de lamp toch niet 
zien? Overstroomde de polder dan niet?
De molenaars konden inderdaad niet helemaal op de pegelmast vertrouwen. Denk maar aan het ver-
haal van molenaar Robben. Er was nog een andere mogelijkheid. In de muur waarlangs het water naar 
de boezemsloot liep zat een bout, een pegelbout. Als het water bij de bout stond, stond het water erg 
hoog en moest de molenaar stoppen met malen.  Vaak is de pegelbout nog te zien bij een poldermolen 
of een oud gemaal. Tegenwoordig wordt dit allemaal goed in de gaten gehouden met computers.

Een pratende molen?
Een molen kan inderdaad dingen vertellen. De molenaar kan de wieken in een bepaalde stand laten 
staan. Deze stand van de wieken vertelt de mensen rondom de molen bijvoorbeeld of de molenaar 
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even pauze heeft, er een feestelijke gebeurtenis is of juist een verdrietige gebeurtenis. Voor de standen 
en de betekenissen kunt u terecht op de website www.moleneducatief.nl. Onder de menuknop ‘leerlin-
gen’ vindt u o.a. het spel ‘Wat zegt de molen?’.

Verteltafel/kijktafel/themahoek
Op de verteltafel/kijktafel of in een themahoek kunt u voorwerpen, afbeeldingen, woorden, teksten 
en werkstukken laten verzamelen die te maken hebben met het onderwerp. Vervolgens kunt u met de 
verzamelde voorwerpen allerlei activiteiten en opdrachten uitvoeren. U kunt denken aan:
• Over een voorwerp/afbeelding zoveel mogelijk laten vertellen
• Een voorwerp beschrijven en laten raden welk voorwerp bedoeld wordt
• Voorwerpen en afbeeldingen laten rubriceren en voorzien van teksten
• Een voorwerp van een andere kant bekijken en er een fantasieverhaal bij bedenken of een nieuwe   
  gebruiksmogelijkheid bedenken
• Een aantal voorwerpen/afbeeldingen centraal stellen en hier een verhaal over schrijven/vertellen
• Een kimspel
• Bij één of meerdere voorwerpen/afbeeldingen een gedichtje maken
• De verschillen en overeenkomsten tussen twee voorwerpen/afbeeldingen beschrijven
• Een woordspin maken bij een voorwerp/afbeelding

Er op uit

U kunt een bezoek brengen aan:
• Een brug en/of sluis in de buurt van de school
• Eén van de (museum)gemalen
• Eén van de poldermolens

Lessuggesties vindt u bij Verwerking.

Verwerking

Een windmolen maken. 
Op de website www.moleneducatief.nl staat onder de knop leerlingen en vervolgens de knop knutselen 
een duidelijke beschrijving voor het maken van het bekende windmolentje. Een vierkant stuk papier, 
een speld en een limonaderietje zijn de belangrijkste onderdelen.

Een molenpuzzel
Op de website www.moleneducatief.nl staan onder de knop leerlingen en vervolgens kleurplaten, di-
verse kleurplaten van molens. U kunt een of meerdere kleurplaten laten inkleuren. Daarna wordt de 
kleurplaat op stevig karton geplakt en in verschillende stukken geknipt of gesneden en dan puzzelen 
maar.

Ontwerp je eigen molen
Met kosteloos materiaal laat u de kinderen een eigen molen ontwerpen. De grootte en de vormen 
zijn vrij. Wel moet er ergens aan de molen iets kunnen draaien. Zorg daarom ook voor splitpennen, 
punaises en/of spelden

Over de brug
Maak in de klas een denkbeeldige sloot of kanaal. Dat kan door gebruik te maken van de zandtafel, 
maar u kunt ook twee latten of stokken gebruiken. Leg deze niet te ver uit elkaar. Laat de kinderen 
in kleine groepjes en van allerlei materialen bruggen maken over de sloot. De bruggen moeten een 
legopoppetje of klein autootje kunnen dragen. Misschien zijn er kinderen die het voor elkaar krijgen 
om een brug te bouwen die ook nog open en dicht kan.

Op bezoek
Als u in de gelegenheid bent om bijvoorbeeld een molen of een gemaal in de buurt te bezoeken kunt 
u dit samen met de kinderen voorbereiden. 
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Kunnen we er zomaar naar toe? Gaan we bellen of een brief schrijven? Moeten we ook speciale kle-
ren aan? Hoe gaan we er naar toe? Wat willen we allemaal vragen?
Tijdens het bezoek laat u de kinderen regelmatig even stilstaan bij wat ze zien, horen, voelen, ruiken.  
U kunt het blad ‘Toen ik bij de molen was’ hiervoor gebruiken.

Elke groep een opdracht
U kunt de klas in groepjes verdelen. Elke groep krijgt een opdracht mee die tijdens het bezoek aan de 
molen moet worden uitgevoerd.
Zo is er een fotogroep, een speurgroep, een tekengroep, een interviewgroep en een meetgroep.
Voor de opdrachten kunt u gebruik maken van de kijk- en doewijzers die horen bij een bezoek aan 
een molen. U kunt de kijk- en doewijzers ook als basis gebruiken voor uw eigen wensen en de mo-
gelijkheden van de groep en een eigen ontwerp maken wanneer u een bezoek brengt aan een sluis of 
een gemaal.
Als u in de gelegenheid bent om van te voren de locatie te bezoeken kunt u foto’s maken van voor-
werpen, details van ornamenten etc.  en aan de hand daarvan de kinderen laten ‘speuren’.

Een brief voor Jasper
De kinderen schrijven een brief aan Jasper, waarin ze vertellen wat ze geleerd en ontdekt hebben
U kunt hiervoor de klas in groepjes verdelen. Elk groepje beantwoordt één van de vragen van Jasper 
en maakt er tekeningen bij of zoekt er afbeeldingen bij. Ook andere vragen die beantwoord zijn wor-
den in de brief (brieven) verwerkt.
Deze opdracht kunt u gebruiken als reflectie. De kinderen worden zich bewust van het feit dat ze iets 
geleerd hebben en meer te weten zijn gekomen over hun eigen omgeving.
De opdracht kan ook worden uitgebreid door de kinderen hun kennis te laten verwerken in een krant 
voor Jasper, een kleine presentatie of een videoboodschap.

Bestaand materiaal

De Heemtuin in Muntendam biedt diverse excursies en leskisten aan, waaronder de leskist   ‘Spetter 
Spat’ over het thema ‘Water’. Hierin gaat het over  waterdiertjes en  zuinig omgaan met water. 
De website: www.moleneducatief.nl. Hier vindt u veel informatie voor leerlingen en docenten over 
molens, waaronder allerlei filmpjes en links naar filmpjes. Deze filmpjes zijn voor groep 3 en 4 wel wat 
moeilijk, maar de beelden laten goed zien hoe molens werken. Kinderen kunnen ook zelf spelletjes 
doen.
De website: www.wieindemolenkomt.nl. Hier vindt u ook kleine filmpjes en kunnen de kinderen zelf spel-
letjes doen.
De website: www.hunzeenaas.nl. Educatieve informatie vindt u in het linkermenu onder de knop ‘Leren 
over water’.
Op de websites www.ontdekplek.nl  en www.encyclopedoe.nl  is meer informatie te vinden over de wer-
king van bruggen en sluizen. Het kan u op ideeën brengen om daadwerkelijk de werking van een sluis 
te laten zien. 
Ook interessant zijn de websites www.techniekinjeklas.nl  of www.techniekinhetbo.nl.

Boekentips

Zie ook de boekentips bij groep 1 en 2.

Toen en nu – Bouwina de Ridder, De Ruiter’s Documentatiecentrum Mini Informatiereeks N118
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Over het Water

Opa vertelt:

Lang geleden stonden er ongeveer 75 poldermolens in het Oldambt. De molens zorgden ervoor dat 
de polders niet te nat werden. De molens konden water naar boven pompen en het dan overbrengen 
naar speciale sloten en die zorgden er dan weer voor dat het water terecht kwam in een meer of in 
een rivier, zodat het naar de zee kon stromen.
De molenaar woonde met z’n gezin meestal in een huisje bij de molen of in de molen zelf. Hij had 
het altijd erg druk met het malen. Vooral als het veel regende of als het hard waaide was hij dag en 
nacht in touw. Hij moest ook goed in de gaten houden dat de sloot waar het water ingepompt werd 
bijvoorbeeld niet overstroomde. De molenaar moest altijd op z’n post zijn. Wist je dat hij maar vijftig 
passen van de molen vandaan mocht lopen als de molen draaide?
Opa weet nog het verhaal van molenaar Robben, dat verhaal had hij weer van z’n eigen opa. Het was 
in de herfst en het had flink geregend. Gelukkig was de regen opgehouden, maar het waaide nog wel 
behoorlijk. De molen draaide op volle toeren om te zorgen dat het polderwater werd afgevoerd naar 
de sloten. Zo’n sloot werd een boezemsloot genoemd. Het was al nacht en iedereen in de molen lag 
te slapen, alleen molenaar Robben niet. Hij moest zorgen dat alles goed verliep en had geen tijd om te 
slapen. Dat was hij wel gewend, maar hij had al drie nachten achter elkaar niet geslapen. Dat gold ook 
voor de andere molenaars in de omgeving.
Ik moet er nog even iets bij vertellen, zegt opa. Molenaar Robben had nog een speciale taak. Naast de 
molen stond een hele hoge mast en onderaan die mast hing een grote lantaarn. Die lantaarn had een 
speciale naam, het was een pegellantaarn. En de pegellantaarn kon helemaal naar boven in de mast 
worden gehesen. De lantaarn kon worden aangestoken, zodat hij ook ’s nachts goed zichtbaar was. Als 
de molenaars in de omgeving de pegellamp in de mast zagen hangen dan wisten ze dat het pegel was 
en konden ze stoppen met malen. Het water in de sloot was dan zo hoog dat er een overstroming 
dreigde. En dat wilde niemand. De ene polder was dan droog, door een overstroming werd de andere 
polder weer nat. Dat schoot niet op natuurlijk.
Ook in die herfstnacht moest molenaar Robben het water in de sloten in de gaten houden, maar ja
molenaar Robben had wel erg veel last van slaap.
Opeens werd z’n aandacht getrokken door een vreemd geluid. Het leek wel of er iemand om hulp 
riep. Molenaar Robben wilde op onderzoek uitgaan, maar hij mocht niet bij de draaiende molen weg. 
Zo hard als hij kon riep hij z’n vrouw, maar die hoorde niets. Het geluid bleef doorgaan. Het klonk 
inderdaad als een soort roep. Misschien was er iemand in nood. Molenaar Robben moest echt gaan 
kijken wie daar hulp nodig had.
Intussen hadden de molenaars in de buurt al een paar keer gekeken of het pegel was. Nee, er hing nog 
geen pegel in de mast, dus gingen ze door met malen.
Molenaar Robben deed z’n klompen uit, zodat hij sneller kon lopen. Als hij wist wat er aan de hand 
was kon hij snel terug naar de molen en misschien eindelijk z’n vrouw of z’n zoon wakker maken om 
hulp te halen. Natuurlijk kreeg hij meteen natte voeten. Dat kon hem echter niets schelen. Het gekke 
was dat hij door water moest lopen, zelfs z’n broek begon nat te worden. Vreemd. Het geroep werd 
wel steeds harder, molenaar Robben kwam in de buurt. Misschien was er een ongeluk gebeurd, maar 
o o wat kreeg hij koude voeten. Ineens klonk het geschreeuw heel dichtbij. Molenaar Robben schoot 
om hoog en keek verbaasd om zich heen. Naast hem stond z’n vrouw te roepen dat hij wakker moest 
worden. De sloot stroomde bijna over. Molenaar Robben lag in het gras met z’n voeten in het water. 
Hij was zo uitgeput geweest dat hij in slaap was gevallen en zo diep dat hij z’n vrouw niet had horen 
roepen. Ja in z’n droom, maar hij had gedacht dat er iemand in nood was. Vliegensvlug rende hij naar 
de pegel, stak de pegel aan, hees hem in de mast en rende naar de molen om de pomp stil te zetten.
Poeh, dat was nog maar op het nippertje goed gegaan…………….
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Kijk- en doewijzer Molen 
 
