
  EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

THEMA VERZAMELEN EN BEWAREN 
bijzondere verzamelingen en collecties in Ede

Informatieve reader voor leerkrachten 
van groep 5 t/m 8  

Afbeelding: Helene Kröller-Müller (3e van links) tijdens de opening van het Kröller-Müller Museum op 13 juli 1938.



Deze reader, samengesteld voor leerkrachten, wordt aangeboden bij het thema  
VERZAMELEN EN BEWAREN, bijzondere verzamelingen en collecties uit de Erf-
goedleerlijn Ede. Leerlingen gaan tijdens de behandeling van dit erfgoedthema 
dieper in op termen als verzamelen en verzameling en vroeger en nu, museum, 
collectie en waarde. Doordat leerlingen een bezoek brengen aan een museum 
raken ze bekend met de waarde en betekenis van collecties en verzamelingen. 
De bijzondere verzamelingen en collecties in de Gemeente Ede zijn hierbij voor-
beeld en uitgangspunt.

Achter veel verzamelingen gaan verhalen schuil: over degene die het bewaard heeft, 
over vroegere tijden of over de plaats waar voorwerpen uit de verzameling gevonden 
zijn. Welke verhalen horen er bij jouw verzameling? En welke verhalen horen er eigenlijk 
bij de verzamelingen in Ede?

Verzameling schilderijen van Helene Kröller-Müller,‘Veel mensen 

verzamelen wel iets, 

wat verzamel jij?‘

‘Ook musea verzamelen, 

welke bijzondere 

verzamelingen in 

een museum ken jij?’

‘Zou jouw verzameling 

interessant zijn voor een 

museum?’ 
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Interactieve reader
Deze reader is interactief en wordt bij voorkeur online gebruikt. Mocht u een geprint exemplaar hebben, 
bezoek dan voor de online versie de website www.edetoenennu.nl . Online kunt u vanuit deze reader 
via de links doorklikken naar externe websites, beeld- en filmmateriaal en bijlagen. Deze zijn naar eigen 
inzicht te gebruiken bij de behandeling van het thema in de klas.

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


Erfgoededucatie koppelt taalactiviteiten, burgerschapsvorming, historische en  
geografische vaardigheden en onderdelen uit cultuureducatie. Met de lessen in de  
Leerlijn Erfgoededucatie Ede werkt u aan de onderstaande leer- en kerndoelen.

Leerdoelen

De leerling leert:
Kennis
•   een definitie van erfgoed te geven en dit toe te lichten met voorbeelden van erfgoed 

in Ede. Denk aan de bijzondere collecties van musea in Ede.
•   aan te geven waarom erfgoed bewaart wordt voor later. Denk aan ouderdomswaarde, 

schoonheidswaarde, materiaalwaarde, gevoelswaarde, zeldzaamheidswaarde,  
symbolische waarde en functionele waarde.

Vaardigheid
•   vragen te stellen bij het onderzoeken van eigenschappen en details van erfgoed in  

en rond Ede.
•   het verhaal bij het erfgoed te plaatsen in de tijd en relateren hoe mensen in een 

bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten (verschillen en overeenkomsten 
noemen met nu). Denk bijvoorbeeld aan het leven op het jachthuis Sint Hubertus.

•   erfgoed in de eigen omgeving te koppelen aan onderwerpen in de regionale en  
nationale geschiedenis. 

Attitude
•   in dialoog respect te tonen voor de mening van een ander over de waarde van  

erfgoed. Denk aan de mening van een medeleerling, docent of medewerker van een 
erfgoedinstelling in Ede.

•   aanwijzingen op te volgen hoe met erfgoed in een specifieke situatie om te gaan. 
Denk aan huisregels bij rondleidingen in musea of het bezoek aan erfgoed.

•   zijn/haar eigen verbondenheid met erfgoed te vertalen in het zorgdragen voor  
het behoud van erfgoed. 

Kerndoelen

Nederlands
Mondeling taalonderwijs
1.   De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 

informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
2.  De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen 

van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en 
bij het discussiëren.

3.  De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat 
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. 

Schriftelijk taalonderwijs
4.  De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, 

waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
5.  De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende  

functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
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Deze reader, samengesteld voor leerkrachten, wordt aangeboden bij het  
thema  VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties 
uit de Erfgoedleerlijn Ede. Leerlingen gaan tijdens de behandeling van dit 
erfgoedthema dieper in op termen als verzamelen en verzameling, vroeger en 
nu, museum, collectie en waarde. Bijzondere verzamelingen en collecties in de 
Gemeente Ede zijn hierbij voorbeeld en uitgangspunt.
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6.  De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en 
studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, 
waaronder digitale.

