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Van wie is de kist       een museumproject voor kinderen van de groepen 3 en 4 van de 

basisschool 

 

 

 

  

VAN WIE IS DE KIST ? 
Een schoolprojekt van Museum Het Palthehuis in Oldenzaal 
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Hallo Meester, Hallo Juf, 

 

Dit is de kist van Gulia Palthe.  Zij is in 1863 geboren in Oldenzaal als dochter van 

rijke ouders.  In 1865 was zij vijf jaar en ging naar de kleuterschool.  Nu is dat groep 

2.  Gulia leefde natuurlijk in een  totaal andere tijd dan de kinderen nu.  Maar hoe 

leefde ze dan ? 

Om daar achter te komen heeft  museum “Het Palthehuis”  bedacht dat het 

leerzaam maar ook leuk is om een kijkje in die tijd te nemen aan de hand van 

voorwerpen die uit de tijd van Gulia komen. 

Alle voorwerpen zitten in een kist en het is de bedoeling dat de kinderen er achter 

komen van wie de kist is geweest.  Het project heet dan ook 

Van wie is de kist ? 

Er zitten meer voorwerpen in de kist dan in de handleiding staat beschreven.  

Natuurlijk mogen de kinderen deze ook zien en aanraken 

Voor welke leerlingen ? 

Het project is bedoelt voor de groepen 3 en 4 van de basisschool. 

Wat  willen we bereiken ? 

Kinderen op een leuke leerzame manier een kijkje laten nemen in het leven van een 

leeftijdsgenootje  dat  150 jaar geleden in Oldenzaal gewoond heeft. 

Hoe lang duurt het ? 

Er worden 5 lesuren besteed aan dit project. Vervolgens kan in overleg met de 
conservator van het museum, Ruud Olde Dubbelink, een bezoekje aan het museum 
worden ingepland. 
 
  

Dit projekt brengt de 

kinderen stap voor 

stap in aanraking met 

erfgoed in de eigen 

omgeving. Doelstelling 

van het projekt is de 

kinderen op een leuke 

en leerzame manier 

kennis te laten nemen 

van het leven van 150 

jaar geleden en de 

functie van een 

museum daarin.  

De rode draad in dit 

project is de zoektocht 

naar de eigenaar van 

de kist aan de hand 

van de museale 

voorwerpen die in de 

kist zitten. 

Ter voorbereiding: 

De conservator van het 

museum “Het 

Palthehuis” maakt 

afspraken met de 

leerkrachten van de 

groepen 3 en 4.  

Hij zorgt dat de kist 

met de inhoud, zoals 

aangegeven in de 

bijlage,  in de klas 

wordt afgeleverd. Hij 

zorgt ervoor dat  zijn 

brief  en dit 

projektboekje aan de 

leerkracht wordt 

afgegeven. 

De leerkracht maakt 

een lesplan van 5 

lesuren. 

De leerkracht maakt 

een afspraak met de 

conservator van het 

museum “Het 

Palthehuis” voor een 

museumbezoek met 

de klas. 

 

 



 

3 
 

Van wie is de kist       een museumproject voor kinderen van de groepen 3 en 4 van de 

basisschool 

 

Les 1 

 Meester of de juf vertelt aan de kinderen dat de postbode toevallig een kist heeft 

gebracht. De kist staat voor in het lokaal. Van wie zou de kist zijn ? Meester/Juf   

vraagt  aan de kinderen of zij willen helpen om te ontdekken of van wie deze kist is.  

Hij/Zij vraagt of de kinderen wel eens zo’n kist hebben gezien ?  Je kunt wel zien dat 

de kist al heel erg oud is ! Iedereen mag om de kist komen staan. Twee kinderen 

mogen helpen de kist open te maken. Wat zit er in ????? (Zie bijlage 1) 

Meester/Juf pakt de voorwerpen een voor een uit kist en zet ze op een tafel.  

Herkennen de kinderen de voorwerpen al ?  Zijn ze van een meisje of van een jongen 

of van allebei ? 

Herken je voorwerpen die te maken hebben met eten en drinken ? Probeer ze eens 

aan te wijzen. 

De voorwerpen uit de kist waar we nu naar gaan kijken zijn 2 borden, een tafellaken 

en een servet. Eigenlijk gebruiken we die voorwerpen nog steeds. Alleen hadden 

vroeger de rijke mensen een tafellaken een servet en aten ze van mooie borden. 

Arme mensen hadden een plank en een mes of aten gewoon  van een houten tafel. 

We hebben nu ontdekt dat de voorwerpen die te maken hebben met eten en 

drinken van een rijke familie moeten zijn geweest. 

