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Algemene informatie

De Streek Centraal
Inleiding
De Streek Centraal is een nieuw erfgoedproject voor leerlingen uit groep 5 en 6 in Overijssel.
Centraal staan aspecten uit het dagelijks leven die typisch zijn voor de directe omgeving van
de leerlingen. Welke onderwerpen maken van hun woonomgeving, ook echt hun streek?
De Streek Centraal is een uniek Overijssels concept, en mogelijk gemaakt door de provincie
Overijssel en een aantal gemeentes. Het concept is overal hetzelfde, maar de invulling is in
iedere gemeente anders. Immers, in iedere gemeente zijn het andere onderwerpen die
typisch zijn voor die omgeving.

Leerdoelen
Het Historisch Centrum Overijssel wil met De Streek Centraal de volgende leerdoelen
bereiken:
• leerlingen leren het (im)materieel erfgoed in hun omgeving herkennen
• leerlingen leren hoe je het dagelijks leven vanuit erfgoedperspectief kunt bekijken
• leerlingen leren open te staan voor verschillende tradities en zich zo een sociale identiteit
te vormen
• leerlingen leren werken met primaire historische bronnen
• leerlingen leren samenwerken
• leerlingen leren de opgedane kennis te verwerken in een eindproduct
Met deze leerdoelen sluit De Streek Centraal aan bij de kerndoelen van het leergebied
‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op
hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis
geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij,
veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.
Op lokaal niveau sluit het project zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande erfgoedprojecten,
de gebruikte methodes en lokale ontwikkelingen zoals de plaatselijke canon.
Het Historisch Centrum Overijssel vindt het belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd ontdekken dat geschiedenis zich niet in de leerboeken afspeelt op plaatsen ver van huis maar
dat het verleden ook tastbaar en herkenbaar in de eigen omgeving te vinden is.

Opzet van het project
De Streek Centraal bestaat uit vier uitgewerkte thema’s. De thema’s kennen activerende
opdrachten die deels in de klas en deels daarbuiten uitgevoerd kunnen worden. Alle
opdrachten zijn ontwikkeld door het Historisch Centrum Overijssel, in nauwe samenwerking
met lokale erfgoedinstellingen: historische verenigingen en musea.
U kunt ervoor kiezen alle thema’s uit te voeren, of per jaar of periode een keuze te maken
uit de onderwerpen.
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Werken in de fabriek