7.  De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in  
verschillende teksten.

9.  De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde  
verhalen, gedichten en informatieve teksten. 

Taalbeschouwing, waaronder strategieën
12.  De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het  

begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook  
begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Mens en samenleving
36.  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde  

waarden en normen.
37.  De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te 
gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Ruimte
47.  De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken 

met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven 
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levens- 
beschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van 
de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden / werden, de Verenigde 
Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

50.  De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van 
Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds  
geografisch wereldbeeld.

Tijd
51.  De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals 

aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling 
te hanteren.

52.  De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers 
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers 
en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachi-
nes; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 

53.  De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen 
uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de 
wereldgeschiedenis.

Kunstzinnige oriëntatie
54.  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56.  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten  

van cultureel erfgoed.
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Voor elk thema in de leerlijn voor groep 5 t/m 8 is een reader met  
achtergrondinformatie, lessuggesties en tips & tricks voor differentiatie en  
verdieping ontwikkeld. De leerkracht kan gebruiken wat het beste past bij zijn 
of haar klas.

Het thema VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties 
in Ede is onderdeel van een reeks erfgoed thema’s voor groep 5 tot en met 8.
De overige thema’s waaruit gekozen kan worden, zijn:
• MONUMENTEN
• MILITAIR ERFGOED
• ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

Hoe gebruik ik deze reader?
Deze reader met bijlagen is samengesteld voor leerkrachten en wordt ter verdieping 
aangeboden bij het thema VERZAMELEN EN BEWAREN uit de erfgoedleerlijn Ede. Zo 
beschikt de leerkracht over voldoende achtergrondinformatie om het thema zelfstandig 
in de klas te behandelen. In deze reader zijn bovendien links naar bruikbare filmpjes, 
lessuggesties en relevante canonvensters opgenomen.

Het bijbehorende lesmateriaal is door de Edese erfgoedinstellingen zélf ontwikkeld.  
In de gemeente Ede zijn verschillende erfgoedinstellingen die goed aansluiten bij het 
thema VERZAMELEN EN BEWAREN voor groep 5 t/m 8. 

Het lesmateriaal van de erfgoedinstellingen bestaat steeds uit:
• een voorbereidende les die op school wordt gedaan om voorkennis te activeren,
•  een kernles, waarin leerlingen erfgoed ervaren en beleven op locatie (een bezoek

aan de erfgoedinstelling),
•  een afsluitende les die op school wordt gedaan om te reflecteren op het onderwerp

en het geleerde samen te vatten.

Bekijk het educatieve aanbod van de erfgoedinstellingen in het hoofdstuk OP BEZOEK! 
van deze reader. Via www.edetoenennu.nl wordt u op de hoogte gehouden over het 
meest recente aanbod van de erfgoedinstellingen.

Heeft u besloten welk onderwerp bij dit thema u wilt behandelen en welke erfgoed- 
instelling u met uw klas wilt bezoeken? Neem dan contact op met CultuurPunt Ede via 
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl om uw bezoek te plannen en het bijbehorende  
lesmateriaal op te vragen. 
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http://www.edetoenennu.nl/instellingen/


Stappenplan
1.  Bekijk het educatieve aanbod van de instellingen. Welke instelling wilt u 

bezoeken in het kader van het thema VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere 
verzamelingen en collecties in Ede?

2.  Vraag het lesmateriaal op van de erfgoedinstelling van uw keuze en plan het 
bezoek via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .

3.  Behandel de voorbereidende les uit het lesmateriaal van de erfgoedinstelling 
van uw keuze.

4.  Ga op bezoek bij de erfgoedinstelling van uw keuze.
5.  Behandel de afsluitende les uit het lesmateriaal van de erfgoedinstelling van 

uw keuze. 
6.  Gebruik bij stap 3 t/m 4 deze interactieve reader voor verdieping, informatie 

en inspiratie.

