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De school van vroeger tot nu.
https://schooltv.nl/video/op-school-in-de-jaren-vijftig-een-klas-van-vroeger/#q=vroeger
https://schooltv.nl/video/naar-school-in-senegal-hoe-ziet-een-school-in-senegal-eruit/#q=van%20baby%20tot%20lagere%20school
Wij hebben een leuke klas, mooie banken, veel licht en lucht.
Wanneer het koud is, zetten we de verwarming aan.
We hebben boeken, schriften en schrijfgerei.
En wanneer je voor je kijkt staat daar de juf of meester aan het bord.
Maar zo is het niet altijd geweest.
Oudheid: (ca. 800 v.C – ca. 500 n.C.)
Toen de Romeinen hier de baas waren is er heel wat veranderd. Romeinse kinderen
konden meestal lezen en schrijven. Dat leerden ze thuis van een leermeester.
Huisonderricht noem je dat. De bewoners van ons land, die het konden betalen, namen
ook een leermeester in dienst om hun kinderen Latijn te leren. Ze schreven niet op
papier met pen en inkt zoals wij. Ze krasten met een puntige stift in wassen bordjes.

Middeleeuwen (ca. 500 – ca. 1500)
In de kloosters leerden later ook enkele kinderen lezen en schrijven. De ridders vonden
dat best voor monniken, maar zij of hun kinderen hadden al die kennis niet nodig. Voor
ridders was het veel belangrijker dat je met een zwaard kon vechten en dat leerde je niet
in boeken. Kinderen die monnik wilden worden, kregen les in de kloosterscholen. Graag
namen de ridders zo’n geleerde man in dienst. Die kon dan hun heldendaden optekenen.

Toen Karel De Grote, een verstandige koning en keizer, regeerde, kwam er
verandering. Op verschillende plaatsen, zelfs in zijn paleis, liet hij scholen oprichten. Hij
stelde geleerden aan om daar les te geven. Ook de kloosterscholen namen nu meer
leerlingen aan.
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Nieuwe Tijd: (ca.1500 – ca.1800)
OPKOMST VAN DE STEDEN: het ontstaan van nieuwe scholen.
Aangezien er steeds meer steden en dorpen ontstonden waar de burgers een ambacht
uitoefenden of leefden van de handel, kwam er een vraag naar ander onderwijs. Naast
de kloosterschool die toegankelijk was voor burgerjongens, ontstond de zogenaamde
‘parochieschool’. Meestal werd er lesgegeven door de pastoor. Het onderwijs was nog
geheel in handen van de kerk. In de loop der tijd ontstonden vanuit de parochiescholen
dorpsscholen, stadsscholen en bijscholen.
Er was dus in de zeventiende eeuw voor de meeste kinderen gelegenheid om naar school
te gaan: naar een gerenommeerde stadsschool, een bijschool of een eenvoudig
dorpsschooltje. Toch ging lang niet iedereen.
Maar de klas van toen was heel anders dan een klas van nu. De kinderen zaten samen in
kleine kamertjes. Stoelen of banken waren er meestal niet. Ze zaten gewoon op de grond
of op een bussel stro. Boeken en schriften? Dat kenden die kinderen niet. De boeken
waren toen veel te duur en te zeldzaam.
Een boek in die tijd bestond uit vellen leer met de hand geschreven en gebonden in een
stevige band. Aan één boek werkte een monnik soms zijn hele leven. Daarom werden de
boeken zorgvuldig opgeborgen in de bibliotheek van het klooster.

