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Samenvatting
Deze les gaat over het leven op het Twentse platteland 
circa 100 jaar geleden. Het tijdvak ligt rond de twee 
wereldoorlogen en de recessie grofweg de eerste helft 
van de twintigste eeuw. De leerlingen krijgen eerst foto’s 
te zien hoe het leven vroeger was. Vervolgens zullen ze 
zelf beleven hoe mensen vroeger woonden en werkten. 
Hiervoor zal een bezoek worden gebracht aan het 
Openluchtmuseum in Ootmarsum.

Doel van de les
De leerlingen kunnen aan het eind van de les minimaal drie 
verschillen benoemen tussen het leven op het platteland 
vroeger en nu. 

Werkvorm

Stap 1
De docent introduceert de les klassikaal:
•  Is er iemand in de klas die in een boerderij woont? Hoe 

ziet die boerderij eruit? 
•  Is het een oude boerderij of een nieuwere? 
•  Weet iemand wat een ‘los hoes’ is? En hoe die er uit ziet?  

De docent legt vervolgens met behulp van foto’s uit wat 
een ‘los hoes’ is, zie bijlage.

•  Hoe was het leven op het platteland vroeger? En hoe 
denken de leerlingen dat dit verschilt met nu? 

Stap 2
Bezoek van het Openluchtmuseum in Ootmarsum. Hier krij-
gen de kinderen een rondleiding die gericht is op belevenis; 
de leerlingen mogen dingen aanraken en zelf uitproberen. 
Eerst zullen er enkele verhalen en sagen over de streek 
worden verteld. Vervolgens zal worden uitgelegd hoe 
men vroeger woonde en leefde op het platteland. Ook zal 
worden verteld hoe kinderen meehielpen op de boerderij 
en wat voor een spelletjes ze speelden. 

Stap 3
Nabespreken van de rondleiding in de klas. Wat viel het 
meest op, wat vonden de kinderen het leukst? Kunnen ze 
een los hoes beschrijven? En wat zijn de grote verschillen 
tussen het leven op het platteland vroeger en nu? 

Tijdsduur 
Een dagdeel; middag of ochtend. 

Lesbenodigdheden
•  Digibord
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Voorbereidende werkzaamheden 
•  Oude foto’s die in de bijlage staan op het digibord klaar-

zetten.
•  Achtergrondinformatie lezen bij de beelden om hierover 

te kunnen vertellen.
•  Neem contact op met het Openluchtmuseum om een be-

zoek te plannen en voor praktische informatie. Hiervoor 
kan een e-mail gestuurd worden naar Kristik Sananian 
of Melanie Swennenhuis.

•  Ouders/begeleiding regelen voor het museumbezoek.

Informatie
Openluchtmuseum Ootmarsum
Adres: Commanderieplein 2
7631 EA Ootmarsum
E-mail: info@openluchtmuseumootmarsum.nl
Telefoon: 0541 293099
Website: https://openluchtmuseumootmarsum.nl
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Foto 1
Tot 100 jaar geleden stonden er heel veel boerderijen van 
het type ‘los hoes’ in Twente. Dit was een langwerpige 
boerderij waar de bewoners naast het vee leefden. Het los 
hoes had een groot open woongedeelte in het midden en 
aan de zijkanten zaten de stallen en bedsteden. Op zolder 
was ruimte voor opslag van hooi en andere spullen. Aan 
de achterkant van het los hoes zaten grote deuren waar 
het vee door naar buiten kon.

Foto 2
In het midden van het los hoes zat de stookplaats. Dit was 
een open uur dat gebruikt werd om op te koken, maar ook 
om het woongedeelte te verwarmen. Alleen rond het vuur 
werd het warm, de rest van de boerderij bleef vrij koud, 
dus in de winter zat iedereen gezellig bij het vuur. Het los 
hoes had geen schoorsteen, dus de rook hing in de hele 
boerderij en moest via kieren naar buiten.

Foto 3
Er waren geen aparte slaapkamers in het los hoes, maar 
men sliep in bedsteden. Dit zijn een soort kasten met een 
bed erin. ’s Nachts sliep je met de deurtjes op een kier en 
werd het lekker warm binnen.
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