Interactieve reader
Deze reader is interactief en wordt bij voorkeur online gebruikt. Mocht u een geprint 
exemplaar hebben, bezoek dan voor de online versie de website www.edetoenennu.nl . 
Online kunt u vanuit deze reader via de links doorklikken naar externe websites,  
beeld- en filmmateriaal en bijlagen. Deze zijn naar eigen inzicht te gebruiken bij de 
behandeling van het thema in de klas.
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Heeft u al besloten welk onderwerp bij dit thema u wilt behandelen en welke 
erfgoedinstelling u met uw klas wilt bezoeken? Heeft u hierover al contact gehad 
met CultuurPunt Ede? Zo ja, dan beschikt u inmiddels over het lesmateriaal van de 
erfgoedinstelling van uw keuze.

Stap 1:
Behandel de voorbereidende les uit het lesprogramma van de erfgoedinstelling van 
uw keuze.

EXTRA in de klas 
U kunt het thema VERZAMELEN EN BEWAREN uitbreiden door in de klas gebruik te 
maken van de informatie in het hoofdstuk EXTRA INFORMATIE EN INSPIRATIE uit  
deze reader.
Of lees de Tips & Tricks bij dit hoofdstuk voor extra lessuggesties, differentiatie  
en verdieping.

‘Een kunst- en rari-
teitenkabinet is een kast 

waarin een verzameling kunst 
en rariteiten wordt bewaard. 

Een ‘rariteit’ is vaak een zeldzaam 
voorwerp, zoals een schelp, 

kristal, eieren van bijzondere 
vogels en zelfs opgezette 

dieren.’
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‘Wat is waardevol 
en wat is waardeloos? 

Heeft dat altijd te maken 
met geld of kan iets ook 

op een andere manier 
waardevol zijn?’

DE VOORBEREIDING 
VERZAMELEN EN BEWAREN � IN DE KLAS!

Voorwerpen van vroeger voor het ‘museumonderzoek’, zie vragenlijst voor leerlingen in BIJLAGE 2 
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6VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties in Ede

TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
•   Nodig een verzamelaar of een collectie-

beheerder uit in de klas om te vertellen 
over zijn of haar verzameling of collectie 
(postzegels, kunst, archeologische vond-
sten, etc.) 

•   Groep 7 & 8: laat leerlingen een bijzonder 
voorwerp onderzoeken naar aanleiding 
van de vragenlijst in BIJLAGE 2 via  
www.edetoenennu.nl .

•   Gebruik de digitale scheurkalender, 
verkrijgbaar via CultuurPunt Ede, van het 
Kröller-Müller Museum om een aantal 
collectiestukken uit de verzameling  
van Helene Kröller-Müller nader te  
onderzoeken.

•   In het digitale lesloket van het  
Kröller-Müller Museum zijn extra  
voorbereidende lessen beschikbaar – 
deze kunnen parallel aan het thema 
worden behandeld in de klas voor  
meer verdieping. 

•   Laat leerlingen tijdens de duur van het 
project een bijzondere verzameling in  
de klas aanleggen, bijvoorbeeld: 

 1.  een verzameling portretten  
(zelfgemaakte tekeningen bij elkaar  
aan de muur). 

 2.  een verzameling ‘Waarde’ en ‘Waar-
deloos’ – dit zal een hoop discussie 
opleveren! 

‘Van ruilen komt 
huilen’ 

is een spreekwoord, 
het betekent dat je beter 

kunt houden wat je 
hebt, anders krijg je 

er spijt van.’

‘Wie wat bewaart, 
die heeft wat’ 

is een spreekwoord, er 
wordt mee gesuggereerd 

dat als je wat bewaart 
voor later je daar profijt 

van kunt hebben.’

‘Sommige mensen 
verzamelen speciaal voor later.  
Ze denken dat hun verzameling 

veel waard zal worden. Of ze vinden 
hun verzameling zo bijzonder dat 
ze willen dat ook in de toekomst 

mensen die verzameling 
kunnen zien.’
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2.
Instelling:   Kijk & Luistermuseum, Bennekom
Onderwerp: 1. Muziek uit Speeldozen, een muzikale rondleiding. 

2. School van vroeger, over krijt en kroontjespen.
3. Kleren maken de vrouw, over klederdracht en fourniturenwinkel.

Voorbereidende les:  Kennismaken met het onderwerp
Kernles: Interactieve rondleiding bij het onderwerp naar keuze.
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OP BEZOEK! 
Als u de voorbereidende les in de klas heeft behandeld, is het tijd om op bezoek 
te gaan bij de erfgoedinstelling van uw keuze. Om uw afspraak te plannen heeft u  
contact gehad met CultuurPunt Ede.