 
De speurgroep 
Je gaat met je groep de molen onderzoeken. Gebruik daarvoor je ogen, je oren, je neus en je handen. 
Wel eerst even vragen of je dingen mag aanraken. 
Je krijgt een papier met allemaal vragen. Probeer samen met de anderen uit je groepje de vragen te 
beantwoorden. 
 
Dit heb je nodig: de speurwijzer met de vragen er op, schrijfmateriaal, een stevige ondergrond 
waarop je gemakkelijker kunt schrijven. 
 
DE SPEURWIJZER 
Vraag Antwoord. 

Sommige antwoorden kun je ook tekenen. 
Ziet de molen er nog goed uit? 
 

 

Is de molen ook versierd? 
Het gaat niet om ballonnen en slingers hoor.  
 
Waar zie je versieringen? 
Hoe zien de versieringen er uit? 
 

 

Hoeveel ramen heeft de molen? 
(Je kunt ook eerst raden, hoeveel ramen zijn er 
denk je?) 
 

 

Hoeveel deuren heeft de molen aan de 
buitenkant? 
(Je kunt ook eerst raden, hoeveel deuren zijn er 
denk je?) 
 
 

 

Welke kleuren hebben de deuren aan de 
buitenkant? 
 
 

 

Welke kleuren hebben de raamkozijnen? 
 
 

 

Welke kleur heeft de molen zelf? 
 

 

Waar is de molen van gemaakt? 
 

 

Staat er ook iets op de molen? 
Bijvoorbeeld een naam of een jaartal? 

 

Waar wordt de molen voor gebruikt? 
 
Als het nog een poldermolen is of is geweest,  is 
er dan nog een pegelbout te zien? 
 

 

Is de molen oud? 
Waaraan kun je dat zien? 
Is bekend wanneer de molen is gebouwd? 

 

Draait de molen ook? 
Welke kant gaan de wieken op? 
 

 

Wat vind je heel bijzonder aan deze molen? 
 

 

Waar staat de molen? Staat de molen in een 
straat of aan het water, staan er huizen 
omheen? 
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De fotogroep 
Maak een foto van de dingen van deze kijkwijzer. Je kunt telkens een kruisje zetten als het gelukt is. 
Misschien is niet alles te vinden. Spreek met elkaar af wie wat gaat fotograferen.  
Je kunt ook nog andere dingen erbij schrijven/bedenken. 
 
Dit heb je nodig: de kijkwijzer, een of meerdere fotocamera’s, schrijfmateriaal. 
 
DE KIJKWIJZER 
Maak een foto van …. Is het 

gelukt? 
Maak een foto van ….. Is het 

gelukt? 
De molen  De wieken  
De andere gebouwen als die er zijn  Een machine van nu  
Een versiering  Iets wat je heel bijzonder vindt  
Een machine in de molen. 
Bijvoorbeeld de molenstenen of het 
schoepenrad. 

   

Iets van vroeger    
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De tekengroep 
Je maakt met je groepje allerlei tekeningen van de molen. Hieronder zie je een paar voorbeelden, 
maar je kunt ook andere dingen die je leuk of bijzonder vindt tekenen. Spreek met elkaar af wie wat 
gaat tekenen. 
 
Dit heb je nodig: de tekenwijzer, vellen papier, tekenmateriaal, een ondergrond waarop je kunt 
tekenen. 
 
DE TEKENWIJZER 
Een tekening van de voorkant 
Een tekening van de achterkant 
Iets van heel dichtbij. 
Bijvoorbeeld een versiering 
De wieken van de molen 
Een molensteen 
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De meetgroep 
In de molen is van alles te zien en te meten. Hieronder zie je allerlei dingen die je zou kunnen meten, 
misschien kom je nog wel meer tegen. Natuurlijk kun je de lijst aanvullen.  Voordat je gaat meten 
probeer je eerst te schatten hoe lang of hoe breed het voorwerp dat je gaat meten is, daarna ga je 
het echt meten. 
Spreek met elkaar af wie wat gaat meten. 
 
Dit heb je nodig:  de meetlijst, een rolmaat, een liniaal, een meetlint, een centimeterband, papier en 
schrijfmateriaal. 
 
DE MEETLIJST 
Dit ga je meten: Hoe lang of hoe breed is het 

denk je? 
Hoe lang of hoe breed is het in 
het echt? 

De omtrek van de molen   
De breedte van de deur   
De omtrek van een molensteen   
De lengte van de vlucht van de 
wieken 

  

De lengte van een wiek   
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De interviewgroep 
Met je groepje mag je een interview afnemen. Dit betekent dat je allerlei vragen mag stellen aan 
iemand die veel weet van de molen. Van te voren bedenk je wat je allemaal te weten wilt komen en 
welke vragen je dan moet stellen. Hieronder zie je een aantal voorbeelden. Bereid het goed voor en 
spreek met elkaar af wie wat gaat doen.  Degene die de antwoorden noteert moet voldoende tijd 
krijgen om dit op te schrijven. Je kunt het interview ook opnemen met geluidsapparatuur of een 
videocamera. 
 
Dit heb je nodig: de vragenlijst, pen en papier, wanneer mogelijk een microfoon en 
opnameapparatuur of een videocamera. 
 
DE VRAGENLIJST 
Vraag Antwoord 
Hoe oud is de molen?  
Kun je dat nog ergens aan zien?  
Hoe hoog is de molen ongeveer?  
Waarvoor wordt de molen gebruikt?  
Wat doet een molenaar?  
Is het leuk om molenaar te zijn?  
Is de molen nog precies zo als hij gebouwd 
werd? 

 

Woont de molenaar in de molen?  
Kunnen de wieken ook draaien als het stormt?  
Kunnen de wieken beide kanten op draaien?  
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Denk nog even aan het bezoek aan de molen. Je zag de molen, je liep er naar toe, je ging naar 
binnen. Doe je ogen dicht en bedenk wat je zag, wat je hoorde, wat je dacht. Probeer het je te 
herinneren en schrijf of teken het hieronder. 
 
Toen ik bij de molen was… 

…zag ik 
 
 
 
 
 
 
 
…hoorde ik 
 
 
 
 
 
 
 
… rook ik 
 
 
 
 
 
 
 
… dacht ik 
 
 
 
 
 
 
 
… wilde ik 
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Hoofdstuk 3 | Op de boerderij

Tijdens de lessen:

Inleiding

Jasper kijkt door de kijker en ziet een foto van een groot huis, het lijkt wel een kasteel. Wauw zouden 
er ridders gewoond hebben? 
In een klassengesprek kunt u de volgende vragen stellen: Wat zie je op de foto? Waar zou de foto 
gemaakt kunnen zijn? Is het een oude of een nieuwe foto? Hoe kun je dat zien?
Opa van Jasper vertelt dat het geen kasteel is, maar een boerderij.  Natuurlijk weet hij er nog een 
mooi verhaal over. Op de tweede afbeelding is de schuur goed te zien.
U praat met de kinderen over boerderijen. Kennen ze nog meer van deze boerderijen in de omgeving? 
Wie is er wel eens in een boerderij geweest? Misschien is er iemand die in een boerderij woont. Zijn 
boerderijen altijd zo groot?

 

Verdieping

Opa vertelt
Opa vertelt een verhaal over zijn oma Aaltje.
U kunt hiervoor ‘Verhaalblad de boerderij’ gebruiken. Ook kunt u in de achtergrondinformatie nog 
meer vinden over boerderijen.

Boerderij Nieuw-Beerta lijkend op 

een kasteeltje. De schuur is inmiddels 

afgebroken

Dezelfde boerderij, maar dan een oudere 

foto. Hier is duidelijk te zien dat het een 

voorhuis van een boerderij is

Landarbeiders aan het werk 

tijdens de graanoogst
tijdens de aardappeloogst Ontwerp tuin EnnemaborgGrote boerderij

tekening arbeiderswoning

http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL-GnGRA_818_10313
http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL-GnGRA_1986_13614
http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=3-0063
http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL-GnGRA_818_19831
http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL-GnGRA_1986_25103


22

De vragen van Jasper:
• Waarom hebben veel boerderijen zulke grote schuren en grote voorhuizen?
• Wat deden ze eigenlijk allemaal op een boerderij?
• Is hete bliksem echt iets wat je kunt eten?
• Gingen de kinderen ook naar school?
• Wat hadden ze voor kleren aan?
• Wat voor speelgoed hadden ze eigenlijk?