Toen de mensen geleerd hadden boeken op papier te drukken, kwamen er ook meer
scholen. Een grootvader vertelde eens dat ze in zijn kinderjaren soms met tachtig in één
klas zaten. Vooral in de winter, want dan was er geen werk op het veld en kon men de
kinderen niet gebruiken. In de zomer zaten ze in diezelfde klas soms met enkele
leerlingen. Kinderen werden nog niet verplicht om naar school te gaan. In die tijd kregen
de kinderen wat geld mee naar school om de meester te betalen.
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Nieuwste Tijd: (ca.1800 – 1945) en Eigen tijd: (1945 - …)
Pas na Wereldoorlog I is de leerplicht ingevoerd. In 1914 werd de wet goedgekeurd,
maar door de oorlog werd ze pas in 1920 echt nageleefd. Nu moeten alle kinderen tot
tenminste 18 jaar naar school. Vanaf 16 jaar kan je ook deeltijds naar school en deeltijds
werken.
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Communicatie van vroeger tot nu.
https://schooltv.nl/video/communicatiemiddelen-communicatiemiddelenveranderen/#q=communicatie
https://schooltv.nl/video/morsecode-een-manier-om-te-communiceren/#q=communicatie
In sommige streken gebruikten men al heel lang trommels om te
communiceren1: de tamtam. Er worden bijvoorbeeld speciale
gebeurtenissen mee aangekondigd. De mensen uit de omgeving
herkennen de ritmes van de trommel. Zo begrijpen ze ook de
boodschap. Bijvoorbeeld dat er iemand overleden is. Of dat er
belangrijke mensen op bezoek komen. Het geluid is overdag tot
5 km verderop te horen. ’s Nachts wel tot 12 km ver!
De Amerikaanse indianen gebruikten rook om
boodschappen door te geven. Zo konden ze over grote
afstanden met elkaar ‘praten’. Ze maakten rooksignalen
door met een deken vuur af te dekken. Daarna werd het
deken er weer weggehaald. Daardoor ontstonden
rookpluimen. Natuurlijk moesten de verzender en de
ontvanger eerst een code afspreken. Anders werd de
boodschap niet begrepen. Rooksignalen werden alleen
gebruikt voor heel eenvoudige boodschappen. ‘ vijand in
zicht!’ bijvoorbeeld.

Ook duiven werden gebruikt om boodschappen te versturen.
Gewoon door een briefje vast te maken aan hun poot. Maar
waarom duiven? Wel, omdat een duif gehecht is aan zijn hok,
aan zijn til. Daar keert hij ook altijd naar terug. Men nam de
duif mee naar een andere plaats. Daar werd hij losgelaten om
naar huis terug te keren met een boodschap.
De boodschap zat veilig opgerold om de poot van de vogel.
Ze was dus niet zichtbaar voor anderen. De duif vloog ook bij
slecht weer. De duiven konden grote afstanden afleggen.
Maar het duurde wel even voor de boodschap aankwam.
Het spijkerschrift werd waarschijnlijk uitgevonden rond 3 400 – 3
200 V.Chr. ( dat is meer dan 5000 jaar geleden) in Mesopotamië (
nu Irak).
Het bestaat uit allemaal tekens die eruitzien als spijkers. Er zijn
ongeveer 1 400 verschillende tekens bekend. In die tijd schreef
men op kleitabletten, in steen of zelfs op metaal.

1

Spreken met iemand, een boodschap doorgeven.
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Die ontstonden in dezelfde periode in Egypte. Het zijn niet echt lettertjes,
maar meer tekeningetjes. Ze tonen voorwerpen en dingen uit het leven
in Egypte. Allemaal na elkaar vertellen ze een heel verhaal. Hiërogliefen
werden van rechts naar links geschreven, van links naar rechts en zelf
van boven naar beneden. De hiërogliefen verdwenen ongeveer 3000 jaar
geleden.

Het Griekse alfabet, dat bestaat uit 24 letters en wordt
gebruikt sinds de 9e eeuw voor Chr. Eerst om Oudgrieks te
schrijven, later voor het Nieuwgrieks. Het woord alfabet
verwijst naar alfa en bèta, de eerste letters van het Grieks
alfabet.

De eerste postdienst werd opgericht in Rome. De post
werd rondgebracht door lichte paardenkoetsen. Deze
postdienst bezorgde alleen post van de staat. Het
woord ‘post’ komt van het Italiaanse woord ‘posta’.
Het was een plaats waar de post werd uitgedeeld en
waar de boodschappers uitrustten tijdens hun reizen.

In 1454 kon men dankzij een ontdekking van de Duitser
Gutenberg boeken drukken. Daarvoor gebruikten de Chinezen
al houten blokjes met lettertekens erop. Maar dat was minder
handig. Met het nieuwe systeem konden dus overal in Europa
boeken gedrukt worden. Ze vervingen de kopieën die met de
hand geschreven werden. Het eerste boek dat gedrukt werd, was
de Bijbel.
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Het woord telegraaf is afgeleid van het Grieks. Tèle
betekent ver. Graaf komt van graphein, schrijven.
Met dit toestel konden boodschappen verstuurd worden
over lange afstanden. Er kwam geen papier aan te pas.
De machine bestond uit een grote balk die in vier standen
gezet kon worden. Aan beide kanten ervan zaten kleinere
armen. Die konden in zeven standen staan.
Elke stand betekende iets. Zo werden boodschappen
overgebracht van seinpost naar seinpost.