Hier vindt u een overzicht van de beschikbare lesprogramma’s (in de klas en op 
locatie) die aansluiten bij het thema VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere  
verzamelingen en collecties in Ede voor groep 5 t/m 8. 

1.
Instelling:   Kröller-Müller Museum, Otterlo
Onderwerp:   Verzameling in het Kröller-Müller Museum 
Voorbereidende les:  Verschillende mogelijkheden zoals filosoferen met… en 

de digitale scheurkalender: Elke Dag Kunst
Kernles:  Zelfstandig museumbezoek of rondleiding o.l.v. een rondleider 

van het museum of o.l.v. het filosofeerteam. 
Afsluitende les:  Verschillende mogelijkheden zoals filosoferen met… en 

de digitale scheurkalender: Elke Dag Kunst
Opmerkingen:    Elke Dag Kunst is verkrijgbaar via CultuurPunt Ede

VERZAMELEN EN BEWAREN 
VERZAMELINGEN & COLLECTIES IN EDE � 

Kijk & Luistermuseum
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Afsluitende les:  Verwerking van het onderwerp
Opmerkingen:    Het Kijk & Luistermuseum biedt leerlingen de mogelijkheid om  

na afloop van een bezoek bij het onderwerp Muziek uit speeldozen 
op school zelf een simpel muziekdoosje te maken.

3.
Instelling:  Voormalig Historisch Museum Ede
Onderwerp: The Flying Dutchman – de 1e vliegenier van Nederland, Jan Hilgers 
Voorbereidende les:    Kennismaken met het thema in de klas en simpel 

bronnenonderzoek
Kernles: Bezoek aan Cultura en monument Jan Hilgers
Afsluitende les:   Leerlingen geven een korte presentatie. Kunst en natuurkunde 

opdrachten.
Opmerkingen:    Het voormalig Historisch Museum Ede, stelde een bijzondere 

verzameling samen rondom vliegenier Jan Hilgers, die boven 
Ede vloog.

4.
Instelling:  Gemeentearchief Ede
Onderwerp:   Kennismaken met het archief
Voorbereidende les:    In de klas kennismaken met het archief en opdrachten
Kernles:  Bezoek aan het archief met rondleiding en opdrachten in de 

studiezaal aan de hand van èchte archiefstukken.
Afsluitende les: Verwerkingsles met gebruik van een eigen archiefstuk.
Opmerkingen:    Scholenbezoek is alleen mogelijk op maandag en vrijdag. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.
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Leerlingen op bezoek in 
het gemeentearchief Ede
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Bent u met uw klas op bezoek geweest bij een erfgoedinstelling? Of heeft u een 
erfgoedlocatie bezocht met de leerlingen? Zo ja, dan bent u toegekomen aan de 
afsluiting van het thema VERZAMELEN EN BEWAREN. In het lesprogramma van de 
erfgoedinstelling van uw keuze is een afsluitende les opgenomen. Een les waarmee 
u het thema en het bezoek kunt samenvatten en evalueren.

Stap 1:
Behandel de afsluitende les uit het lesprogramma van de erfgoedinstelling van uw 
keuze. Zie hoofdstuk OP BEZOEK! uit deze reader.

EXTRA in de klas
Bereid eventueel het thema VERZAMELEN EN BEWAREN uit door in de klas gebruik te 
maken van de informatie in het hoofdstuk ACHTERGRONDINFORMATIE EN INSPIRATIE 
uit deze reader.
Of lees de Tips & Tricks bij dit hoofdstuk voor extra lessuggesties, differentiatie en  
verdieping.

‘Mijn verzameling 
schelpen bewaar ik 

voor later. De schelpen 
herinneren mij aan 

mijn vakanties.’
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‘In de schuur van 
mijn opa ligt gereed-

schap waarvan niemand 
nog weet waarvoor je het 

kunt gebruiken. Mis-
schien moet het wel 
naar een museum!’

‘Ik kijk naar een 
oude foto uit het foto-

boek van mijn oma. Wan-
neer is de foto gemaakt en 
door wie? Wat gebeurde er 

toen in Nederland? Wie staan 
erop de foto? Wat is eigen-

lijk het verhaal áchter 
de foto?’

TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
•  laat leerlingen een werkstuk maken over 

een bijzondere verzameling of collectie. 
Hoe is deze tot stand gekomen?
Wat maakt deze bijzonder? Welk verhaal 
vertelt de verzameling of collectie?