De Streek Centraal in de gemeente Rijssen-Holten, suggesties en
informatie per thema.
Thema ‘Werken in de fabriek’
In de kern Rijssen staan de Jutefabriek van Ter Horst & Co en de Friezenberg centraal.
Het thema werken in de fabriek is gecombineerd met een bezoek aan het Rijssens Museum. In
het museum is een tentoonstelling ingericht rondom jute en de voormalige fabriek in Rijssen.
Contactpersoon: Marion Bouwens
Adresgegevens van het museum: Kasteellaan 1 • 7461 PV Rijssen • tel. 0548-514261
info@rijssensmuseum.nl • www.rijssensmuseum.nl
Tip opdracht 1 en 2:
U kunt deze opdrachten ook klassikaal maken door de kaarten op het digitale schoolbord
te projecteren. De leerlingen kunnen de opdrachten dan met de bordpen op het bord
uitvoeren.
Naar het museum: U gaat met de klas naar het Rijssens museum. De groep wordt in drieën
gesplitst en wisselt door. Kopieer van tevoren de opdrachtbladen ‘In het museum’.
Tip bij opdracht 2 – Het badhuis
In het museum maken de leerlingen een kijkopdracht over het bord met openingstijden en
het bord met afdroogtips van het badhuis, dat de bazen van Ter Horst in de jaren veertig
van de vorige eeuw lieten bouwen. Zowel arbeiders van de jutefabriek als de inwoners van
Rijssen mochten gebruik maken van het badhuis. Er waren in die tijd nog maar weinig
mensen, die thuis een badkamer hadden. Waarschijnlijk zal het fenomeen badhuis voor veel
leerlingen onbekend zijn. U kunt de leerlingen vast voorbereiden op het museumbezoek,
door met ze over badhuizen en hygiëne aan het begin van de vorige eeuw te praten.
Hiervoor kunt u de bijgevoegde foto gebruiken. Hierop is een gang in het badhuis te zien,
met aan weerszijden douchehokjes. De mensen in de witte jassen behoren tot het personeel
van het badhuis.
Meer informatie over de Jutefabriek kunt u vinden op:
• www.rijsseninbeeld.nl
• www.fotorijssen.nl/nstoom/index.html
Ook geeft het boek De opbouw van een imperium. Opgaan, blinken en
verzinken. De geschiedenis van de Koninklijke Jute Spinnerij en Weverij
Ter Horst & Co van J.H. Roosink een goed beeld van de geschiedenis
van de jutefabriek.
Het badhuis in Rijssen
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‘De Friezenberg’
Thema ‘De Friezenberg’
Suggestie introductie in de klas:
Marion Bouwens kan ingeschakeld worden voor een gastles over oude voorwerpen.
Ze neemt dan archeologische voorwerpen mee. Haar contactgegevens staan hierboven
vermeld.
Een verhaal over het ritueel van het begraven. Dit verhaal is gebaseerd op de proloog uit het
boek ‘Het geheim van de grafheuvel’. U kunt dit verhaal voorlezen ter introductie, zodat de
kinderen alvast kennis maken met een aantal begrippen over grafheuvels. U kunt het verhaal
ook voor de kinderen kopiëren, zodat zij het mee kunnen lezen of later zelf nog eens
kunnen lezen.
Opdracht 2
U kunt de leerlingen vragen of ze de Friezenberg kennen en weten dat hier een grafheuvel is,
die je kunt bekijken. Wie is er wel eens geweest? Wat kun je er zien?
Vertel de leerlingen dan dat ze met de klas de grafheuvel gaan bekijken.
Na het bezoek aan de grafheuvel, volgen er drie verwerkingsopdrachten. Verdeel de klas
voordat u naar de grafheuvel gaat, in drie groepen:
1. postergroep
2. maquette-groep
3. ‘doos van de toekomst’-groep
Meer informatie over grafheuvels kunt u vinden op:
• www.grafheuvels.nl/index.php
• tvblik.nl/het-klokhuis/grafheuvel
In het Rijssens museum is een kleine collectie voorwerpen te bekijken die rondom de
grafheuvels opgegraven zijn.
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Verhaal Grafheuvel
De kring van brandende fakkels scheen op de gezichten van de mensen die om de kuil stonden.
Iedereen was heel stil. Er werd die nacht een belangrijke man begraven. Rondom de kuil was een cirkel
van kleine platte steentjes gelegd met af en toe een wat grotere steen er tussenin. Dit was om de
hoofdman te beschermen tegen geesten en grafrovers. Om de cirkel van stenen heen waren veertig
fakkels in de grond gezet, die net door één van de mannen waren aangestoken. Iedereen was stil en
allemaal dachten ze aan hun hoofdman die was gestorven. De vrouw van de hoofdman had het koud
en rilde. Ze keek niet naar de kuil, maar naar de houten schaal en de kralenketting die ze had gemaakt.
Zij moest als hoofdvrouw een paar giften bij hun hoofdman leggen.
Uit het dorp kwam de stoet mensen met de kist. Het lichaam van de hoofdman was in dierenhuiden
gewikkeld en in een uitgeholde boomstam gelegd. Hij had een bronzen dolk in zijn hand. Twee aardewerken potten stonden naast hem. Stil kwam de stoet mensen dichterbij, totdat ze bij het graf waren
gekomen. Vijf mannen pakten boomstammen op die al klaarlagen. Ze stapelden deze op elkaar in de
grafkuil. Toen de stapel één meter hoog was, legden vijf andere mannen voorzichtig de kist met het
lichaam van hun hoofdman boven op de brandstapel. Daarna stapten ze uit de door de fakkels verlichte cirkel. Toen de laatste man het open graf uit liep, stapte de vrouw van de hoofdman naar voren en
legde de houten schaal en de kralenketting bij haar man op de brandstapel. Daarna kwamen de mannen weer naar voren. De rest van de kleinere boomstammen werd boven op de boomkist gestapeld.
De brandstapel was nu bijna twee meter hoog.
Zodra ze de cirkel hadden verlaten, begonnen een aantal mensen, die daarvoor waren uitgekozen, te
zingen. Dit deden zij om hun hoofdman te begeleiden op zijn reis naar de Andere Wereld. Men hoorde alleen het gezang, verder was het stil. Een oude man, met een witte baard kwam naar voren. Hij
was de vader van de gestorven hoofdman en had een brandende fakkel in zijn hand. Hij liep de verlichte kring in en wees met de fakkel de windrichtingen aan. Daarna stak hij de brandstapel aan. Het
gedroogde hout vatte meteen vlam en de oude man begon te hoesten. Maar niemand durfde hem te
helpen. Hij moest zelf weer terug komen uit de cirkel van stenen en brandende fakkels, terug naar de
mensen die op hem stonden te wachten. De hitte van het vuur zorgde ervoor dat hij bij de brandstapel
vandaan ging en bij de hoofdvrouw op de grond ging zitten kijken naar het vuur. Het duurde uren
voordat het vuur langzaam doofde. De fakkels waren al eerder uit gegaan en de geur van verbrand
hout hing in de lucht. Maar niemand bewoog zich of zei iets.
Langzaam werd het dag en iedereen was moe, vooral de zangers die de hele nacht hadden gezongen,
zolang het vuur brandde. Heel vroeg, toen de zon opkwam liepen de mensen langzaam terug naar
hun dorp. Af en toe keek er nog eens iemand achterom naar de plek waar hun hoofdman was vertrokken naar de Andere Wereld. Daarna kwamen de mensen bij elkaar bij de ingang van hun dorp. Het
leek wel alsof ze ergens op wachtten. Een man sprong naar voren en draaide zich naar de mensen die
voor hem stonden. Hij hield een bronzen zwaard omhoog, als teken dat hij de nieuwe hoofdman van
het dorp was geworden. Een gejuich klonk, de nieuwe hoofdman was aanvaard. De man, een reus van
een kerel, keek naar de mensen en knikte naar hen. Zijn sterke armen zwaaiden het zwaard rond alsof
het niets woog. Van nu af aan was hij de baas. Vijfentwintig uitgekozen mannen gingen terug naar de
plek van de begrafenis. Zij moesten de afgekoelde resten van de gestorven hoofdman uit de as halen
en deze in een urn te stoppen. Een van de mannen viste twee stukken schedel uit de as. Hij legde ze
in de urn. Er zaten ook nog andere stukken bot tussen, die samen met de as in de urn werden
gestopt. De urn werd afgesloten met een leren deksel en vastgebonden met een touw. De bronzen
dolk werd naast de urn gelegd. Toen hun werk erop zat, pakten de mannen hun houten spaden op en
begonnen de brandstapel met grond te bedekken. Als de heuvel groot genoeg was, zouden ze omgekeerde stukken heide gebruiken om alles af te dekken. Het zou minstens de hele dag duren voordat ze
daarmee klaar waren.
Gebaseerd op fragment uit: ‘Het geheim van de grafheuvel’ van Nicki Bullinga m.m.v. de Overijsselse Bibliotheek Dienst
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Voorwerpen in het museum
In de kern Holten staan het boerenleven en voorwerpen uit de oudheidkamer centraal.