De elektrische telegraaf, deze telegraaf werkte net als een soort bel. Daarbij werd de
elektriciteit telkens aan – en uitgezet in een bepaald patroon. Aan het andere einde van
de draad werd dat patroon ontcijferd. Samuel Morse stelde een code op om
boodschappen door te geven. Elke letter van het alfabet, alle cijfers en leestekens kregen
hun eigen code. Die bestond uit punten en streepjes, korte en lange signalen.
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De radio
De radio ontstond een beetje dankzij de telegraaf. Men wilde kunnen communiceren
zonder draad. De eerste radio’s werden gebruikt in de scheepvaart. Dankzij de radio
konden mensen zelfs over het water met elkaar praten. Vanaf 1920 begon men nieuws
en muziek uit te zenden op de radio. De radio werd meer en meer een gewoon
voorwerp in huis. Mensen keken toen naar de radio zoals jij nu naar de televisie. Ook al
was er niets te zien!

De radio werd flink verbeterd tijdens de tweede
Wereldoorlog. Het was een heel nuttig voorwerp in die tijd!
Om geheime boodschappen door te geven bijvoorbeeld. Om te
communiceren met andere landen of om te verwittigen bij
aanvallen.
In de jaren 1960 verscheen de transistorradio. Deze radio
kon je overal meenemen. OP straat en zelfs op vakantie.

De telefoon
Steeds betere communicatie, over steeds grotere afstanden, dat was
ook het doel van de telefoon.
De telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Hij
verstuurde geluid over een elektrische draad. Het eerste
telefoongesprek vond plaats in 1876. In 1878 werd de eerste
telefooncentrale geopend. Daar kon je naartoe bellen in
noodgevallen.
Bij de telefoon van Mildé (1892) moest je 3 of 4 maal op de
oproepknop drukken. Daarna was het wachten op de bel. Je gaf de
telefoniste van de telefooncentrale de naam en het adres van de
persoon die je wilde preken. En zij zorgde voor de verbinding.
De telefoon van Marty ( 1910) was een soort houten doos.
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De telefoon met draaischijf werd uitgevonden in de jaren 1920. Op
de schijf stonden de cijfers 0 tot 9. Je moest nu zelf het nummer
draaien van de persoon die je wilde spreken.
De telefoon met draaischijf in 1940. à

In de jaren 1960 veranderde de telefoon snel. De draaischijf werd
vervangen door druktoetsen.

Rond 1990 werd de draadloze telefoon populair. Daarmee
kun je bellen en rondlopen. Jarenlang werkte men aan een
telefoon die je overal kon gebruiken, zonder basisstation.
Vele uitvinders werkten mee. In april 1973 voerde de
Amerikaan Martin Cooper als eerste een gesprek met een
mobiele telefoon. In België verschenen de eerste gsm’s aan
het begin van de jaren 1990. De eerste mobiele telefoons
waren veel groter en zwaarden dan een gsm nu.
Vandaag de dag heb je heel wat smartphones ( internet,
spelletjes, bellen, sms’n)
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Ikzelf van vroeger tot nu.
https://schooltv.nl/video/een-stamboom-heb-jij-er-ook-een/#q=vroeger
https://schooltv.nl/video/waarom-worden-we-ouder-groeien-doorcellen/#q=ouder%20worden
Maak een tijdsband van de tijd toen je baby was tot nu. Schrijf er belangrijke
gebeurtenissen op, vb: eerste stapjes, eerste tandje, eerste keer patatjes, eerste keer
fietsen …
Breng foto’s mee van toen je baby, peuter, kleuter, lagere schoolkind (1e à 2e leerjaar)
was. Breng ook een recente foto mee. Let op deze foto’s blijven in de klas. (eventueel
maken we een kopie van de foto’s)
0 jaar

11 à 12 jaar
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Hiermee speelde en speel ik graag: (teken of schrijf)
Baby (0 – 1,5)

Peuter (1,5 – 4)

Kleuter (4 – 6)

Leerling (6+)

We springen even naar de toekomst.
Waar woon je nu?

Wie zal er bij jou wonen?

Wat doe je?

Maak op de volgende bladzijde een stamboom. Probeer dit te illusteren met
foto’s of tekeningen.
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Oma:

Opa:

Oma:

Mama:

Broer:

Zus:

Opa:

Papa:

Jij:
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Speelgoed van vroeger tot nu.
Spelen betekent plezier maken en op hetzelfde moment verschillende dingen bijleren.
Bijvoorbeeld: al spelend cognitieve vaardigheden2 trainen, leren samenspelen, creativiteit
ontwikkelen, ... Om te spelen kan je gebruik maken van speelgoed. Speelgoed is iets wat
gemaakt wordt om mee te spelen. Maar ook voorwerpen die niet gemaakt zijn om mee
te spelen, kunnen speelgoed zijn. Als een kind zich amuseert met kartonnen dozen, dan
is dat speelgoed! Speelgoed kan gekocht worden in een winkel. Er zijn kinderen die zo
handig zijn dat ze hun speelgoed zelf maken. Zij beleven aan het maken zelf ook veel
plezier, en spelen dus eigenlijk twee keer. Jammer genoeg is dit niet altijd een bewuste
keuze. Soms is het uit noodzaak, omdat een gezin niet genoeg geld heeft om speelgoed
te kopen. Een ding is zeker: de creativiteit wordt dan ten volle ontwikkeld.
Speelgoed is bovendien tijdloos. Dit betekent dat het bijna altijd heeft bestaan. In de
Oudheid bestonden reeds poppen, tollen, bikkels, hoepels, windvliegers, ... Het is niet
helemaal zeker dat al deze voorwerpen enkel als speelgoed dienden. Sommige poppen
bijvoorbeeld werden gebruikt voor een godsdienst.
Wat, waar en waarmee kinderen spelen, hangt ook af van de manier waarop ze leven.
Mensen die voortdurend rondtrekken, zullen niet veel speelgoed hebben. Zij zullen vooral
met natuurmateriaal spelen. Blaadjes, takjes, ... die ze in de natuur vinden en weer
kunnen laten liggen. Waar het warm is, spelen kinderen vooral buiten. Waar het koud is,
spelen ze vooral binnen. Jongens en meisjes die nu kind zijn, kunnen in vergelijking met
vroeger minder buitenspelen. Er is meer verkeer en er worden meer huizen gebouwd.
Toch is het leuk om vast te stellen dat er, naast verschillen, heel veel gelijkenissen zijn
tussen spel en speelgoed: vroeger en nu, in het Noorden en in het Zuiden.
NOORD EN ZUID
Als we over de wereld spreken, hoor je vaak de begrippen ‘het Noorden’ en ‘het Zuiden’.
Maar wat betekenen deze begrippen nu precies?
Het Zuiden is een verzamelbegrip voor alle ontwikkelingslanden. Een ontwikkelingsland
is een land dat voldoet aan ten minste drie van de volgende criteria:
- een laag inkomen per hoofd van de bevolking
- een lage levensverwachting
- geringe scholing
- gebrekkige voeding.
Het gaat vaak om landen die vroeger door een ander land werden gekoloniseerd. Meestal
liggen deze landen in het Zuiden van de wereld, vandaar de benaming ‘het Zuiden’. Toch
klopt dit niet altijd. Australië en Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld zijn geen
ontwikkelingslanden. De meeste ontwikkelingslanden liggen in Latijns-Amerika, Afrika,
Zuid- en Zuidoost Azië.
De groep geïndustrialiseerde landen zijn de landen uit het Noorden. België is een
voorbeeld van een land uit het Noorden. Deze landen verlenen vaak steun aan
ontwikkelingslanden. Er bestaan verschillende nationale en internationale organi- saties
voor ontwikkelingssamenwerking die hiervoor acties opzetten, waarmee ze uitleggen
waarom ontwikkelingssa- menwerking belangrijk is.
Aandachtspunt

Het vermogen van de hersenen om te kunnen leren, onthouden, onderscheiden en
uitwisselen van kennis.
2
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Dit is een gebouw waarin
verzamelingen worden bewaard en
tentoongesteld. Hoe noem je zo een
gebouw?

Welk gebouw zou dit kunnen zijn? Is
hier al eens iemand naartoe geweest?
Schrijf op de titellijn hierboven welk
gebouw dit is.
Wat zou je hier tentoongesteld
worden?

Ben je al eens naar een museum geweest? Zo ja wat voor een museum was dat dan en
wat was er te bezichtigen?

Dit museum heeft een aantal regels. Welke zouden dat kunnen zijn, noteer er enkele.
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Het Speelgoedmuseum ziet speelgoed als ‘een spiegel van de grote wereld’. Wat bedoelt
het museum hier volgens jou mee?