•  laat leerlingen een presentatie geven 
over een eigen verzameling. Waarom 
deze verzameling? Waar is het mee 
begonnen? Wat is het verhaal?
Wat maakt deze bijzonder? Is de verza-
meling waardevol? Wil de leerling de 
verzameling bewaren voor later?

•  groep 7 & 8: laat leerlingen een bijzonder 
voorwerp onderzoeken naar aanleiding 
van de vragenlijst (BIJLAGE 2 via
www.edetoenennu.nl) .

•  gebruik de digitale scheurkalender voor 
het digibord van het Kröller-Müller 
Museum om collectiestukken uit de 
verzameling van Helene Kröller-Müller te 
onderzoeken. 

DE AFSLUITING 
VERZAMELEN EN BEWAREN � IN DE KLAS!
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De waarde van bewaren
In een museum worden bijzondere voorwerpen bewaard om te onderzoeken en te  
kunnen laten zien aan publiek. Er zijn heel veel verschillende musea, in de één  
worden schilderijen en beelden bewaard in de ander gebruiksvoorwerpen van vroeger 
en in weer een ander bijvoorbeeld oude tegels of muziekinstrumenten. Er bestaan zelfs 
musea die van alles over de oorlog bewaren. Dankzij deze bijzondere verzamelingen 
kunnen wij zien en ervaren hoe de mensen vroeger woonden, werkten, wat voor een 
bijzondere kunstwerken er door de geschiedenis heen zijn gemaakt of hoe er  
bijvoorbeeld oorlog werd gevoerd.
Natuurlijk kun je heel veel terug vinden op internet. Maar het blijft toch veel specialer 
als je iets in het echt kan zien. Bij elk voorwerp en bij elke verzameling horen verhalen. 
Zoals verhalen over de mensen die verzameld hebben, waarom hebben ze dat gedaan? 
Waarom vonden ze hun verzameling belangrijk? Elk schilderij of voorwerp apart heeft 
een verhaal: Door wie is het gemaakt? Hoe en wanneer leefde hij of zij?  
Waarom is het zo bijzonder dat het in een museum te zien is? Door wie werd het  
gebruikt? En waarvoor?

Bijzondere verzamelingen en collecties van musea geven je oneindig veel stof tot nadenken, 
over geschiedenis, over makers en gebruikers, over waarde en waardeloos en zelfs over jezelf! 

VERZAMELEN EN BEWAREN in de Gemeente Ede  
Achtergrondinformatie, Links en Canonvensters
In de gemeente Ede zijn veel verzamelingen in het echt te bekijken, een paar zijn wel 
heel bijzonder! 

1. Kijk- en Luistermuseum, Bennekom
Het Kijk en Luistermuseum is langzaamaan onstaan en gegroeid met hulp van Hans 
Stolp en Ferrand Moltzer. De verzameling van historische voorwerpen kreeg een eigen 
oudheidkamer in de boerderij ‘Havezathe Boekelo’. Omdat de verzameling  

EXTRA INFORMATIE 
EN INSPIRATIE
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Gebruik de verhalen uit het Verhaal van Ede via www.regiocanons.nl en 
www.mijngelderland.nl tijdens het behandelen van erfgoedthema’s in  
de klas.
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http://www.regiocanons.nl/gelderland/ede
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/canons/ede#ede


groeide en de boerderij Boekelo niet echt meer geschikt was, kocht dhr. Moltzer een 
pand aan de Groenestraat. In de voorkamer rechts kwamen de meest kwetsbare  
objecten en in de  voorkamer links kwamen de mechanische muziekspeeldozen;  
een hobby van dhr. Moltzer.
Het voormalige Verenigingsgebouw kreeg in 1970 een nieuwe bestemming: het Kijk en 
Luistermuseum. Na een aantal verbouwingen kreeg het museum zijn huidige vorm.
Rond een dorpsplein zorgen thematisch ingerichte taferelen voor de sfeer van  
weleer, waaronder de textielwinkel, het schoolklasje en de boerderij. Daarnaast heeft 
een collectie muziekspeeldozen een eigen zaal en is er een ruimte voor wisseltentoon-
stellingen.
De schatkamer van Bennekom laat een unieke collectie voorwerpen zien. Om er slechts 
een klein aantal te noemen: de arrenslee van de baron van Wassenaer, de Miele was- 
machine uit 1905, de handwan en de wanmolen, de houten schooltas en het meegroei-
bankje,  vier rouwmutsen uit 1920, een driedelig badpak uit 1910, de muziekspeel- 
automaat “Banjospeler”, de schijvenharmonium “Amabile” en het draaiorgel met een 
cilinder in plaats van met een boek. 