Thema ‘Voorwerpen in het museum’
Suggestie introductie in de klas:
Om de kinderen alvast een beetje kennis te laten maken met hetgeen ze zelf gaan doen in
het museum, kunt u zelf een oud voorwerp meenemen in de klas. De kinderen kunnen
raden hoe het voorwerp heet, waar het voor diende, waar het van gemaakt is, of het beschadigd is etc. (Zie ook de invultabel bij opdracht 1) Samen met de kinderen bespreekt u de
vragen en eventuele opmerkingen van de kinderen. Op deze manier komen ze vast in aanraking met de manier van werken zoals bij het museumbezoek, waarbij ze in kleine groepjes
samenwerken.
Bezoek aan de oudheidkamer “Hoolt’n”:
Bij het bezoek aan het depot ’n Spieker van de oudheidkamer in Holten, zullen de leerlingen
in groepjes van twee, drie van de volgende voorwerpen gaan analyseren: een tv, een telefoon, een strijkijzer, een radio, klederdracht, kinderwagen, een fornuis, een koffiemolen, een
typemachine en een naaimachine.
Voor het bezoek aan het museum geeft u ieder groepje één foto. Het is de bedoeling dat de
leerlingen aan de hand van de foto het voorwerp in het depot zoeken. Daarna vullen ze per
voorwerp een kijkkaart in. Als ze klaar zijn met het invullen van de kijkkaart, kunnen ze bij u
een nieuwe foto ophalen. (Kijkkaart 3x kopiëren per groepje).
De foto’s staan ook op de website www.destreekcentraal.nl, zodat u ze eventueel op het
digibord kunt projecteren.