Spel en speelgoed zijn van alle tijden en van alle mensen. Speelgoed vertelt veel over
evoluties in de samenleving en over de leefwereld van mensen. Voorbeeld: Het interieur
van een Playmobil-poppenhuis uit 2017 verraadt veel over het interieur van echte huizen
in 2017: er staat een computer in het bureau, een vaatwasmachine in de keuken, ... Dit
maakt dat poppenhuizen een ‘spiegel van het dagelijks leven’ zijn. Zo komt het dat het
Speelgoedmuseum zijn volledige collectie onderbracht in verschillende spiegels.
Andere voorbeelden van spiegels in het Speelgoedmuseum zijn:
-

spiegel van mobiliteit

-

spiegel van creativiteit

-

spiegel van samen zijn

-

Spiegel van het dagelijkse leven

Kan jij voorbeelden bedenken van speelgoed of spelletjes die je onder deze spiegels zou
plaatsen? Schrijf er enkele achter.
Toy stories: multicultureel spelerfgoed
Om de tentoonstelling op te bouwen, werden onder andere interviews afgenomen met
mensen die ergens anders opgroeiden. Zij komen niet uit België, maar uit een ander
land, soms heel ver weg. Zo spraken medewerkers van het Speelgoedmuseum met
mensen uit China, Peru, Burundi, ...
Al deze mensen vertelden wat hun lievelingsspel of lievelingsspeelgoed is, waar en
wanneer zij er mee spe(e)l(d)en, ... Sommige mensen schonken zelfs een stuk speelgoed
aan het museum!
De titel van de tentoonstelling is dan ook toepasselijk: ‘Toy stories, multicultureel
spelerfgoed’. ‘Toy stories’ is Engels voor ‘verhalen over speelgoed’.
Hieronder vind je enkele foto’s van speelgoed die ook in de tentoonstelling voorkomen.
Los de vragen samen met je schoudermaatje op. Schrijf het nummer van de vraag en
het antwoord naast de foto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welk soort speelgoed is dit?
Uit welk werelddeel/land komt het?
Van wie is het speelgoed? (jongen of meisje, welke leeftijd, ...)
Hoe moet je er mee spelen?
Uit welk materiaal bestaat het?
Onder welke van de spiegels zou je het speelgoed plaatsen? Waarom?
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Speelgoed van onze ouders en grootouders.
De volgende interviews neem je af bij één van je ouders en één van je grootouders. Je
vult zelf ook de beide exemplaren in. (zie interviews in bijlage)
Stellingenspel.
Steek je hand in de lucht wanneer je akkoord bent met de stelling. Doe niets wanneer je
niet akkoord bent. Probeer ook goed uit te leggen waarom je wel of niet akkoord bent.
Speelgoedwedstrijd.
Je krijgt materialen en zorgt ervoor dat je het beste stukje speelgoed gaat ontwerpen dat
je maar kan. Probeer ervoor te zorgen dat het werkt. Speelgoed kan iets zijn waarmee je
speelt (iets tastbaar) of een spel dat je ontworpen hebt.
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Pieter Bruegel.
Pieter Bruegel de Oude is geboren rond 1520. Dit is in de 16de eeuw en ongeveer 500
jaar geleden. Niemand weet echter wanneer hij exact geboren is. We weten wel exact
wanneer hij gestorven is: hij stierf in 1569 en werd dus ongeveer 49 jaar. Pieter werd
geboren in het dorpje Breda maar verhuisde later naar Antwerpen en werd daar
schildersleerling van Pieter Coecke van Aalst. Bruegel huwde daar met Mayken Coecke,
de dochter van zijn leermeester Pieter Coecke. Ze kregen samen twee zonen en één
dochter. Ook de zonen werden schilders. Pieter Bruegel de Jonge schilderde vooral het
werk van zijn vader na, maar veranderde hier en daar wel wat. Jan Bruegel maakte
eigen werken vol bloemen en dieren.
In het begin tekende en schilderde Bruegel vooral landschappen die hij op een lange reis
naar Italië tegenkwam. Maar plots concentreerde hij zich enkel op het schilderen van zijn
tijdsgenoten in het dagelijks leven. Het ene kunstwerk volgde het andere op. Feestende
figuren en boeren op het land schilderde hij het meest. Vandaar ook één van zijn
bijnamen: Boeren-Bruegel. Pieter Bruegel had ook enkele andere grappige bijnamen,
namelijk: Vieze Bruegel en Peer de Drol. De laatste twee omdat men zijn werk grappig
vond.
De kunstenaar wilde met zijn kunst meer vertellen dan wat te zien was. In zijn
schilderijen zitten heel veel symbolen en vernieuwende ideeën verstopt. Op die manier
wilde hij zonder woorden dingen duidelijk maken aan de kijker. Pieter Bruegel maakte
bijvoorbeeld ook een schilderij over spreekwoorden, waarin dit heel duidelijk is. Op het
schilderij staan 80 spreekwoorden.
Een ander bekend werk van Pieter Bruegel de Oude is het schilderij ‘Boerenbruiloft’.
Hierop zie je erg veel arbeiders feesten. Opvallend is dat er niemand lacht op het
schilderij. Waarschijnlijk wou Bruegel zo de armoede van de arbeiders aanklagen. Want
met armoede valt immers niet te lachen...
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Vaak schilderde Bruegel ook religieuze taferelen in Vlaamse dorpen, zoals de ‘Volkstelling
te Betlehem’. Dit is een bijbels tafereel dat volgens de bijbel 2000 jaar geleden
plaatsvond. Pieter Bruegel schilderde het echter alsof het in zijn tijd en zijn buurt
plaatsvond. Kijk maar naar de kledij en de huizen.