Wat zou je willen weten als je Jasper was?
Zie hiervoor de toelichting aan het begin van deze lessenserie.

Waarom hebben veel boerderijen zulke grote schuren?
Sommige boeren hebben alleen maar koeien en weilanden waar de koeien in de zomer lopen. Ze ver-
bouwen wel voer voor de koeien, maar het zijn veeboeren. Op deze boerderijen zijn de stallen het be-
langrijkste. Er zijn ook boeren die veel land hebben en daar graan, aardappels en bieten laten groeien. 
Zij hebben hun schuren nodig om de grote machines neer te zetten en hun oogst op te bergen. Dit 
zijn de landbouwboeren. In de tijd van Aaltje en Derk werd het graan na de oogst op de boerderij 
bewaard tot het werd verkocht. Mensen in heel Nederland en ver daarbuiten wilden het graan van 
de boeren wel kopen. Er moest dus heel veel worden verbouwd en opgeslagen.  De schuren werden 
steeds groter en groter, de boeren werden steeds rijker en rijker en de boerderijen steeds mooier en 
mooier. De boerderijen gingen zelfs op kleine kasteeltjes lijken, zoals op de foto.
Op de schuur van boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda liggen bijvoorbeeld ongeveer 65.000 dak-
pannen.
Als je zo’n woonhuis van een boerderij bekijkt zie je vaak boven de grote ramen nog een rij kleine ra-
men. Soms hangen er gordijntjes voor. Wat denk je, zou het een verdieping zijn met slaapkamers? Nee 
hoor, de boeren wilden het wel zo laten lijken, maar in werkelijkheid was het gewoon een zolder waar 
vaak ook graan werd opgeslagen.

Wat deden ze eigenlijk allemaal op een boerderij?
In het verhaal over Aaltje en Derk wordt al heel  veel verteld. De meiden en de knechten werkten de 
hele dag door, van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Vooral als het graan geoogst kon worden was 
het erg druk. Er kwamen dan wel ‘losse’ knechten bij die kwamen helpen. Al verdienden ze niet veel. 
De boerenknechten, ook wel arbeiders genoemd, woonden zelf in hele kleine huisjes. De arbeidersfa-
milies  woonden met z’n allen in één ruimte. Daar aten ze, daar zaten ze, ze kookten en sliepen er.
Meestal hadden ze een stukje grond, waar ze zelf aardappels konden verbouwen. Vaak ook een koe 
voor de melk en een varken om vet te mesten.

Is hete bliksem echt iets  wat je kunt eten?
Misschien is er wel iemand die dit weet. Het is wel iets wat nog wel gegeten wordt. Als je een stamp-
pot maakt van aardappelen en zoete appels, dan wordt dat hete bliksem genoemd. Het is een heel oud 
gerecht. 
Wat kunnen de kinderen hier zelf over vertellen? Hoe ging dat vroeger eigenlijk. Aten en dronken ze 
hetzelfde als wij? Hoe bewaarden ze het voedsel en waarom gebeurde dat op die manier? Hoe werd 
er gekookt? Hadden ze b.v. recepten?
Veel dingen waren toch wel heel anders, denk aan: geen koelkast of diepvries, seizoensgebonden 
producten, in de winter minder verse groenten, voedsel werd heel anders bewaard (drogen, zouten, 
wecken), voedsel in blik kwam wel voor, maar dan vooral bij het leger en er waren best gevaren aan 
verbonden (loodvergiftiging, uit elkaar barsten). Er werd ook veel meer zelf gemaakt, denk aan het zelf 
maken van boter en kaas, maar ook eigengemaakte worsten na het slachten van het vee.

Gingen de kinderen ook naar school?
Ruim 100 jaar geleden werd de ‘leerplichtwet’ aangenomen. Alle kinderen moesten verplicht naar 
school. Heel veel kinderen deden dat al, maar in arme gezinnen moesten de kinderen werken. Meehel-
pen op het land bijvoorbeeld om wat extra geld te verdienen. Toen de leerplichtwet net was ingevoerd 
moesten de kinderen zes dagen per week naar school en na schooltijd ook nog werken. Gelukkig 
werd dat steeds minder. 
De klassen waren groot, vaak zaten er wel 50 kinderen in de klas. Soms nog wel meer, het was verbo-
den om met meer dan 100 kinderen in de klas te zitten.
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Wat hadden ze voor kleren aan?
Wat voor speelgoed hadden ze eigenlijk?
Deze vragen staan wat verder af van het thema en worden hier niet verder uitgewerkt. Als u dieper 
in wilt gaan over de tijd van toen en nu dan kunt u deze onderwerpen natuurlijk meer aan bod laten 
komen.

Verteltafel/kijktafel/themahoek
Op de verteltafel/kijktafel of in een themahoek kunt u voorwerpen, afbeeldingen, woorden, teksten 
en werkstukken laten verzamelen die te maken hebben met het onderwerp.  Bij dit thema kunt u o.a. 
denken aan speelgoed en huishoudelijke artikelen van ongeveer een eeuw geleden. Vervolgens kunt u 
met de verzamelde voorwerpen allerlei activiteiten en opdrachten uitvoeren. U kunt denken aan:
• Over een voorwerp/afbeelding zoveel mogelijk laten vertellen
• Een voorwerp beschrijven en laten raden welk voorwerp bedoeld wordt
• Voorwerpen en afbeeldingen laten rubriceren en voorzien van teksten
• Een voorwerp van een andere kant bekijken en er een fantasieverhaal bij bedenken of een nieuwe 
  gebruiksmogelijkheid bedenken
• Een aantal voorwerpen/afbeeldingen centraal stellen en hier een verhaal over schrijven/vertellen
• Een kimspel
• Bij één of meerdere voorwerpen/afbeeldingen een gedichtje maken
• De verschillen en overeenkomsten tussen twee voorwerpen/afbeeldingen beschrijven
• Een woordspin maken bij een voorwerp/afbeelding

Er op uit

In het hele Oldambt zijn voorbeelden te vinden van grote boerderijen met monumentale voorhuizen.  
U kunt een bezoek brengen aan een boerderij in de buurt.  Ook bent u van harte welkom op muse-
umboerderij Hermans Dijkstra in Midwolda.  Het is mogelijk om hier een aantal voorwerpen te lenen 
en deze in de klas te laten zien, er over te praten en ten toon te stellen. Een bezoek wel graag plannen 
op een maandag, dinsdag of woensdag. Rondkijken en rondleiden doet u in principe als leerkracht zelf 
met behulp van ouders. 

Verwerking

Toen en nu
Grote vellen papier zijn in tweeën gedeeld. Aan de ene kant staat ‘vroeger’ en aan de andere kant ‘nu’. 
Elk blad heeft een thema, bijvoorbeeld slapen, de keuken, naar school, in de tuin. De kinderen vertellen, 
tekenen, zoeken plaatjes en vullen zo beide helften van de bladen in.

Op bezoek
Als u in de gelegenheid bent om een boerderij in de buurt te bezoeken kunt u dit samen met de kin-
deren voorbereiden. 
Kunnen we er zomaar naar toe? Gaan we bellen of een brief schrijven? Moeten we ook speciale kle-
ren aan? Hoe gaan we er naar toe? Wat willen we allemaal vragen aan de boer?
Tijdens het bezoek laat u de kinderen regelmatig even stilstaan bij wat ze zien, horen, voelen, ruiken. 
Wanneer u bijvoorbeeld museumboerderij Hermans Dijkstra bezoekt kunt u dat op de volgende ma-
nier doen. U heeft dan wel een blinddoek nodig.
Laat eerst de ruimte goed bekijken en dan één van de kinderen blinddoeken. Het kind krijgt een voor-
werp in handen en moet door te voelen en/of te luisteren erachter komen welk voorwerp het is. 
Terug in de klas kunt u  het blad ‘Toen ik bij de boerderij was’ laten invullen.

O
p 

de
 b

oe
rd

er
ij



24

Elke groep een opdracht
U kunt de klas in groepjes verdelen. Elke groep krijgt een opdracht mee die tijdens het bezoek aan de 
boerderij moet worden uitgevoerd.
De meetgroep neemt de maat (gewicht). Neem linialen, meetlinten  en rolmaten mee en laat de kinde-
ren meten hoe lang/breed  het voorhuis is, de hele boerderij, de gang, de schuur enz. 
Verschillende fotogroepen krijgen elk een speciale opdracht. Een fotogroep maakt foto’s van allerlei 
dingen waar je op kunt zitten, waar je iets in op kunt bergen, waar je nu machines/apparaten voor 
hebt, dingen die te maken hebben met eten, dingen die er nu heel anders uit zien, dingen die je nu niet 
meer gebruikt.  Dit is met name mogelijk wanneer u een boerderij bezoekt waar nog oude gebruiks-
voorwerpen, werktuigen, meubels te zien zijn.
De interviewgroep mag de boer allerlei vragen stellen, misschien kan het zelfs gefilmd worden.
De tekengroep maakt tekeningen van de boerderij.
Voor de opdrachten kunt u gebruik maken van de kijk- en doewijzer boerderij. U kunt de kijk- en 
doewijzer ook als basis gebruiken voor uw eigen wensen en de mogelijkheden van de groep. U dient 
dan zelf een aangepaste kijkwijzer te maken.
Als u in de gelegenheid bent om van te voren de locatie te bezoeken kunt u foto’s maken van voor-
werpen, details van ornamenten etc.  en aan de hand daarvan de kinderen laten ‘speuren’.