Contactgegevens
Oudheidkamer “Hoolt’n”
Mevr. Jolanda Ulfman
Bezoekadres: Dorpsstraat 27
tel. 0548 – 361429
e-mail: oudheidkamer-holten@home.nl
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Het leven van een boer
Thema ‘Het leven van een boer’
Tip bij het biggenhandelsspel:
U kunt het spel op het digibord projecteren en het vervolgens met de hele klas spelen.
Daarvoor deelt u de klas in teams van maximaal vier kinderen in.
U kunt het spel ook kopiëren op A3-formaat. Zo kunnen leerlingen in groepjes van vier
zelfstandig met het spel aan de slag.

Antwoorden op de open vragen:
18

Noem drie andere plaatsen waar varkensmarkten gehouden werden.
Rijssen, Ootmarsum, Ommen, Markelo, Deventer, Lochem

33

Noem twee veranderingen tussen het boerenleven vroeger en nu.
vroeger: vervoer met paard en wagen, nu: met de auto;
vroeger: water uit de put, nu: water uit de kraan;
vroeger: koeien melken met de hand, nu: melken met de machine;
vroeger: koken boven vuur, nu: koken op een fornuis;
vroeger: oogsten met de hand, nu: oogsten met machines.

47

Hoe heet Holten tijdens carnaval?
keunedarp

52

Noem twee overeenkomsten tussen het boerenleven vroeger en nu
Boeren wonen in een boerderij;
Boeren hebben werkkleren aan en dragen soms klompen;
Er zijn nog steeds koeien en er worden nog steeds verschillende dingen
verbouwd.

In Holten kunt u het museum ‘Broer,
een leven lang boer’ bezoeken.
Leerlingen zijn van harte welkom
om er een overzicht te krijgen van de
ontwikkelingen in de landbouw, door
de tijd bezien. Voor leerlingen geldt
een speciale toegangsprijs van €2,50
per leerling. Boer Pekkeriet kan
maximaal 60 leerlingen tegelijkertijd
ontvangen.