Het leven in de 16de eeuw
Wonen
De stad in de 16de eeuw lijkt heel sterk op de onze. Veel gebouwen stonden dicht op
elkaar. Ze waren gebouwd rond een kasteel, een belfort of een kerk. Onze straten in de
steden zijn gemaakt van asfalt, vroeger waren de straten kleine zandweggetjes. In de
zomer was het stoffig, bij regen was het één grote modderpoel. Dieren liepen zo maar
rond op de straten. Buiten de steden lag het platteland. Straten of huizen waren daar
bijna niet te vinden. Mensen leefden in kleine dorpen. Deze bestonden uit een kerk,
enkele kleine huizen en boerderijen.
De gewone mens bouwde zijn huis volledig met de hand. Vochtige klei, stro, riet en hout
werden daarvoor gebruikt. De vloer bestond uit zand. Mens en dier leefden samen in één
kamer. Daar gebeurde alles: koken, slapen, eten, werken, geboren worden en sterven.
In het midden van de ruimte was een open haard. De rook kon weg via een gat in het
dak. Veel meubels waren er niet.
Het rijkere volk liet zijn huis in steen bouwen. Zij wilden pronken met hun rijkdom. De
muren waren heel dik. Smalle vensters hielden het licht buiten. In de zomer was het
daardoor koel in huis, maar in de winter was het er altijd ijskoud. In de huizen van de
rijke mensen vond je wel veel mooie meubels. Wandtapijten, versierde kasten, krukjes,
stoelen beschilderde koffers, muziekinstrumenten en boeken maakten het huis gezelliger.
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Eten
De mensen uit de 16de eeuw aten zoals wij driemaal per dag hoewel hun voeding lang
niet zo gevarieerd was als bij ons. Meestal aten ze voeding uit eigen streek. Wat je at,
hing af van hoe rijk of hoe arm je was. Het ontbijt bestond meestal uit een kom
meelpap. ’s Middag aten ze opnieuw pap maar soms konden ze ook kool met worst eten.
Het liefst aten de arme mensen erwten, vis of spek en donkerbruin brood. Voor de rijkere
mensen stond er merel of patrijs op het menu. De dag werd opnieuw beëindigd met een
kom pap en een stuk brood.
Pieter Bruegel leefde in de 16de eeuw. Veel dingen die we nu doen, deden mensen ook al
in de 16de eeuw. Mensen in de 16de eeuw werken, eten, drinken, wonen in een huis,
vertellen verhalen, krijgen kinderen, geven die een naam, ... Dit alles doen wij vandaag
de dag ook.
Toch zijn er ook enkele grote verschillen. Zo bestond België zelfs nog niet in de 16de
eeuw. Samen met Nederland en een klein stukje van Frankrijk vormden we één rijk.
De Zwarte Dood
Door kou en honger werden mensen 500 jaar geleden veel sneller ziek. Veel mensen
stierven aan de pest. Als iemand de pest had, bleven de anderen ver uit zijn buurt. Het
was immers een heel besmettelijke en dodelijke ziekte. Mensen met de pest kregen vaak
rode builen en zwarte vlekken op hun huid, vandaar de naam ‘Zwarte Dood’. De ziekte
werd verspreid door bacteriën die op vlooien zaten. Die vlooien werden door zwarte
ratten verspreid en daardoor was het zo besmettelijk. Nu weten onze ziekenhuizen hoe
ze de pest moeten verzorgen, maar vroeger gebruikten dokters ondoeltreffende
medicijnen. Ze wisten niet welke medicijnen ze moesten gebruiken en maakten van
planten papjes en drankjes die niet echt hielpen.
Kledij
Mensen van adel droegen kledij gemaakt van dure stoffen. Vrouwen deden een korset
aan om een slanke taille te hebben. De hoepelrok deed de heupen breder lijken. De
mannen droegen een brede pofbroek en om de hals een kanten kraag. Hoe groter de
kraag, hoe rijker je was.
De gewone mens was heel eenvoudig gekleed. Een jongetje droeg een lap stof met
aangezette mouwen. Een meisje droeg een lange rok. Om te werken werd die aan een
haak om het middel vastgemaakt. Aan de voeten droeg men een soort pantoffels of
mensen liepen zelfs op blote voeten rond.
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Zoek de verschillen.
Op de prent zie je een leefruimte uit de zestiende eeuw. Ziet deze leefruimte er hetzelfde
uit als de leefruimtes nu? Duid 5 dingen aan die anders zijn dan bij ons. Beschrijf ze
onder de tekening.
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De kinderspelen van Pieter Bruegel.
Hieronder zie je een afbeelding van het schilderij ‘de kinderspelen’ van Pieter Bruegel.
Kan jij zien welke spelletjes hier allemaal op staan?
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Soorten speelgoed in de 16e eeuw.
Spel en speelgoed gebruiken betekent plezier maken. Ook in de 16de eeuw speelden
mensen om zich te kunnen ontspannen. Na het harde werken kwamen groot en klein zo
tot rust. Volwassenen speelden om zich bezig te houden op vrije momenten en even niet
aan het harde werk te denken. Kleine kinderen leerden door te spelen vaak over het
‘grotemensenleven’. Als een meisje bijvoorbeeld met poppen speelt, doet ze heel vaak
haar moeder na. Op die manier komt ze te weten hoe ze later voor haar kinderen moet
zorgen. Nochtans is het niet zeker of speeltjes uit de oudheid ook als speelgoed werden
gebruikt. Sommige kleine voorwerpen werden gebruikt voor verschillende godsdiensten.
Zo moesten meisjes bij de oude Grieken hun pop op hun 13de jaar offeren aan de godin
van de liefde, Aphrodite, zodat ze zeker een goed huwelijk zouden hebben.
De hoeveelheid speelgoed is heel beperkt in de 16de eeuw. Veel speelgoed dat we nu
kennen bestond toen nog niet. Bovendien was echt speelgoed ook vaak heel erg duur.
Dus zagen kinderen speelgoed in allerlei dingen rondom hen. Ze zochten alles in hun
omgeving. Veel kinderen maakten ook speelgoed zelf omdat ze zo handig waren.
Spel en speelgoed zijn door de eeuwen heen erg veranderd.
-