Werkvorm  les 1 

De kinderen krijgen de opdracht  om   een papieren  bordje te beschilderen.  Hoe 

zou een bordje er vroeger hebben uitgezien ?  Er zit een voorbeeld in de kist maar 

laat de kinderen vooral hun eigen fantasie gebruiken.    

De beschilderde bordjes krijgen een plekje in de klas. 

Vraag of de kinderen al een idee hebben van wie de kist is en laat ze suggesties 
roepen.  Sluit de les af en vertel dat er een  volgende les komt. De voorwerpen 
blijven op de tafel staan.  

 

Voorbereiding les 1 

De kist staat in de klas. 

Er staat een lege tafel n 

de klas waar de 

voorwerpen op worden 

gezet.  

Indien het digibord 

wordt gebruikt moeten 

de foto’s digitaal op de 

computer in de klas 

staan.  

Voor elk kind moet er 

een papieren (blanco) 

bordje zijn om te 

beschilderen. 

Voor elk kind moet er 

verf; een kwastje en 

water zijn.  Elk kind 

krijgt een hesje aan. 

Er moet ruimte in de 

klas zijn om de bordjes 

uit te stallen.  
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Les 2 

Meester/Juf begint deze les door even terug te blikken op les 1. Wat is er gebeurt 

en wat hebben we gedaan ?  

Vandaag in les 2 gaat de zoektocht verder.   We gaan kijken wat voor 

schoolspulletjes de kinderen 150 jaar geleden  gebruikten om te lezen en te 

schrijven. 

Maar  eerst eens kijken hoe een klas er in die tijd uit zag:  

 

Laten we nu eens kijken wat er in de kist zit. Meester/Juf laat een voor een de 

voorwerpen zien die met lezen en schrijven te maken hebben. De voorwerpen zijn 3 

leesboekjes; een kroontjespen; een inktpot; een lei  en een Ganzenveer .  Op de 

bijgevoegde foto staat een kind dat op een lei schrijft. 

Meester/Juf vertelt iets over de voorwerpen; bijvoorbeeld de inktpot. Weet iemand 

wat dat is ? Het gebruik van inkt is van meer dan tweeduizend jaar geleden.  Waar is 

een inktpot van gemaakt ? Waarom is de inktpot doorzichtig ?  Wat is een  

schrijfveer en van welk dier ? Hoe wordt er tegenwoordig geschreven ?  

 

 

Voorbereiding les 2 

Afbeelding van een klas 

uit vroeger tijd (zie 

hiernaast) moet 

aanwezig zijn (Kan ook 

middels het digibord) 

De volgende 

voorwerpen uit de kist 

moeten klaar staan: 

3 leesboekjes 

Een kroontjespen 

Een inktpot 

Een lei met griffel   

Een ganzenveer 

 

 

Voor de werkvorm 

voldoende papier en 

voor elk kind een 

schaar 

Brief van Emma 

(eventueel projecteren 

via digibord) 
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Werkvorm  les 2 

Laat de voorwerpen rond gaan en laat de kinderen vertellen wat ze zien en voelen.  Vertel over de 

verschillen met tegenwoordig. Laat zien hoe je op een lei kunt schrijven. Laat de kinderen op papier 

een  ganzenveer  natekenen en uitknippen. 

Sluit af met de geschreven brief uit 1889 . Laat zien hoe de brief geschreven is . De brief is ongeveer 
125 jaar geleden geschreven door Emma.     
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Les 3 

Meester/Juf begint deze les door even terug te blikken op les 2. Wat is er 

gebeurt en wat hebben we gedaan ?  

Vandaag in les 3 gaat de zoektocht verder. Wat voor voorwerpen zaten er nog 

meer in de kist ? We gaan eens kijken .  Meester/ Juf pakt vervolgens de 

kandelaar (met dover en schaartje) ; de petroleumkan; de strijkbout en de 

afwasborstel. 

Waar werd de kandelaar  voor gebruikt ? Waar werd het schaartje , ook wel 

snuiter genoemd, voor gebruikt ?  Hoe maken we in deze tijd licht.   Petroleum 

was een brandstof waarmee je de z.g. petroleumlampen kon laten branden. 

Ook waren er petroleumkachels. 

Vervolgens pakt de meester/juf de afwasborstel.  De kinderen mogen hem 

vasthouden en voelen Waarvoor dient deze ? Hoe wordt er in deze tijd 

afgewassen ? 

Vervolgens pakt de meester/juf de strijkbout. Wie herkent dit voorwerp. Lijkt 

het op een voorwerp dat we in deze tijd nog gebruiken.  In sommige 

strijkbouten gaan kooltjes die heet gemaakt zijn in het vuur. Zo wordt de 

strijkbout warm. In deze tijd gebruik je elektriciteit om een strijkijzer warm te 

maken.  Waar wordt een strijkbout voor gebruikt ?   