Contactgegevens
Museum ‘Broer, een leven lang boer’
Broer Pekkeriet
Langstraat 40
7451 ND Holten
0573 - 221 555

historischcentrumoverijssel

Colofon
Met medewerking van de volgende
lokale instellingen:
• Rijssens Museum
• Oudheidkamer “Hoolt’n”
Ook de oude illustraties zijn van hen
afkomstig.
De Streek Centraal is een product van
het Historisch Centrum Overijssel.
Het lesmateriaal is ontwikkeld door
Kirsten Bos, Geschiedenis Beleven.
Redactie Marjorie Beekhof
Het materiaal is vormgegeven door
Frank de Wit.
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Antwoorden ‘Werken in de fabriek’

Opdracht 1
2. Het oude Rijssen is cirkelvormig
4. Rechtsboven
5. Vroeger was de fabriek aan de rand van de stad gevestigd
6. Het station lag naast de jutefabriek.
7. De fabriek was er eerder; dat kun je zien aan de plek van het station. Het station ligt aan
de bovenkant van het fabrieksterrein. Het moet dus later zijn aangelegd.
8. Alle goederen voor de fabriek werden per trein vervoerd. Daarom was het handig om het
station zo dicht mogelijk bij de fabriek te hebben. De goederen konden op deze manier
sneller naar de fabriek gebracht worden.
4. De woonhuizen staan heel dicht bij het fabrieksterrein.
Opdracht 2
1. De oude stad Rijssen kun je op de nieuwe kaart aan de cirkelvorm herkennen.
5. Op het oude fabrieksterrein staan nu onder andere: Het verpleeghuis De Schutse, het verzorgingstehuis De Veste, de Kerk 'De Open Hof', een mozaïek uit de muur van het badhuis, flats, woningen, de Albert Heijn en de Jumbo.

Opdracht 3 (mogelijke antwoorden)
Wat zie je?

Oude foto

Wat zie je?

Nieuwe foto

Beschrijf de gebouwen
op de foto

Bakstenen gebouwen,
met hoge ramen.
Sommige gebouwen
hebben een plat dak.
Er hangt reclame aan
de gevels. Ook is er
een fabriek te zien met
een hoge schoorsteenpijp.

Welke gebouwen zijn
hetzelfde gebleven?

Het zou kunnen dat
een deel van de huizen
aan de rechterkant van
de foto niet allemaal
gesloopt zijn.

Welke gebouwen zijn
verdwenen?

In ieder geval zijn alle
gebouwen aan de linkerkant van de foto
verdwenen. Het zou
kunnen dat er nog een
paar huizen aan de
rechterkant van de foto
zijn blijven staan.

Welke gebouwen zijn
daarvoor in de plaats
gekomen?

Het gebouw van de
Schutse, huizen, een
fabriek
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Antwoorden ‘Werken in de fabriek’

Opdracht 3 (mogelijke antwoorden)
Wat zie je?

Oude foto

Wat zie je?

Welke gebouwen zijn
veranderd?

Waarschijnlijk zijn alle
gebouwen op de foto
afgebroken.

Hoe zijn ze
veranderd?

Hoeveel mensen zie je Rond de 100 mensen
ongeveer?

Nieuwe foto

Hoeveel mensen
zie je?

4

Wat voor mensen zie
je? (mannen,vrouwen,
kinderen)

Mannen, vrouwen en
kinderen

Wat voor mensen
zie je?

Een meneer of een
mevrouw en twee
kinderen. Ook staat er
een man in het
bushokje

Wat doen de mensen
op de foto?

Ze lopen en praten
met elkaar

Wat doen de mensen
op de foto?

Fietsen, op de bus
wachten.

Hoe zijn ze gekleed?
Bijvoorbeeld: jurk,
hoed, pet, mutsje

Mannen: petten,
donkere kleding, jasjes, lange broeken,
overhemden, schoenen of klompen
Vrouwen: donkere
kleding, lange rokken,
blouses, schoenen.
Kinderen: meisjes:
kousen, overgooiers,
blouses, schoenen

Welke verschillen
zie je in de kleding?

De man of de vrouw
op de foto heeft een
getailleerde jas aan, in
een grijze kleur.
De kinderen hebben
felgekleurde kleding
aan. De mensen op de
foto dragen allemaal
dezelfde kleding. De
mensen op de nieuwe
foto dragen verschillende kleding: andere
modellen en andere
kleuren.