-

-

De materialen: heel lang geleden werd al het speelgoed uit eenvoudige en natuurlijke
materialen gemaakt zoals hout, stof en aardewerk. Vandaag bestaat bijna alles uit
kunststof en metaal.
De wijze van maken: in het verleden maakte men alles met de hand. Tegenwoordig
gebeurt dit in fabrieken door machines.
De plaats van het spelen: vroeger speelden kinderen vaak buiten op straat en in de
open velden. Nu moet men binnen spelen of in de tuin. Er is te veel verkeer en de
mensen hebben veel huizen gebouwd. Veel plaats om te spelen is er niet meer.
De hoeveelheid speelgoed: eeuwen geleden was er veel minder speelgoed. Velen
waren te arm om zoiets te kopen. Wij hebben nu veel meer speelgoed.
De vorm van het speelgoed: in de 16de eeuw speelde men met eenvoudige
voorwerpen zoals tollen, hoepels en bikkels. De speeltjes van nu zien er veel
ingewikkelder uit. Denk maar aan al de computerspelletjes.

Enkele voorbeelden van oude spelletjes die we nu nog steeds kennen:
Knikkers
Noten, kastanjes, kersenpitten hebben een ronde vorm. Het waren de eerste knikkers. Of
kinderen rolden uit klei een bolletje en lieten dit drogen in de zon. Jongens waren heel
sterk in knikkeren.
Hoe speel je het? Maak van je wijsvinger een haakje, daarin leg je een knikker. Zet je
vinger met de knikker op de grond en plaats je duim achter de knikker. Duw nu je duim
hard tegen de knikker en schiet de knikker zo weg.
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Bikkels
Een kootbeentje van een schapen- of geitenpoot werd als
bikkel gebruikt. Het was een echt spel voor meisjes. Toen
veel later de fiets met fietsketting werd uitgevonden,
gebruikten mensen ook wel eens de schakels van
fietskettingen om te bikkelen. Maar eigenlijk kan je met heel
veel kleine dingen bikkelen zolang het maar op je hand past.
Denk maar aan steentjes of kroonkurken. In sommige landen
gebruiken ze zelfs kleine zakjes met rijst.
Hoe speel je het? Neem vijf bikkels in de palm van je hand en houd je andere hand
achter je rug. Houd je hand laag bij de grond en gooi de bikkels in de lucht. Probeer er
zoveel mogelijk op te vangen met de rug van je hand (Tip: gooi de bikkels niet te hoog).
Gooi deze nu terug in de palm van je hand. Heb je er meerdere gevangen? Leg die dan
opzij en houd er één over in je hand. De bikkels die je niet hebt gevangen moet je nu
proberen op te rapen terwijl je je bikkel omhoog gooit. (Dus je gooit je bikkel in de lucht,
je neemt er eentje van de grond en vangt de andere terug op.)
Tollen
De tol werd uit hout gemaakt. Soms gebruikte men een slakkenhoorntje. Er bestonden
verschillende soorten tollen. Bij de priktol draai je een touwtje rond de tol en gooi je de
tol weg terwijl je het touwtje vasthoudt. De zweeptol moet je dan weer in beweging
houden door er met een zweep tegen te slaan. Maar ook een jojo is eigenlijk een soort
tol, namelijk een klimtol.
Hoe speel je het? De priktol: Draai het touw vanaf de ijzeren punt
naar
boven op. Neem het brede deel tussen je duim en wijsvinger en richt
de punt naar beneden. Neem het uiteinde van het touw goed tussen