Kokkerellen
Een recept voor ‘Hete bliksem’.
Uitgaande van een flinke opscheplepel per kind heeft u per groepje van 6 ongeveer nodig: 1 kg aardap-
pelen, 1 kg appels (zoete en zure), 30 gram boter, 1 rookworst, evt. wat zout, suiker en/of stroop.
Schil de aardappels en de appels, snijd ze in stukken en verwijder de klokhuizen. Doe alvast wat water 
(niet teveel) in een pan en breng dit aan de kook. Schep voorzichtig eerst de aardappels in het water, 
vervolgens de zoete en daarna de zure appels. Laat het ongeveer een half uur zachtjes koken.
Giet dan het vocht af en bewaar dit. Stamp de aardappels en de appels en voeg wat kookvocht toe om 
het smeuïg te krijgen. Breng de stamppot op smaak met de boter, wat zout en eventueel suiker en of 
stroop. De worst kan er warm of koud bij gegeten worden.
U vindt recepten voor traditionele gerechten in bijvoorbeeld het boekje: Groningse pot, uitgegeven 
door uitgeverij Verba. Met enige aanpassingen zijn deze recepten goed te maken.

Een brief voor Jasper
De kinderen schrijven een brief aan Jasper, waarin ze vertellen wat ze geleerd en ontdekt hebben
U kunt hiervoor de klas in groepjes verdelen. Elk groepje beantwoordt één van de vragen van Jasper 
en maakt er tekeningen bij of zoekt er afbeeldingen bij. Ook andere vragen die beantwoord zijn wor-
den in de brief (brieven) verwerkt.
Deze opdracht kunt u gebruiken als reflectie. De kinderen worden zich bewust van het feit dat ze iets 
geleerd hebben en meer te weten zijn gekomen over hun eigen omgeving.
De opdracht kan ook worden uitgebreid door de kinderen hun kennis te laten verwerken in een krant 
voor Jasper, een kleine presentatie of een videoboodschap.

Bestaand materiaal

Uit het boekje “Het avontuur van Groningen”  voorlezen het verhaal “Hete bliksem”. Dit speelt wel 
iets eerder, maar is een leuke manier om te laten zien hoe een gerecht ontstond. Het verhaal hoort bij 
‘Ik ben Aaltje’.

Op Schooltv Beeldbank is een kort filmpje te vinden over de boerderij van vroeger. U kunt het vinden 
via het trefwoord ‘De boerderij’.

Eduvorm verzorgt doe-lessen over geschiedenis. Bij het thema boerderijen past het programma “Me-
vrouw Vroeger’.  De leerlingen gaan actief aan de slag met o.a. spullen vergelijken van vroeger en nu, 
schrijven zoals ze vroeger deden, wassen op de manier van vroeger, koffie malen, etc. 
Zie voor meer informatie www.eduvorm.nl 
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Boekentips

Zie ook de boekentips bij groep 1 en 2

Het avontuur van Groningen – Martine van Rooijen

Kookboekjes als:
Groningse pot – uitgeverij Verba Hoevelaken
Groningse recepten – uitgeverij De Lantaarn
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De Boerderij

Opa vertelt:

In de tijd dat de boeren zo rijk waren dat ze zulke grote boerderijen konden bouwen werkten ze zelf 
meestal niet op het land. Ze gingen op reis, lazen boeken, gingen naar de markt of spraken met andere 
boeren uit de omgeving. Op de boerderij, in de stallen, in het weiland en op het land waren dienst-
meisjes en boerenknechten hard aan het werk.
Opa weet nog een verhaal uit de tijd dat zijn oma dienstmeisje was op zo’n grote boerderij. Ze heette 
Aaltje en was grootmeid op de boerderij. Ze stond ’s morgens om 5 uur al op en had dan een lange 
dag voor zich. Elke morgen en middag koeien melken en verder in het huis de boel schoonmaken, stof-
fen, de was, boodschappen doen, koffie malen, weckflessen schoonmaken, koken, de tafel dekken…… 
Een wasmachine was er niet dus alles kwam in een grote wasketel of kookpot op het vuur, daarna 
alles uitspoelen en door de wringer halen. Een stofzuiger was er ook niet en met het voorbereiden 
van het eten koken was Aaltje ook een hele tijd zoet. Gelukkig kreeg ze hulp van lutjemeid, maar die 
moest ook op de kinderen passen.
Een paar knechten waren er ook. Die hielpen soms met het melken van de koeien, maar meestal 
waren ze op het land bezig. Zaaien, poten en oogsten van bieten en graan. Vooral graan werd veel 
verbouwd. Het koren moest gemaaid en in schoven bij elkaar gebonden. Op grote karren werden 
de schoven naar de schuur gebracht, die lag dan tot aan de nok toe vol. Tja en dan moest er gedorst 
worden. Dit betekende dat de graankorrels uit de schoven werden geslagen. Gelukkig hadden ze op 
de boerderij van Aaltje een dorsblok en later zelfs een echte dorsmachine. Derk en Aaltje woonden 
met nog een paar knechten op de boerderij. Anderen woonden thuis en hadden daar een vrouw en 
kinderen.
Op een dag kwam Derk, één van de knechten, opgewonden langs in de keuken waar Aaltje bezig was 
de appels te schillen. Vandaag stond er ‘hete bliksem’ op het menu.
“‘t Is al de derde keer deze week. En niemand snapt hoe het kan. Boer Dijkstra is woedend, ook wel 
logisch. Als hij ons maar niet ontslaat of minder loon geeft. Ik zal goed opletten!! Hopelijk is dit raadsel 
snel opgelost. Misschien moeten we ’s nachts wel op wacht gaan staan!!”.
Wat was er aan de hand? Het bleek dat er al een paar nachten achter elkaar een zak met graan was 
verdwenen. Nou ja, eigenlijk niet verdwenen. De zak lag steeds achter de boerderij met een groot gat 
er in en al het graan lag er naast. Was er een dief? Maar waarom liet hij de zak en het graan dan liggen? 
Niemand snapte er iets van en dus besloten ze om de beurt de wacht te houden. De eerste nacht 
hield Derk de wacht, maar er gebeurde niets. De volgende nacht was Geert aan de beurt en weer lag 
er een zak graan achter de boerderij. Geert was echter in slaap gevallen en had er niets van gemerkt. 
Daarom hielden ze de nacht daarna met z’n tweeën de wacht. Deze keer weer Derk, nu samen met 
Wubbe en weer gebeurde er niets. De vierde nacht moesten Anko en Berend proberen het raadsel 
op te lossen. En………..dat lukte!!! Het was Derk!! Derk ging ’s nachts naar de schuur en pakte een 
zak graan. Geen wonder dat er niets gebeurde tijdens de nachten dat Derk de wacht had. Het gekke 
was dat Derk alles ontkende, hij wist er helemaal niets van. Toen bleek dat Derk ’s nachts ging slaap-
wandelen. Zijn moeder was erg ziek, zijn broertjes en zusjes woonden nog thuis. Ze kon niet werken 
en er dreigde een tekort aan eten. Op de één of andere manier droomde Derk er ’s nachts van. Hij 
slaapwandelde naar de schuur, pakte een zak graan en sleepte hem over de vloer, steeds langs dezelfde 
route. Hij kwam over een spijker, er kwam een gat in de zak en de zak liep leeg. Derk liet de zak los, 
slaapwandelde naar z’n bed en sliep weer verder…………..
Tja, een raar maar waar verhaal. De mensen hadden het niet gemakkelijk vroeger.
Opa wist nog iets grappigs te vertellen. Aaltje en Derk waren later getrouwd. Dus Aaltje was de oma 
van opa en Derk was de opa van opa.
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Kijk en doewijzer Boerderij 
 
 
De speurgroep 
Je gaat met je groep de boerderij onderzoeken. Gebruik daarvoor je ogen, je oren, je neus en je 
handen. Wel eerst even vragen of je dingen mag aanraken. 
Je krijgt een papier met allemaal vragen. Probeer samen met de anderen uit je groepje de vragen te 
beantwoorden. 
 
Dit heb je nodig: de speurwijzer met de vragen er op, schrijfmateriaal, een stevige ondergrond 
waarop je gemakkelijker kunt schrijven. 
 
DE SPEURWIJZER 
Vraag Antwoord. 

Sommige antwoorden kun je ook tekenen. 
Ziet de boerderij er nog goed uit? 
 

 

Is de boerderij ook versierd? 
Het gaat niet om ballonnen en slingers hoor.  
 
 
Waar zie je versieringen? 
Hoe zien de versieringen er uit? 
 

 

Hoeveel ramen heeft de boerderij? 
(Je kunt ook eerst raden, hoeveel ramen zijn er 
denk je?) 
 

 

Hoeveel deuren heeft de boerderij aan de 
buitenkant? 
(Je kunt ook eerst raden, hoeveel deuren zijn er 
denk je?) 
 
 

 

Welke kleuren hebben de deuren aan de 
buitenkant? 
 
 

 

Welke kleuren hebben de raamkozijnen? 
 
 

 

Welke kleur heeft de boerderij zelf (de stenen)? 
 

 

Welke vorm heeft de boerderij? 
Lukt het om een plattegrond te tekenen van de 
buitenkant? 

 

Staat er ook iets op de boerderij? 
Bijvoorbeeld een naam of een jaartal? 

 

Is het nog steeds een boerderij? 
Of wordt de boerderij nu voor iets anders 
gebruikt? 

 

Is er ook een tuin bij de boerderij? 
Wat kunnen je daarover vertellen of tekenen? 
 

 

Wat vind je heel bijzonder aan deze boerderij? 
 

 

Welke vorm heeft de boerderij? 
Lukt het om een plattegrond te tekenen van de 
buitenkant? 

 

Is de boerderij oud? 
Waaraan kun je dat zien? 
Is bekend wanneer de boerderij werd gebouwd? 
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De fotogroep 
Maak een foto van de dingen van deze kijkwijzer. Je kunt telkens een kruisje zetten als het gelukt is. 
Misschien is niet alles te vinden. Spreek met elkaar af wie wat gaat fotograferen.  
Je kunt ook nog andere dingen erbij schrijven/bedenken. 
 
Dit heb je nodig: de kijkwijzer, een of meerdere fotocamera’s, schrijfmateriaal. 
 