Hoe ziet de straat
eruit? Bijvoorbeeld:
asfalt, stenen, stoep,
prullenbakken,
reclame, plantenbakken enz.

Je ziet: stenen op
straat, reclame aan
gevels, bomen,

Hoe ziet de straat
eruit? Bijvoorbeeld:
asfalt, stenen, stoep,
prullenbakken,
reclame, plantenbakken enz.

Je ziet stoepen, een
weg van asfalt, prullenbakken, een glasbak,
reclame, straatnaambordjes, bushokje, verkeersborden, lantaarnpalen, bomen en
beplanting
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Antwoorden ‘Werken in de fabriek’

Opdracht 3 (mogelijke antwoorden)
Welke vervoersmiddelen zie je?
Bijvoorbeeld: auto's
fietsen, paard en
wagen, bussen

Auto's, fietsen,
vrachtwagens

Welke vervoersmiddelen zie je?
Bijvoorbeeld: auto's
fietsen, paard en
wagen, bussen

Auto's, fietsen

Andere bijzonderheden

Eigen antwoord

Andere bijzonderheden

Eigen antwoord

Opdracht 4
Opdracht 1
1. De mensen wonen in huisjes die op boerderijtjes lijken. De huizen staan wel allemaal
dicht tegen elkaar aan.
2. De straat is van kleine steentjes gemaakt. Ze liggen niet in een bepaald patroon. Verder is
de straat vies, er ligt water in de goot. De stoep en de weg zijn niet zo duidelijk gescheiden als nu.
3. Vies stro uit een stal.
4. paard, kruiwagen, stro
5. Mannen en jongens: jasje, overhemd, soort gilet, lange broek, klompen en een pet.
Vrouwen: rokken, blouse, jakje, klompen
Meisjes: jurk/overgooier, blouse, kousen, klompen
11. Arbeiders uit de jutefabriek woonden ook in dit soort huisjes.
Opdracht 2
1. Het toegangsbord van het badhuis.
2. Overhouden: wassen, douchen, baden
3. A
4. Foute antwoorden: iedereen, wel, thuis
5. C
6. Nee, iedereen heeft nu thuis een badkamer, er zijn geen badhuizen meer.
1. C en E zijn de goede antwoorden
Opdracht 3
Eigen antwoord
Opdracht 5
Eigen antwoord
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Antwoorden ‘De Friezenberg’

Opdracht 1:
1. piramide - grafheuvel - grafsteen - hunebed
2. grafsteen
3. piramide, veel, zwaar en ingewikkeld werk. (berekeningen)
4. piramide, farao's
5. piramide, Egypte
7. piramide, grafheuvel, hunebed
8. zodat ze in het hiernamaals hun rijkdommen bij zich hadden.
9. Sieraden, voedsel, drank, potten/kruiken.
10. eigen antwoord
11. eigen antwoord
Opdracht 2 onderzoekskaart I:
Eigen antwoorden.
Onderzoekskaart II:
1. ovaal
2. bruin
3. nee
4. 5. met de hand, het is onregelmatig.
6. ja
7. het voorwerp is oud en gebruikt
8. urn
Opdracht 3A:
Poster maken.
Opdracht 3B:
Dorp bouwen.
Opdracht 3C:
Een 'doos voor de toekomst' maken.
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Antwoorden ‘Het leven van een boer’

Opdracht 1:
Foto 1: Koeien melken gebeurde met de hand.
Foto 2: Vervoer ging met paard en wagen.
Foto 3: Rogge oogsten. Hier werd brood van gebakken.
Foto 4: Water haalde je uit de put. In huis was geen stromend water.
Foto 5: Pannenkoeken bakken boven het vuur.
Opdracht 2:
5. Holten  Meppel
6. Holten  Markelo
7. Met paard en wagen duurde langer dan met de vrachtauto's; die kunnen veel meer kilometers maken in kortere tijd.
8. Holten ligt redelijk centraal voor de meeste plaatsen.
Opdracht 3:
Biggenhandelsspel spelen.
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