  

Voorbereiding les 3 

 

Voorwerpen uit kist 

klaar zetten: 

Kandelaar met 

schaartje  en dover; 

Petroleumkan; 

Strijkbout; 

Afwasborstel 

 

Foto petroleumkar is 

bijgesloten. 

 

 

Voor de werkvorm: 

Vier paar klompen 

(worden bijgeleverd) 

en pionnen om een 

parcours te maken. 

 

Je kunt ook een 

klompendansje doen.   

 

 

 

Vergeet niet om foto’s 

te maken. 



 

7 
 

Van wie is de kist       een museumproject voor kinderen van de groepen 3 en 4 van de 

basisschool 

 
 
Werkvorm  les 3 
 
Heb je al eens op klompen gelopen ?  Ken je mensen die nu nog op klompen lopen ?                            

De kinderen mogen, bij voorkeur buiten, uitproberen hoe het is om op klompen te lopen.  Er staan 

vier paar klompen klaar en elke vier  kinderen  mogen om beurten  een parcours afleggen. 

Ook kan de meester/juf via Youtube een filmpje laten zien van een klompendans.  Ga hiervoor naar  

Youtube   “ Dutch Clog Dance”. 
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Les 4 

Meester/Juf begint deze les door even terug te blikken op les 3. Wat is er 

gebeurt en wat hebben we gedaan ?  

We gaan een kijken wat er nog meer in de kist zat ? Meester/Juf pakt 

vervolgens de foto van Gulia; de babykleding; een schort, de boord en het 

hoedje en laat ze een voor een aan de kinderen zien.  Meester/Juf laat de foto’s 

van  Gulia zien.   Zijn dat foto’s van vroeger of van nu ? Waar kun je dat aan 

zien.  Vind je de kleding mooi ?   

Weten de kinderen wat het is ?  Zegt het iets over de eigenaar van de kist ?  

Van wat voor baby zouden de babykleertjes geweest zijn  ? Waaraan kun je dat 

zien ? Hoe zijn de kleertjes gemaakt ?  Hoe werd de boord , de muts en de hoed 

gedragen ? Kennen de kinderen iemand die tegenwoordig nog  een hoed op 

doet ?  Laten we eens kijken hoe kinderen er  150 jaar geleden uitzagen ?   

 

Meester /Juf vraagt aan de kinderen wat ze van de kleding vinden. Hebben de 

kinderen al een idee van wie de kist is ? 

 

 

 

Voorbereiding les 4 

 

Voorwerpen uit de kist 

gereed zetten: 

De foto van Gulia 

Palthe;  Babykleding;  

Een schort; De boord; 

Het hoedje.  

 

De foto van de 

kinderen in 

klederdracht is 

bijgesloten 

 

 

Voor de werkvorm 

Voldoende stevig 

papier . Voor elk kind 

een schaar, plakband, 

lijm, nietapparaat e.d.  

 

Vergeet niet om foto´s 

te maken. 
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Werkvorm les 4  

Zie bijlage “Het maken van een deftige hoed “. Vouw, knip en plak van papier een deftige hoed.  Elk 

kind mag zijn eigen hoedje opzetten.  Maak een foto van de hele groep.  

 Sluit af met de vraag of de kinderen al een idee hebben van wie de kist is ?  
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Les 5 

Meester/Juf begint deze les door even terug te blikken op les 4. Wat is er gebeurt 

en wat hebben we gedaan ?  

Meester/Juf vertelt dat er een brief is gekomen bestemd voor de kinderen in de 

klas.  De brief komt van het museum Het Palthehuis in Oldenzaal. Weten de 

kinderen wat een museum is ? Meester/Juf vertelt wat een museum is.  De brief  

komt van de  conservator , dat is de beheerder  van het museum “Het Palthehuis” 

in Oldenzaal. Hij heet Ruud Olde Dubbelink.  Hij/Zij vraagt of ze de brief moet 

voorlezen. Meester/Juf leest de brief voor . 

Meester/Juf vraagt aan de kinderen of ze denken dat de kist misschien van  

museum Het Palthehuis is ? Zal meester/juf een brief terug schrijven aan Ruud, en 

vertellen dat de klas de kist gevonden heeft ? Misschien kunnen de kinderen een 

keertje naar het museum toe en dan de kist meteen meenemen.   

Werkvorm 

Meester/Juf laat de kinderen vragen bedenken die ze aan Ruud willen stellen. 

 
Het projekt  “Van wie is de kist” wordt  afgesloten met een bezoekje aan het 
museum.

Voorbereiding les 5 

 

Brief van de 

conservator van 

museum Het 

Palthehuis   

 

Afspraak maken met 

Museum het Palthehuis 

voor een 

klassenbezoek. 
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