DE KIJKWIJZER 
Maak een foto van …. Is het 

gelukt? 
Maak een foto van ….. Is het 

gelukt? 
De voorkant van de boerderij  Een dier van de boerderij  
De schuur  Een machine van nu  
Een versiering  Iets wat je heel bijzonder vindt  
De tuin    
Iets van vroeger    
    
    
    
 
Alternatieve opdracht fotogroep als je in de boerderij bent van Hermans Dijkstra: 
Er kunnen verschillende fotogroepjes worden samengesteld. Elke groep krijgt een specifieke 
opdracht, zoals: 

- Maak foto’s van dingen die gebruikt worden in de keuken. 
- Maak foto’s van dingen waar je op kunt zitten. 
- Maak foto’s van dingen waar we nu een apparaat of machine voor hebben 
- Maak foto’s van dingen waar je iets in op kunt bergen 
- Maak foto’s van dingen die nu niet meer worden gebruikt 
- Maak foto’s van dingen die te maken hebben met eten en drinken 
-  
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De tekengroep 
Je maakt met je groepje allerlei tekeningen van de boerderij. Hieronder zie je een paar voorbeelden, 
maar je kunt ook andere dingen die je leuk of bijzonder vindt tekenen. Spreek met elkaar af wie wat 
gaat tekenen. 
 
Dit heb je nodig: de tekenwijzer, vellen papier, tekenmateriaal, een ondergrond waarop je kunt 
tekenen. 
 
DE TEKENWIJZER 
Een tekening van de voorkant 
Een tekening van de zijkant 
Iets van heel dichtbij. 
Bijvoorbeeld een versiering 
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De meetgroep 
In de boerderij is van alles te zien en te meten. Hieronder zie je allerlei dingen die je zou kunnen 
meten, misschien kom je nog wel meer tegen. Natuurlijk kun je de lijst aanvullen.  Voordat je gaat 
meten probeer je eerst te schatten hoe lang of hoe breed het voorwerp dat je gaat meten is, daarna 
ga je het echt meten. 
Spreek met elkaar af wie wat gaat meten. 
 
Dit heb je nodig:  de meetlijst, een rolmaat, een liniaal, een meetlint, een centimeterband, papier en 
schrijfmateriaal. 
 
DE MEETLIJST 
Dit ga je meten: Hoe lang of hoe breed is het 

denk je? 
Hoe lang of hoe breed is het in 
het echt? 

De voorkant van de boerderij.   
De lengte van de schuur   
De lengte van het huis   
De lengte van de hele boerderij   
De langste gang   
De hoogte van een kamer   
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De interviewgroep 
Met je groepje mag je een interview afnemen. Dit betekent dat je allerlei vragen mag stellen aan 
iemand die veel weet van de boerderij. Van te voren bedenk je wat je allemaal te weten wilt komen 
en welke vragen je dan moet stellen. Hieronder zie je een aantal voorbeelden. Bereid het goed voor 
en spreek met elkaar af wie wat gaat doen.  Degene die de antwoorden noteert moet voldoende tijd 
krijgen om dit op te schrijven. Je kunt het interview ook opnemen met geluidsapparatuur of een 
videocamera. 
 
Dit heb je nodig: de vragenlijst, pen en papier, wanneer mogelijk een microfoon en 
opnameapparatuur of een videocamera. 
 
DE VRAGENLIJST 
Vraag Antwoord 
Hoe oud is de boerderij?  
Kun je dat nog ergens aan zien?  
Hoe lang woont u al op de boerderij?  
Is het nog steeds een boerderij?  
Als het nog een boerderij is. Wat doet de boer 
en/of de boerin de hele dag? 

 

Is het leuk om boer te zijn?  
Is de boerderij nog precies zo als hij gebouwd 
werd? 
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rij Denk nog even aan het bezoek aan de boerderij. Je zag de boerderij, je liep er naar toe, je ging naar 

binnen. Doe je ogen dicht en bedenk wat je zag, wat je hoorde, wat je dacht. Probeer het je te 
herinneren en schrijf of teken het hieronder. 
 
Toen ik bij de boerderij was… 

…zag ik 
 
 
 
 
 
 
 
…hoorde ik 
 
 
 
 
 
 
 
… rook ik 
 
 
 
 
 
 
 
… dacht ik 
 
 
 
 
 
 
 
… wilde ik 
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Hoofdstuk 4 | In de kerk

Tijdens de lessen:

Inleiding

Jasper kijkt door de kijker en ziet een foto van een grote deur. Is dit een gewone deur van een ge-
woon huis? Jasper denkt van niet. 
In een klassengesprek kunt u de volgende vragen stellen: Wat zie je op de foto? Waar zou de foto 
gemaakt kunnen zijn? Is het een oude of een nieuwe foto? Hoe kun je dat zien?
Opa van Jasper vertelt dat dit de toegangsdeur is van een kerk. Vaak zie je wel versieringen rond een 
deur van de kerk. De deur is erg groot. Ook aan de stenen kun je wel zien dat het geen gewoon huis 
is. Deze stenen worden kloostermoppen genoemd.
U praat met de kinderen over kerken. Waar staat hier in de buurt een kerk? Is dat een oude of een 
nieuwe kerk? Ben je er wel eens geweest? Wat doe je in een kerk? Wat staat er allemaal in een kerk?

Verdieping

Opa vertelt
Opa vertelt deze keer allerlei ‘Wist je datjes’ over kerken.
U kunt hiervoor het ‘Verhaalblad de kerk’ gebruiken. Ook kunt u in de achtergrondinformatie nog 
meer vinden over kerken en kloosters.

De vragen van Jasper:
• Kon je vroeger ook in een kerk wonen?
• Hoe kwamen de mensen aan stenen om een kerk te bouwen?
• Hoe lang doe je er eigenlijk over om een kerk te bouwen?
• Waarom heetten die bakstenen kloostermoppen?
• Hoe werden de kerkklokken eigenlijk gemaakt?
• Gingen de mensen echt een heel nieuw dorp bouwen?
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Kruiskerk Noordbroek Glas in lood raam muurschildering

http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL-GnGRA_818_1176
http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL-GnGRA_818_11053
http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL_GEMD_000_4489
http://beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL-GnGRA_818_11023
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Wat zou je willen weten als je Jasper was?
Zie hiervoor de toelichting aan het begin van deze lessenserie.

Kon je vroeger ook in een kerk wonen?
Kerken zijn gebouwd om de mensen een plek te geven waar ze samen kunnen bidden en naar een 
verhaal uit de bijbel kunnen luisteren. 
Sommige losse torens  zijn misschien gebruikt om in te schuilen als er gevaar dreigde. In die torens 
werd op de eerste verdieping een haardplaats gebouwd en nissen waar kaarsen konden staan. Met een 
losse trap kon je naar boven en als het nodig was kon de trap worden weggehaald.
Echt wonen in een kerk gebeurde niet. 
Wel woonden er mensen in kloosters. In kloosters voor mannen woonden de monniken en in kloos-
ters voor vrouwen woonden de nonnen. De monniken en de nonnen hielden zich aan strenge regels. 
Een aantal keren per dag werd er gebeden, soms wel acht keer per dag. Voor het werken, eten, slapen, 
zingen, bidden waren vaste tijden. De monniken en nonnen bakten hun eigen brood, brouwden hun 
eigen bier, verbouwden hun eigen groente. Ze zorgden ook voor de aanleg van dijken, kanalen, grote 
akkers. Er stonden bijvoorbeeld kloosters in Midwolda, Finsterwolde, Heiligerlee, Nieuwolda. Mis-
schien zijn er nog wel straatnamen in de buurt die herinneren aan de tijd van de kloosters.

Hoe kwamen de mensen eigenlijk aan stenen om een kerk te bouwen?
De eerste kerken werden gebouwd van hout. Ze leken helemaal niet op de kerken zoals wij ze nu 
kennen. Ze leken meer op een boerenschuur.  De muren werden gemaakt van houten palen en klei of 
leem. Het dak was meestal van riet. Kerken van hout waren niet zo sterk, het hout kon gaan rotten en 
bij een brand ging vaak de hele kerk verloren. 
Het was veel handiger om een kerk van steen te bouwen. Daarvoor werden er stenen uit Duitsland 
gehaald, deze steensoort werd tufsteen genoemd. Dit kostte veel geld en veel tijd. Er waren geen 
vrachtauto’s die de stenen konden halen, dat ging per schip en met paard en wagen. 
Daarom gingen de mensen klei bakken in speciale ovens, de klei veranderde in steen. En zo kon je aan 
baksteen komen en klei was overal wel te vinden.

Hoe lang doe je er eigenlijk over om een kerk te bouwen?
Best lastig om daar achter te komen.  Ging het om een grote of een kleine kerk? Moest het materiaal 
van ver komen? Waren er genoeg mensen die mee konden werken aan de bouw? Misschien duurde 
het wel minstens 10 jaar, misschien wel veel langer. De kerken die je nu ziet zijn meestal anders dan 
toen ze werden gebouwd. Er zijn stukken afgebroken en nieuwe stukken aangebouwd, torens werden 
hoger gemaakt en kregen een andere torenspits enz. 

Waarom heetten die bakstenen kloostermoppen?
Het is al heel erg lang geleden dat er werd ontdekt dat je klei kon bakken en er stenen van kon ma-
ken. Dat wisten de Romeinen 2000 jaar geleden al. In Nederland werd het echter niet meer gedaan. 
Pas toen er kerken en kloosters en kastelen werden gebouwd werd er weer begonnen met het bak-
ken van klei. Klei was er immers genoeg. Vaak waren het de monniken die zorgden voor bakstenen, 
daarom werden de bakstenen kloostermoppen genoemd. Het heeft dus niks met een mop te maken. 
De kloostermoppen waren groter dan de bakstenen zoals we ze nu kennen.

Hoe werden de kerkklokken eigenlijk gemaakt?
Het maken van een klok is best ingewikkeld en duurt lang. Je hebt er een gietvorm en een oven voor 
nodig. Het gieten van de klok gebeurde meestal naast de kerk. Later kwamen er speciale klokkengiete-
rijen, bijvoorbeeld in Midwolda en in Heiligerlee.  

Gingen de mensen echt een heel nieuw dorp bouwen?
Ja, het werd te gevaarlijk om in het oude dorp te blijven. De mensen kregen veel last van het water. Ze 
zochten een betere en hogere plek en begonnen daar opnieuw. 

