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Docentenhandreiking  

gebruiksvoorwerpen van opa en oma

Samenvatting 
De Genealoog spoort de verwantschap en 
afstamming van families na. De naam Genealoog 
is afgeleid van het Griekse ‘gene’. Dit betekent 
geboorte, afkomst of geslacht. Hier is het 
achtervoegsel ‘loog’ achtergezet. Dit komt van 
‘logos’ en betekent kennis of wetenschap. De 
Genealoog houdt zich bezig met de genealogie 
(ook wel familiekunde of geslachtskunde 
genoemd). De genealogie is de wetenschap die 
de afstamming bestudeert. Het is een discipline 
van de geschiedkunde en richt zich op de 
afstamming van een familie en voorouderlijk 
onderzoek.

Leerdoelen
De leerlingen kunnen:
•  de begrippen ‘werktuigen’, ‘uitvinding’ en  

‘ambachten’ beschrijven
•  benoemen en beschrijven van vijf oude 

gebruiksvoorwerpen
•  verklaren waarom vroeger veel met de hand 

gedaan werd
•  benoemen van drie uitvindingen van de laatste 

50 jaar 

Werkvorm
 
Horen
De docent geeft een inleiding over oude 
gebruiken door twee korte verhalen te 
vertellen. Er kan een keus gemaakt worden 
uit een aantal boeken. Zie voor beschikbare 
titels bij Informatie.. Daarna volgt een kort 
groepsgesprek over vroeger: Vragen die gesteld 
kunnen worden:
•  Hoe leefden (overgroot)opa en oma vroeger 

zonder telefoon, internet, tv, centrale 
verwarming en machines? 

•  Hoe denken dat de leerlingen zaken gingen als 
wassen, slapen, spelen, eten koken, werken, 
land bewerken en communiceren? 

Zien
Bekijken van oude gebruiksvoorwerpen. Het 
museum den Hof levert een leskist aan met 
gebruiksvoorwerpen die te maken hebben 
met de thema’s: werk, school, huishouden. 
Klassikaal behandelen: Wat is het? Hoe gebruik 
je het? Wat gebruiken we nu? (de leskist kan 
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tevens beeldmateriaal bevatten dat laat zien 
hoe de objecten vroeger gebruikt werden). 

Doen
Bezoek met rondleiding aan de 
museumboerderij Den Hof. Daarna individueel 
of in groepjes een opdracht maken; Zoek de 
juiste oude gebruiksvoorwerpen bij de foto’s 
van hedendaagse gebruiksvoorwerpen. 

Nabespreken 
De les wordt klassikaal nabesproken; hebben 
leerlingen inzicht in hoe men vroeger (tijd van 
opa en oma leefde) en hoe groot is dat verschil 
met nu. 

Tijdsduur
In totaal circa 4 uur voor horen en zien. Voor het 
bezoek aan het museum moet een ochtend of 
een middag worden uitgetrokken. 

Extra  suggesties:
•  Bij het onderdeel ‘Horen’: met de klas naar de 

boerderij in Baalder waar een groep ouderen  
verhalen vertelt over vroeger (bv huwelijk, 
was, winteravond, slacht, enz.). Dit kan ook 
a.d.h.v. de spullen in de leskist (contact 
leggen met dhr G. Breukelman 0523-265850, 
vis Janne van  den Berg, 0523-638393  
www.verteltheatermajem.nl) 

•  Bij het onderdeel ‘Horen’ kan de docent 
aanvullend ook enkele oude spreekwoorden of 
liedjes op het bord schrijven die de leerlingen 
kunnen verklaren 

•  Bij het onderdeel ‘Horen’ kan de docent 
aanvullend ook een filmpje laten zien van de 
kindertijd van opa en oma (zie voor filmpjes 
bij Informatie) 

•  Bij het onderdeel ‘Doen’ kan in overleg met de 
museumboerderij een extra activiteit worden  
aangeboden zoals ouderwets wassen, wegen 

met een balans, zilver poetsen, schrijven 
op een lei of met een kroontjespen, typen 
op een oude typemachine, bellen met een 
draaischrijftelefoon, enz.  dit vooraf met 
museum bespreken!

•  Voorafgaand aan de les kan alvast een 
introductie worden gegeven door klassikaal 
één dag lang geen computer en telefoon te 
gebruiken, zoals rond 1950 gebruikelijk was. 
Of achteraf in de klas samen te leren zoals 
ze in 1950 deden (bv rijen met bankjes en 
tafeltjes, schrijven in een schriftje, klassikaal, 
geen computer)

Lesbenodigdheden
•  (digibord)
•  leskist van Museumboerderij Den Hof

Voorbereidende werkzaamheden 
•  letters uitprinten en bij de juiste voorwerpen 

zetten in het museum.
•  Contact opnemen met museum als het 

bezocht wordt (zie gegevens bij informatie)
•  Begeleiding en vervoer regelen

Informatie
Te leen in de bibliotheek  van Hardenberg of 
vestiging Bergentheim:
•  De Jaren ’50 – Wim. V Grinsven
•  Reis door Nederland – Monique van der 

Zanden
•  Lang geleden – Arend van Dam en Alex de 

Wolf
•  Overal & Ergens – Arend van Dam en Alex de 

Wolf
•  Het geheim van de orgeldraaier – Kristien 

Dieltiens
•  De Televisie komt – Wilma Degeling
•  Madieke en Liesbeth – Astrid Lindgren
•  Kattenkwaad (Saskia en Jeroen) – Jaap ter 
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•  De Tweeling (Saskia en Jeroen) – Jaap ter 
Haar

•  Verhalenreis – Astrid Lindgren
•  Om  deze boeken te lenen neem eventueel 

contact op met Ida Klifman Stichting 
Openbare Bibliotheken Hardenberg, Parkweg 
1-5 7772 XP  Hardenberg,T: 0523 27 02 71

http://lessen.museon.nl/305.html#sub29412 
(filmpje over de kindertijd van opa en oma,  
9 minuten)

Museumbezoek:
Museumboerderij Den Hof
Kanaalweg-Oost 39a
7691CC Bergentheim 
Frans van Gemmert, via 0523 231961  



Opdrachtformulier
gebruiksvoorwerpen van opa en oma

Hieronder staan gebruiksvoorwerpen die we tegenwoordig gebruiken. Maar hoe deden ze 
dit vroeger? Zoek bij elke foto het juiste oude gebruiksvoorwerp op in het museum. Bij deze 
gebruiksvoorwerp vind je een letter. Als je alles goed hebt gedaan, komt er een woord uit. 
Succes en puzzelen maar!
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antwoordformulier
gebruiksvoorwerpen van opa en oma

Hieronder staan gebruiksvoorwerpen die we tegenwoordig gebruiken. Maar hoe deden ze 
dit vroeger? Zoek bij elke foto het juiste oude gebruiksvoorwerp op in het museum. Bij deze 
gebruiksvoorwerp vind je een letter. Als je alles goed hebt gedaan, komt er een woord uit. 
Succes en puzzelen maar!
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