
‘Geen piano maar 

een pianola…  

Die maakt uit zichzelf 

muziek!’
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  VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

OP BEZOEK!  
MUZIEK UIT SPEELDOZEN IN 
HET KIJK EN LUISTERMUSEUM 

Bezoek met uw klas het Kijk en Luistermuseum en sluit aan  
op de Erfgoedleerlijn Ede bij het thema VERZAMELEN EN  
BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties
groep 1 t/m 4

‘Ken jij de uitdrukking ‘een 

centenbak hebben’, waar zou 

dat vandaan komen?’

‘Een olifant  

die muziek kan  

maken?’
‘Een bijzondere 

verzameling: 

muziekspeeldozen in 

alle soorten 

en maten.’

‘Lang voor de cd-speler 

konden mensen – als ze zelf geen 

muziek konden maken - 

naar een speeldoos, draaiorgel 

of pianola luisteren.’

‘Toen mijn opa en oma 

nog klein waren 

kwam de orgelman door de straten 

en dan dansten de kinderen 

om het draaiorgel 

of ze keken naar de bewegende 

poppetjes op het draaiorgel.’
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PRAKTISCH

Naar muziek luisteren is van alle tijden. Ontdek hoe je voorouders genoten  
van hun favoriete deuntje nog voordat de grammofoon, radio of cd-speler was  
uitgevonden! Bewonder mechanische muziekinstrumenten en speeldozen zoals 
zingende vogels, straatpiano’s en draaiorgels in alle vormen en maten. 

Tijdens het educatieve programma MUZIEK UIT SPEELDOZEN in het Kijk en Luister-
museum, maken de leerlingen kennis met begrippen als vroeger en nu, collectie, 
verzameling, museum, en ook melodie, speeldoos, pianola en draaiorgel. 

Leerlingen uit groep 1 t/m 4 worden meegenomen in een muzikale rondreis langs 
verschillende muziekspeeldozen, hele grote en hele kleine. Elk heeft een eigen 
verhaal en melodie. De muzikale reis begint heel lang geleden en eindigt met het 
luisteren naar een echt draaiorgel, waarbij de leerlingen uit volle borst kunnen  
meezingen.

OP BEZOEK

KIJK EN LUISTERMUSEUM
• Adres:  Kerkstraat 1, 6721 VA Bennekom
•  Openingstijden:   Dinsdag t/m vrijdag van 14.00 – 17.00 uur en  

in de ochtenduren op afspraak 
• Reserveren via:  info@kijkenluistermuseum.nl of telefonisch 0318 41 46 29  
• Parkeren:   op het nabijgelegen parkeerterrein achter de AH. 
•  Kosten:   € 1,- per leerling/begeleiding
• Duur:  60 min.

Het educatieve programma MUZIEK UIT SPEELDOZEN in 
het Kijk en Luistermuseum:
•  kan alleen plaatsvinden op afspraak in de ochtenduren. Het museum is ’s middags 

wel open, maar we reserveren het liefst de ochtenduren voor groepen. 

Anton Piek



AANSLUITING ERFGOEDLEERLIJN EDE

Een bezoek met uw klas aan het Kijk en Luistermuseum sluit aan op de Erfgoed- 
leerlijn Ede bij het thema VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen 
en collecties in Ede voor groep 1 t/m 4. 

Het Kijk en Luistermuseum heeft zijn bijzondere collectie vooral te danken aan  
verzamelaar Ferrand Moltzer die erg van muziekspeeldozen hield, hij verzamelde  
er een heleboel! 

Via de website www.edetoenennu.nl onder het thema VERZAMELEN EN BEWAREN 
bijzondere verzamelingen en collecties in Ede is een algemene voorbereidende les 
en een algemene afsluitende les beschikbaar. Hier is eveneens beeldmateriaal,  
extra informatie voor verdieping en links naar filmpjes en interessante sites terug te  
vinden. Dit materiaal is ontworpen om te gebruiken voorafgaand aan en afsluitend 
na een bezoek aan het Kijk en Luistermuseum.
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1.  Behandel de algemene voorbereidende les van het thema VERZAMELEN EN 
BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties in Ede. Beschikbaar op  
www.edetoenennu.nl . U activeert tijdens deze les de kennis bij de leerlingen  
met behulp van gesprek en spelletjes.

2.  Bezoek het Kijk en Luistermuseum voor het programma MUZIEK UIT  
SPEELDOZEN.

3.  Behandel de algemene afsluitende les van het thema VERZAMELEN EN BEWAREN 
bijzondere verzamelingen en collecties in Ede. Beschikbaar op  
www.edetoenennu.nl . U evalueert en vat het geleerde samen met behulp  
van gesprek, meegebrachte voorwerpen, spel en creativiteit.

AANPAK

OP BEZOEK

Draaiorgel

http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/verzamelen-en-bewaren/
http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/verzamelen-en-bewaren/
http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/verzamelen-en-bewaren/


Als er ooit een orgelman 

je dorpje binnen rijdt

Dan weet je dat die orgelman, 

die kwam van tijd tot tijd

En kinderen groeten, geef wat geld

Hij heeft het wel verdiend 

Hij wordt wat oud maar blijft toch steeds…

Een echte kindervriend

3EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

WAT ONTDEKT DE LEERLING 
TIJDENS HET PROGRAMMA 

MUZIEK UIT SPEELDOZEN? �     

OP BEZOEK

OP BEZOEK! 

Een orgelman kwam in ons 

dorp

Een jaar of drie gelee

En al de kinderen uit het dorp 

liepen met hem mee

Z’n aapje had hij op z’n rug, 

een ketting om z’n poot

Ze voerden hem met nootjes en 

kleine stukjes brood

De kinderen en hun begeleiders worden welkom geheten door een vrijwilliger en  
na het ophangen van de jassen en tassen gaan ze naar de muziekzaal. De leerlingen  
worden meegenomen in een muzikale rondreis langs verschillende muziekspeeldozen, 
hele grote en hele kleine. Elk heeft een eigen verhaal en melodie. De muzikale reis  
begint heel lang geleden en eindigt met het luisteren naar een echt draaiorgel, waarbij 
de leerlingen uit volle borst kunnen meezingen. Bij het weggaan krijgen de leerlingen 
een mooie kleurplaat mee.

Iedere vrije middag kon die ons 

vinden op het plein

Maar die woensdag middag zal hij er 

niet meer zijn 

Ik heb hem nooit meer teruggezien

Maar ieder weet ervan 

Vreugde in ons kleine dorp, 

dat kwam door ome Jan

Speel je lied voor mij, 

orgelman, orgelman

Geef een euro misschien, of iets meer 

Speel je lied voor mij, ome Jan, ome Jan

Misschien kom je morgen weer

Speel je lied voor mij, 

orgelman, orgelman

Geef een euro misschien, of iets meer 

Speel je lied voor mij, ome Jan, ome Jan

Misschien kom je morgen weer

Misschien kom je morgen weer

Speel je lied voor mij, 

orgelman, orgelman

Geef een euro misschien, of iets meer 

Speel je lied voor mij, ome Jan, ome Jan

Misschien kom je morgen weer

Speel je lied voor mij, 

orgelman, orgelman

Geef een euro misschien, of iets meer 

Speel je lied voor mij, ome Jan, ome Jan

Misschien kom je morgen weer