Verteltafel/kijktafel/themahoek
Op de verteltafel/kijktafel of in een themahoek kunt u voorwerpen, afbeeldingen, woorden, teksten 
en werkstukken laten verzamelen die te maken hebben met het onderwerp. Vervolgens kunt u met de 
verzamelde voorwerpen allerlei activiteiten en opdrachten uitvoeren. U kunt denken aan:
• Over een voorwerp/afbeelding zoveel mogelijk laten vertellen
• Een voorwerp beschrijven en laten raden welk voorwerp bedoeld wordt
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• Voorwerpen en afbeeldingen laten rubriceren en voorzien van teksten
• Een voorwerp van een andere kant bekijken en er een fantasieverhaal bij bedenken of een nieuwe 
  gebruiksmogelijkheid bedenken
• Een aantal voorwerpen/afbeeldingen centraal stellen en hier een verhaal over schrijven/vertellen
• Een kimspel
• Bij één of meerdere voorwerpen/afbeeldingen een gedichtje maken
• De verschillen en overeenkomsten tussen twee voorwerpen/afbeeldingen beschrijven
• Een woordspin maken bij een voorwerp/afbeelding

Er op uit

Bezoek met de kinderen een kerk in de buurt. 
Veel kerken zijn in het bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken. Op de site van de stichting is 
over elke kerk informatie te vinden en op welke manier de kerk te bezoeken is, zie www.groningerker-
ken.nl.
Voor kerken, die niet in het bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken zijn, kunt u contact opne-
men met de beheerder van de kerk.
Het is afhankelijk van de mogelijkheden of u met uw groep naar binnen kunt en de kerk kunt bekijken, 
het orgel kunt horen, vragen kunt stellen, even op de banken mag zitten, dingen aan mag raken enz.

In het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee kunnen de kinderen enorme kerkklokken zien, horen en 
voelen. Zie www.klokkengieterijmuseum.nl.

Verwerking

Versieren
Als je goed rond kijkt in een kerk dan zie je allerlei versieringen. Kijk ook maar eens in de boeken die 
bij ‘Boekentips’ staan. Hierin staan mooie foto’s.
In de klas kunt u al deze decoratiemogelijkheden verwerken in één of meerdere handvaardigheidslessen.
Door de bakstenen of kloostermoppen op verschillende manieren en in verschillende richtingen te 
metselen ontstaan er nieuwe vormen en patronen.  Laat de kinderen experimenteren met vormen en 
patronen met behulp van mozaïk(plak)vormen, blokken, het omtrekken van vormen, het zelf ontwer-
pen van patronen, enzovoort.

Glas in lood ramen kunt u maken door een raamvorm in te vullen met tekeningen van wasco. Daarna 
worden de verschillende vlakken ingekleurd met ecoline en daarna wordt het hele werkstuk inge-
smeerd met zonnebloemolie. De ecolinedelen laten dan licht door.

In veel kerken zijn ook beelden te vinden. Vooral in katholieke kerken zie je veel beelden. Een beeld 
kan worden gemaakt van verschillende materialen en met diverse technieken. Het gebruik van klei 
is een mogelijkheid. U kunt ook gips gieten in een ballon. Blaas de ballon niet op. Als de ballon vol zit 
met gips wordt deze afgesloten met een knoopje. Daarna wordt de ballon in een vorm gekneed en 
zo vastgehouden. Het duurt even, maar na een poosje wordt het gips warm en hard. Als de vorm niet 
meer verandert kan hij weggezet worden. Laat het gips goed uitharden en verwijder dan de ballon. 
Het fantasiebeeld kan nog worden geverfd, dit hoeft echter niet. 

Een muurschildering in het klein kunt u maken door een laagje gips van ongeveer 2 cm in een plastic 
bakje te laten lopen. Als het gips hard is wordt het plastic verwijderd. Op de tegel van gips die tevoor-
schijn komt laat u een schilderij maken.

Elke groep een opdracht
U kunt de klas in groepjes verdelen. Elke groep krijgt een opdracht mee die tijdens het bezoek aan de 
kerk moet worden uitgevoerd.
Zo is er een fotogroep, een speurgroep, een tekengroep, een interviewgroep en een meetgroep.
Voor de opdrachten kunt u gebruik maken van de kijk- en doewijzers die horen bij een bezoek aan 
een kerk. U kunt de kijk- en doewijzers ook als basis gebruiken voor uw eigen wensen en de mogelijk-
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heden van de groep.  U dient dan zelf een aangepaste kijkwijzer te maken.
Als u in de gelegenheid bent om van te voren de locatie te bezoeken kunt u foto’s maken van voor-
werpen, details van ornamenten etc.  en aan de hand daarvan de kinderen laten ‘speuren’.

Een brief voor Jasper
De kinderen schrijven een brief aan Jasper, waarin ze vertellen wat ze geleerd en ontdekt hebben
U kunt hiervoor de klas in groepjes verdelen. Elk groepje beantwoordt één van de vragen van Jasper 
en maakt er tekeningen bij of zoekt er afbeeldingen bij. Ook andere vragen die beantwoord zijn wor-
den in de brief (brieven) verwerkt.
Deze opdracht kunt u gebruiken als reflectie. De kinderen worden zich bewust van het feit dat ze iets 
geleerd hebben en meer te weten zijn gekomen over hun eigen omgeving.
De opdracht kan ook worden uitgebreid door de kinderen hun kennis te laten verwerken in een krant 
voor Jasper, een kleine presentatie of een videoboodschap.

Bestaand materiaal

Uit het voorleesboek ‘Lang geleden…’  door Arend van Dam en Alex de Wolf het verhaal: Willibrord, 
Bonifatius en Liudger (tijd van de monniken).
Op de website www.kloosterterapel.nl vindt u lesmateriaal over het leven in een klooster via de knop 
Groepsbezoek en vervolgens Educatie.
Op de website www.groningerkerken.nl  van de Stichting Oude Groninger Kerken vindt u lesmateriaal 
onder de knop Onderwijs. De Stichting heeft in het verleden het Focke-project ontwikkeld. Dit is ech-
ter niet meer verkrijgbaar. Scholen die het hebben kunnen dit goed combineren met dit thema.
Onder de knop Groninger Kerken Digitaal is informatie over de kerken te vinden die in het bezit zijn 
van de Stichting. In de gemeente Oldambt zijn dat kerken in Beerta, Nieuw Beerta, Nieuw Scheemda 
en Scheemda.

Via SchoolTV Beeldbank zijn filmpjes te vinden over de klokken van de Martinitoren en het gieten van 
kerkklokken. Als trefwoord gebruikt u ‘Martinitoren’ en ‘kerkklokken’.

Boekentips

Zie ook de boekentips bij groep 1 en 2
Toen en nu – Bouwina de Ridder, De Ruiter’s Documentatiecentrum Mini Informatiereeks N118
Lang geleden – Arend van Dam en Alex de Wolf
Scherven in de kerk – Greetje Vagevuur (serie Terugblikken)
Wie wint? – Martine Letterie
De Groninger Cultuurschat (kerken van 1000-1800) – Justin Kroesen en Regnerus Steensma
Religieus Erfgoed (Oude kerken in de Ommelanden) – Harm Plas en Wim Plas
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De Kerk

Opa vertelt:

Deze keer begint opa niet met ‘lang geleden’, maar met:

Zeg Jasper:  ‘WIST JE DAT?’………………

• De eerste kerken meer dan 1000 jaar geleden gebouwd werden? Ze werden gebouwd van hout, klei 
en riet en leken meer op een huis of een boerderijtje.

• Ongeveer 800 jaar geleden de kerken van baksteen werden gebouwd? Elk dorp wilde een eigen 
kerk. Meestal waren het rijke families die ervoor zorgden dat er een kerk gebouwd werd. De meeste 
kerken waren erg groot en hadden de vorm van een kruis, daarom werden deze kerken ‘kruiskerken’ 
genoemd.

• Er van deze kerken weinig zijn overgebleven? Van sommige kerken zijn stukken afgebroken, waardoor 
ze kleiner werden. Veel van die grote oude kruiskerken zijn helemaal verdwenen.

• Sommige kerken verdwenen zijn, omdat de mensen het dorp verlieten en verderop een nieuw dorp 
bouwden, waar ze veiliger konden wonen? Ze hoefden minder bang te zijn voor overstromingen.

• De eerste bakstenen waarmee vroeger de kerken werden gebouwd kloostermoppen werden ge-
noemd?

• Er in onze omgeving ook kloosters hebben gestaan, waar monniken en nonnen woonden?

• De meeste kerken op allerlei manieren versierd zijn? Deze versieringen worden ornamenten ge-
noemd. Er zijn bijvoorbeeld schilderingen op de muren aangebracht, in de ramen zijn allerlei kleuren 
en afbeeldingen gemaakt, voorwerpen van hout zijn versierd door er figuren in te snijden, muren en 
randen zijn versierd door de bakstenen op allerlei verschillende manieren te metselen of door ver-
schillende kleuren stenen te gebruiken.

• De kerkklokken werden geluid als de kerkdienst begon, maar ook om de tijd aan te geven, wanneer 
de mensen konden stoppen met werken, wanneer het tijd was om te eten, als er gevaar dreigde, als er 
een feestelijke gebeurtenis was of juist een verdrietige gebeurtenis.
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Kijk- en doewijzer Kerk 
 
 
De speurgroep 
Je gaat met je groep de kerk onderzoeken. Gebruik daarvoor je ogen, je oren, je neus en je handen. 
Wel eerst even vragen of je dingen mag aanraken. 
Je krijgt een papier met allemaal vragen. Probeer samen met de anderen uit je groepje de vragen te 
beantwoorden. 
 
Dit heb je nodig: de speurwijzer met de vragen er op, schrijfmateriaal, een stevige ondergrond 
waarop je gemakkelijker kunt schrijven. 
 
DE SPEURWIJZER 
Vraag Antwoord. 

Sommige antwoorden kun je ook tekenen. 
Ziet de kerk er nog goed uit? 
 

 

Is de kerk ook versierd? 
Het gaat niet om ballonnen en slingers hoor.  
 
Waar zie je versieringen? 
Hoe zien de versieringen er uit? 
 

 

Hoeveel ramen heeft de kerk? 
(Je kunt ook eerst raden, hoeveel ramen zijn er 
denk je?) 
 

 

Zijn de ramen beschilderd?  
Hebben de ramen kleuren? 
 

 

Hoeveel deuren heeft de kerk aan de 
buitenkant? 
 