je overblijvende vingers. Gooi de tol met gestrekte arm naar
beneden en blijf het touw vasthouden. Plooi je arm en haal deze
terug naar boven.
Hoepelen
Rond tonnen zat een houten ring. Daarmee werden duigen
samengehouden. Kinderen gebruikten deze als reep of hoepel.
Jongens en meisjes waren er heel vaardig in. Nu gebruiken we
ook vaak het binnenwiel van een fiets om reepje te lopen.
Hoe speel je het? Plaats de hoepel op de grond. In je andere
hand heb je een stokje vast. Houd dit recht naar beneden en
tegen de hoepel aan. Duw de reep vooruit door vooruit te
duwen met je hand en blijf dicht achter de hoepel. (Tip: je zal
merken dat je hand automatisch mee naar boven komt met de
draaiende beweging van de hoepel. Blijf het stokje dus goed naar beneden duwen met
gestrekte arm wil je de hoepel niet laten vallen.)
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Hoe maken we deze spelletjes zelf?
Veel van het speelgoed waar kinderen vroeger mee speelden, maakten ze gewoon zelf.
Ook nu nog kunnen we van heel simpel afvalmateriaal toch leuk speelgoed maken.
Bikkels:
- Nodig: 5 kroonkurken – tang
- Doen: Plooi voorzichtig de kroonkurken met een tang naar binnen - zorg dat vooral
de gekartelde randjes naar binnen gericht zijn - Je kan hier nu ook mee bikkelen.
Knikkers:
- Nodig: klei – natuurlijke kleurstoffen (rode biet, blauwe besjes, wortels, ...)
- Doen: Rol kleine bolletjes van klei – Kleur ze met het sap van de groenten/fruit met
kleur van keuze – Bak de knikkers eventueel nog in de oven.
Tollen:
- Nodig: cd – kurk – vijs – lijm – eventueel een hamer - versiering
- Doen: Lijm voorzichtig de kurk op het midden van de cd. – Draai de cd om zodat de
kurk naar beneden ligt – Duw de vijs in de kurk zodat ze er nog ± 1 cm uitsteekt
(doe dit eventueel met een hamer) – Versier nu de bovenkant van de cd, zo krijg je
een mooi effect als je ermee ronddraait.
Balvangertje:
- Nodig: blik of halve fles – touw (± 30 cm) – kurk – klein stukje kurk / propje papier –
lijm – plakband – scharen – papier - ...
- Voorbereiding: Indien blik: maak onderaan (ongeveer een halve centimeter boven de
rand) een gaatje – Indien fles: Snijd de fles in twee (je kan zowel de onderkant als
bovenkant gebruiken om een balvangertje van te maken) – Maak in de onderkant
van de fles een gaatje (bij de bovenkant is dit niet nodig, daar kan je gewoon de dop
op en af draaien)
- Doen: Versier eerst indien gewenst je fles of blik - Draai er bijvoorbeeld eerst een
stuk gekleurd papier rond - Daag de kinderen uit om de balvanger bijvoorbeeld zo
dierlijk, menselijk of harig mogelijk te maken – Maak je touwtje vast rond de kurk
met een stevige knoop (voor de zekerheid draai je er best ook nog een stukje
plakband rond) – Steek het andere uiteinde van het touw door het gaatje in de fles of
het blik – Knoop het vast rond een klein stukje kurk of propje papier zodat het niet
meer terug door het gaatje kan vallen – Om het te spelen zorg je best dat je touwtje
stil hangt en probeer je het er rustig in te zwieren.
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