 
 

 

Welke kleuren hebben de deuren aan de 
buitenkant? 
 
 

 

Welke kleuren hebben de raamkozijnen? 
 
 

 

Van welke materialen is de kerk gebouwd? 
 
 

 

Staat er ook een jaartal op de kerk? 
 
 

 

Hoe ziet de torenspits er uit? 
 

 

Is de kerk oud?  
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Waaraan kun je dat zien? 
Is bekend wanneer de kerk is gebouwd? 
Wordt de kerk nog steeds gebruikt als kerk? 
Zo nee, waarvoor dan? 
 

 

Wat vind je heel bijzonder aan deze kerk? 
 
 

 

Waar staat de kerk? 
(tussen de huizen, op een hoogte, buiten het 
dorp/de stad, tussen de bomen, op een plein, 
….) 

 

Wat kun je vertellen over het dak van de kerk? 
 

 

Zie je ook grafstenen? 
Zijn ze in de kerk of buiten? Of misschien wel 
allebei. 
 

 

Zit de toren aan de kerk vast? 
 

 

Wat zie je allemaal in de kerk? 
Zie je een orgel, een doopvont, een preekstoel, 
een kruis, kerkbanken en wat nog meer? 
 
 
 
 
 

 

Ruik je ook iets? 
 

 

Hoor je ook iets? Of is er iets in de kerk dat 
geluid maakt? 
 

 

Is er iets dat hard aanvoelt? 
En ruw? 
En zacht? 
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De fotogroep 
Maak een foto van de dingen van deze kijkwijzer. Je kunt telkens een kruisje zetten als het gelukt is. 
Misschien is niet alles te vinden. Spreek met elkaar af wie wat gaat fotograferen.  
Je kunt ook nog andere dingen erbij schrijven/bedenken. 
 
Dit heb je nodig: de kijkwijzer, een of meerdere fotocamera’s, schrijfmateriaal. 
 
DE KIJKWIJZER 
Maak een foto van …. Is het 

gelukt? 
Maak een foto van ….. Is het 

gelukt? 
De kerk  Het orgel  
De andere gebouwen als die er zijn  Een versiering van hout  
Een versiering van steen  Iets wat je heel bijzonder vindt  
Een raam  Een muurschildering  
Iets van vroeger  Een grafsteen  
Een beeld  Een doopvont  
De preekstoel  Een foto van iets dat je niet kent, 

misschien kun je het later aan 
iemand vragen. 

 

Een kruis    
    
    
 
 
Alternatieve opdracht fotogroep:  
Kijk goed om je heen in de kerk en bekijk de kerk aan de buitenkant goed. Je ziet dan allerlei 
ornamenten. Probeer er zoveel mogelijk te fotograferen. 
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De tekengroep 
Je maakt met je groepje allerlei tekeningen van de kerk. Hieronder zie je een paar voorbeelden, maar 
je kunt ook andere dingen die je leuk of bijzonder vindt tekenen. Spreek met elkaar af wie wat gaat 
tekenen. 
 
Dit heb je nodig: de tekenwijzer, vellen papier, tekenmateriaal, een ondergrond waarop je kunt 
tekenen. 
 
DE TEKENWIJZER 
Een tekening van de voorkant 
Een tekening van de achterkant 
Iets van heel dichtbij. 
Bijvoorbeeld een versiering 
Een tekening van de torenspits 
Een tekening van een raam of een deur 
Een tekening van het orgel, de preekstoel of de doopvont 
Een tekening van iets dat je heel mooi vindt 
Een tekening van iets dat je niet kent, misschien kun je het later aan iemand vragen. 
Je kunt proberen een vel papier op een versiering te leggen of op iets van een grafsteen, kras er 
zachtjes overheen met een potlood of een wascokrijtje, zodat de afbeelding op je papier 
tevoorschijn komt. 
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De meetgroep 
In de kerk is van alles te zien en te meten. Hieronder zie je allerlei dingen die je zou kunnen meten, 
misschien kom je nog wel meer tegen. Natuurlijk kun je de lijst aanvullen.  Voordat je gaat meten 
probeer je eerst te schatten hoe lang of hoe breed het voorwerp dat je gaat meten is, daarna ga je 
het echt meten. 
Spreek met elkaar af wie wat gaat meten. 
 
Dit heb je nodig:  de meetlijst, een rolmaat, een liniaal, een meetlint, een centimeterband, papier en 
schrijfmateriaal. 
 
DE MEETLIJST 
Dit ga je meten: Hoe lang of hoe breed is het 

denk je? 
Hoe lang of hoe breed is het in 
het echt? 

De voorkant van de kerk   
De lengte van de kerk   
De omtrek van de toren   
De breedte van een raam   
De breedte van de deur   
De lengte van een baksteen   
De lengte van een kerkbank   
De omtrek van de preekstoel   
De lengte en de breedte van 
een grafsteen binnen 

  

De lengte en de breedte van 
een grafsteen buiten 
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De interviewgroep 
Met je groepje mag je een interview afnemen. Dit betekent dat je allerlei vragen mag stellen aan 
iemand die veel weet van de kerk. Van te voren bedenk je wat je allemaal te weten wilt komen en 
welke vragen je dan moet stellen. Hieronder zie je een aantal voorbeelden. Bereid het goed voor en 
spreek met elkaar af wie wat gaat doen.  Degene die de antwoorden noteert moet voldoende tijd 
krijgen om dit op te schrijven. Je kunt het interview ook opnemen met geluidsapparatuur of een 
videocamera. 
 
Dit heb je nodig: de vragenlijst, pen en papier, wanneer mogelijk een microfoon en 
opnameapparatuur of een videocamera. 
 
DE VRAGENLIJST 
Vraag Antwoord 
Hoe oud is de kerk?  
Kun je dat nog ergens aan zien?  
Hoe hoog is de kerk ongeveer?  
Waarvoor wordt de kerk gebruikt?  
Wie is de baas van de kerk?  
Is de kerk nog precies zo als hij gebouwd werd?  
Heeft de kerk altijd op deze plek gestaan?  
Wat betekenen de schilderingen op de muur?  
Wat betekenen de versieringen in de ramen?  
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Denk nog even aan het bezoek aan de kerk. Je zag de kerk, je liep er naar toe, je ging naar binnen. 
Doe je ogen dicht en bedenk wat je zag, wat je hoorde, wat je dacht. Probeer het je te herinneren en 
schrijf of teken het hieronder. 
 
Toen ik bij de kerk was… 

…zag ik 
 
 
 
 
 
 
 
…hoorde ik 
 
 
 
 
 
 
 
… rook ik 
 
 
 
 
 
 
 
… dacht ik 
 
 
 
 
 
 
 
… wilde ik 
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Hoofdstuk 5 | Naar de vesting

Tijdens de lessen:

Inleiding

Jasper kijkt door de kijker en ziet een bijzondere foto. Eerst schrikt hij even. Hij ziet een leeuw en een 
soldaat en een vrouw. Het lijkt wel of de vrouw een zwaard in haar hand heeft. Ziet hij dat wel goed? 
Dan ontdekt hij dat de soldaat niet echt is. Het is een standbeeld.
In een klassengesprek kunt u de volgende vragen stellen: Wat zie je op de foto? Waar zou de foto 
gemaakt kunnen zijn? Is het een oude of een nieuwe foto? Hoe kun je dat zien?
Opa van Jasper vertelt dat op de foto een standbeeld te zien is. Het is het standbeeld van graaf Adolf. 
U praat met de kinderen over dit standbeeld. Heeft iemand het al eens gezien? Wie weet waarom dit 
standbeeld is gemaakt?
Ter informatie: Graaf Adolf wordt met zwaard en schild beschermd door de Nederlandse maagd en de 
Nederlandse leeuw.

Verdieping

Opa vertelt
Opa vertelt over de Slag bij Heiligerlee.
U kunt hiervoor het verhaal van het ‘Verhaalblad de vesting’ gebruiken. Ook kunt u in de achtergrond-
informatie nog meer vinden over vestingen en schansen.

De vragen van Jasper:
• Waarom werden er vestingen en schansen gebouwd?
• Waarom werd er een muur van aarde gebouwd in plaats van een muur van steen?
• Is een vesting iets anders dan een schans?
• Wie woonden er in een vesting?
• Waarom heeft een vesting  van die punten?
• Hoe werkt een kanon eigenlijk?

standbeeld van Graaf Adolf

Vestingwallen Bourtange Kanon vorm van een vesting
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Wat zou je willen weten als je Jasper was?
Zie hiervoor de toelichting aan het begin van deze lessenserie.

Waarom werden er vestingen en schansen gebouwd?
Men probeerde ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk plekken in Nederland goed beschermd waren 
tegen de Spaanse soldaten. Er waren plekken nodig waar de soldaten rustig konden oefenen en wonen. 
Daarom werden er op een aantal plaatsen vestingen en schansen gebouwd. Dat betekende dat er 
rondom een muur van aarde werd gemaakt en daarom heen weer een brede gracht. Misschien ben je 
wel eens in Bourtange geweest, daar kun je dat heel goed zien. Een vesting of een schans diende ter 
verdediging van de omgeving. Nu snap je misschien waarom Oudeschans en Nieuweschans zo heten. 
Weet je welke van deze twee schansen er het eerste was? Let maar eens goed op de namen, dan kom 
je er vast wel achter.
Ook Winschoten was ooit een vestingstadje. De wallen zijn allemaal weggehaald.

Waarom werd er geen muur om de stad gebouwd?
In die tijd gebruikten ze ook kanonnen. Om te zorgen dat de kogels van de vijand niet in de stad of in 
het kasteel konden komen werden er muren omheen gebouwd en daaromheen een gracht. Er werd 
een brug aangelegd en een poort om binnen te komen. De poortwachter zorgde er voor dat er geen 
vijanden in de stad kwamen. De poort ging ’s nachts dicht. De kogels werden echter steeds groter en 
zwaarder. De muren gingen er stuk van en vielen om. Soms vielen de brokstukken in de gracht, de vij-
and kon dan zo over de brokstukken lopen en de stad in komen. Er moest dus een oplossing bedacht 
worden. Iemand kreeg ineens een slim idee. In plaats van muren van steen werden er muren van aarde 
om de stad gebouwd. Deze muren noem je wallen. Ook nu kwam er een gracht omheen, met bruggen 
en poorten. De wallen waren zo stevig dat de kogels er niet doorheen konden, ze bleven er in steken.

Is een vesting iets anders dan een schans?
Een schans is meestal wat kleiner dan een vesting.

Wie woonden er in een vesting?
In de vesting woonden de soldaten. In de huizen woonden de kapiteins en de commandant met hun 
gezinnen. De soldaten woonden bij elkaar. De huizen van de soldaten worden barakken genoemd. 
Ze hadden natuurlijk ook brood nodig en hun paarden moesten goede hoefijzers hebben. Kapotte 
zwaarden moesten worden gerepareerd,  ze dronken gezellig samen een biertje en hun baard moest 
worden geschoren. In de vesting of in de schans woonden ook een bakker, een smid, een kastelein en 
een barbier.

Waarom heeft een vesting vaak van die punten?
Het is best ingewikkeld om uit te leggen. Door de vorm konden de soldaten vanuit allerlei richtingen 
de kanonnen afschieten. Ook konden ze zelf goed zien of de vijand er aan kwam. Ze hoefden niet 
meer ‘om het hoekje’ te kijken.

Hoe werkt een kanon eigenlijk?
Een kanon is eigenlijk een holle buis op wielen. Aan de voorkant van de buis werd de kogel in de buis 
gestopt. Via de andere kant duwden de soldaten buskruit in de buis en vervolgens werd het kruit in 
brand gestoken. Als buskruit in brand vliegt ontstaat er een explosie en de explosie zorgt ervoor dat 
de kogel uit het kanon vliegt. Kogels voor een kanon zijn zwaar, maar niet echt gevaarlijk. Het buskruit 
is wel heel erg gevaarlijk. Dat werd bewaard in het kruithuis. Het kruithuis had hele dikke muren. Stel 
je voor dat het kruit zou ontploffen.

Verteltafel/kijktafel/themahoek
Op de verteltafel/kijktafel of in een themahoek kunt u voorwerpen, afbeeldingen, woorden, teksten 
en werkstukken laten verzamelen die te maken hebben met het onderwerp. Vervolgens kunt u met de 
verzamelde voorwerpen allerlei activiteiten en opdrachten uitvoeren. U kunt denken aan:
• Over een voorwerp/afbeelding zoveel mogelijk laten vertellen
• Een voorwerp beschrijven en laten raden welk voorwerp bedoeld wordt
• Voorwerpen en afbeeldingen laten rubriceren en voorzien van teksten 
• Een voorwerp van een andere kant bekijken en er een fantasieverhaal bij bedenken of een nieuwe 
  gebruiksmogelijkheid bedenken
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• Een aantal voorwerpen/afbeeldingen centraal stellen en hier een verhaal over schrijven/vertellen
• Een kimspel
• Bij één of meerdere voorwerpen/afbeeldingen een gedichtje maken
• De verschillen en overeenkomsten tussen twee voorwerpen/afbeeldingen beschrijven.
• Een woordspin maken bij een voorwerp/afbeelding

Er op uit

Niet alle kernen in het Oldambt hebben een vestingverleden. Wilt u de kinderen hier meer over laten 
zien, dan kunt u een bezoek brengen aan Bad Nieuweschans en het Vestingmuseum aldaar. In Heiliger-
lee kunt u het standbeeld bezoeken en het museum Slag bij Heiligerlee.
In Winschoten is een vestingwandeling uitgezet, evenals in Bad Nieuweschans. U kunt deze onder 
begeleiding lopen.
Een bezoek aan Oudeschans en/of Bourtange is ook de moeite waard.

Verwerking

Bevriezen als een standbeeld
In het gymlokaal of op het schoolplein lopen de kinderen doorelkaar. U kunt de kinderen verschillende 
bewegingen laten uitvoeren, zoals huppelen, springen, dansen, heel langzaam lopen, snelwandelen, op 
handen en voeten lopen, enz. Als u in uw handen klapt probeert iedereen zo stil mogelijk te blijven 
staan, net als een standbeeld.

Praten zonder woorden
U kunt hiervoor het verhaal ‘Fokke de musketier’ uit het boekje ‘ Het avontuur van Groningen’ gebrui-
ken. Nadat u het verhaal hebt voorgelezen, leest u het nogmaals voor. Tijdens het voorlezen proberen 
de kinderen door middel van hun gezichtsuitdrukking of lichaamsbeweging delen van het verhaal uit te 
beelden.
U leest bijvoorbeeld de zin: ‘Vaak sta ik op de wal te kijken of er een Spaans leger aankomt’. De kinde-
ren gaan staan, houden hun hand boven hun ogen en turen in de verte.
U kunt ook een aantal geschikte zinnen of delen uit het verhaal op losse briefjes schrijven en deze 
voorlezen en laten uitbeelden. Het bepalen van de juiste volgorde kan een extra opdracht zijn.

Tableau vivant
 ‘Tableau vivant’ betekent letterlijk’ levend schilderij’. Bij deze theatervorm uit de 18e eeuw stelden de 
acteurs zich in een decor op een speciale manier op. De spelers droegen hierbij passende kostuums. 
Dit gebeurde achter een gesloten gordijn. Als iedereen klaar stond ging het gordijn open en konden de 
toeschouwers naar het levend schilderij kijken. Vervolgens ging het gordijn weer dicht en werd er een 
nieuwe opstelling gemaakt.
Op losse kaarten noteert u een aantal scènes voor 3 à 4 personen. Gebruik hiervoor het verhaal 
uit ‘Het avontuur van Groningen’, maar u kunt natuurlijk ook een ander verhaal of thema gebruiken. 
Elk groepje kinderen krijgt een kaartje met een scène en vervolgens de tijd om een ‘tableau vivant’ 
te bedenken. Bij de uitvoering kunt u een echt gordijn gebruiken. U kunt echter ook het publiek(de 
klas)  even de ogen laten sluiten. Is het tableau vivant opgesteld dan klapt u in uw handen en mag het 
‘publiek’ kijken. Zo krijgt elk groepje een beurt.

Een brief voor Jasper
De kinderen schrijven een brief aan Jasper, waarin ze vertellen wat ze geleerd en ontdekt hebben
U kunt hiervoor de klas in groepjes verdelen. Elk groepje beantwoordt één van de vragen van Jasper 
en maakt er tekeningen bij of zoekt er afbeeldingen bij. Ook andere vragen die beantwoord zijn wor-
den in de brief (brieven) verwerkt.
Deze opdracht kunt u gebruiken als reflectie. De kinderen worden zich bewust van het feit dat ze iets 
geleerd hebben en meer te weten zijn gekomen over hun eigen omgeving.
De opdracht kan ook worden uitgebreid door de kinderen hun kennis te laten verwerken in een krant 
voor Jasper, een kleine presentatie of een videoboodschap.
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Bestaand materiaal

Uit het boekje “Het avontuur van Groningen”  voorlezen het verhaal “Fokke de musketier”. Dit speelt 
in de vesting Bourtange en hoort bij “Ik ben Josina”.

Op de website www.vestingsteden.nl kunt u via de knoppen ‘Jeugd’ en dan ‘Bouwplaten’ een bouwplaat 
van een kanon uitprinten. Voor de kinderen is deze bouwplaat vrij moeilijk, maar de bouwplaat is wel 
goed bruikbaar om te laten zien hoe een kanon er uit zag.

Als u kiest voor een bezoek aan Bourtange dan kunt u gebruik maken van speciaal lesmateriaal. Zie 
www.bourtange.nl via de knop Arrangementen. Het lesmateriaal is echter vooral gericht op de groepen  
5 t/m 8

Boekentips
Een moordplan – Joke Reijnders
Het avontuur van Groningen – Martine van Rooijen
Lang geleden – Arend van Dam en Alex de Wolf, o.a. het verhaal Willem van Oranje.
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In de vesting

Opa vertelt:

Meer dan 400 jaar geleden was de koning van Spanje de baas in Nederland. Deze koning heette Philips 
de Tweede. Heel veel mensen vonden dat niet leuk en wilden niet langer dat koning Philips de baas 
was. Prins Willem van Oranje hielp de koning van Spanje eerst, maar hij vond eigenlijk ook dat Neder-
land een eigen baas moest krijgen. De koning van Spanje stuurde soldaten naar Nederland en Wil-
lem van Oranje vroeg heel veel mannen om ook soldaat te worden. Zo kon hij ook een leger maken. 
Willem van Oranje kon zelf niet zo goed een leger leiden, dat liet hij z’n broers doen.  Zijn broer 
Lodewijk bijvoorbeeld werd generaal van een leger dat in de buurt van Heiligerlee moest vechten 
tegen Spaanse soldaten.  De jongere broer van Willem en Lodewijk vocht mee als soldaat. Hij heette 
Adolf en deed verschrikkelijk z’n best. Het was z’n eerste gevecht en hij verheugde zich er erg op. 
Hij zou die Spaanse soldaten wel eens een poepie laten ruiken. Kom maar op! Helaas ging er iets mis. 
Adolf viel van z’n paard en bleef op de grond liggen. De Spaanse soldaten konden hem toen gemak-
kelijk doden. Natuurlijk waren Willem en Lodewijk heel verdrietig dat hun broertje gesneuveld was in 
de strijd. Zo noem je dat, als er een soldaat in een gevecht doodgaat. Toch was er gelukkig ook heel 
goed nieuws. Uiteindelijk wonnen de soldaten van Lodewijk het gevecht. Daar was iedereen natuurlijk 
erg blij om. Dit gevecht wordt de Slag bij Heiligerlee genoemd, daar heb je misschien wel eens van 
gehoord. Het betekende niet dat de koning van Spanje nu verslagen was. De gevechten gingen gewoon 
door. Het duurde wel 80 jaar voordat het eindelijk vrede werd. Gelukkig waren ze niet 80 jaar lang 
elke dag aan het vechten. Hoe het precies zat met de 80-jarige oorlog, dat kom je vooral te weten in 
groep 6. 
Om er voor te zorgen dat iedereen aan Adolf zou blijven denken is er een standbeeld voor hem ge-
maakt en dat staat natuurlijk in Heiligerlee.
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