Lees meer over het Kijk- en Luistermuseum via het Verhaal van Ede of via  
www.kijkenluistermuseum.nl 

2. Kröller-Müller Museum, Otterlo 
Het Kröller- Müller Museum is het levenswerk van Helene Kröller-Müller. Tussen 1907  
en 1922 kocht zij samen met haar man Anton Kröller bijna 11.500 kunstwerken aan. 
Daarmee is haar verzameling één van de grootste privécollecties van de 20ste eeuw.
Helene droomde van een eigen ‘museumhuis’, waar ze haar liefde voor moderne kunst 
met iedereen kon delen. Ze ziet haar droom werkelijkheid worden toen in 1938 het 
Kröller-Müller Museum zijn deuren opende. Het ontwerp is van de Belgische architect 
Henry van de Velde. In de jaren 70 wordt er een vleugel aangebouwd, ontworpen door 
de Nederlandse architect Wim Quist.
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In 1961 opent de beeldentuin, ontworpen door prof. Jan Bijhouwer, met werken van on-
der anderen Auguste Rodin, Henry Moore en Barbara Hepworth. De beeldentuin groeit 
uit tot een van de grootste van Europa, met ruim 160 sculpturen van beeldbepalende 
kunstenaars. In 1995 en 2005 krijgen twee juweeltjes uit de jaren 60 een definitieve 
plaats in de tuin: de paviljoens van respectievelijk Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck. 

Lees meer over Helene Kröller-Müller via Wikipedia. Of bekijk de introductiefilm van  
het Kröller-Müller Museum over Helene Kröller-Müller en de film Helene Kröller-Müller,  
een vrouw tussen liefde en kunst. 
Koppel de volgende canonvensters aan een bezoek aan het Kröller-Müller Museum  
Helene Kröller-Müller / Vincent van Gogh .
 
3. Nederlands Tegelmuseum, Otterlo
Het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo ligt aan de rand van bos en hei, midden op  
de Veluwe. Het museum heeft één van de grootste verzamelingen Nederlandse  
wandtegels en tegeltableaus. 
Tegels worden al eeuwenlang gebruikt in woonhuizen en boerderijen, vooral rond de 
schouw, als wandbekleding tegen vocht en vuil. De tegels die beschilderd zijn met een 
afbeelding zijn bovendien mooi als versiering. Kinderspelletjes en spreekwoorden zijn 
er op te zien, oude kostuums, schepen en molens, bijbelse voorstellingen, herderscènes 
en landschapjes. Bloemen, vogels en dieren zijn geliefd, maar ook abstract uitgewerkte 
fijnzinnige bladmotieven of geometrische ornamenten.

Om tegels te vervaardigen was een werkplaats met een oven nodig. De productie was 
grotendeels handwerk, een ambacht dat soms door ware kunstenaars werd beoefend.  
Over de techniek van het bakken en beschilderen is in het museum veel te zien.   
In de verzameling bevinden zich behalve losse tegels ook tegelvelden en grote,  
veelkleurige voorstellingen.

Lees meer over het Nederlands Tegelmuseum via www.nederlandstegelmuseum.nl onder het 
tabblad geschiedenis, via www.collectiegelderland.nl of Wikipedia .
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4. Gemeentearchief Gemeente Ede, Ede
Het Gemeentearchief Ede is het historisch kenniscentrum van de gemeente Ede.  
Het Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven van de gemeente Ede 
met de kernen Bennekom, Lunteren, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen,  
De Klomp, De Valk, een klein gedeelte van Hoenderloo en Gelders Veenendaal (tot 1967) 
en de Gemeente Scherpenzeel. Ook zijn hier vele particuliere archieven, documentatie-
verzamelingen, kranten, boeken, kaarten en foto’s te vinden. Het merendeel van deze 
archiefstukken is openbaar en is in te zien in de studiezaal. Maar ook vanuit huis kun je 
alvast beginnen met je onderzoek. Een groot deel van de bronnen is digitaal ontsloten 
via www.archieval.nl.

Op de website www.edeopdekaart.nl worden cultuurhistorische gegevens van de Gemeente 
Ede gepresenteerd op een kaart. 

5. Voormalig Historisch Museum, Ede  
Het Historisch Museum Ede heeft een uitgebreide verzameling. Alle voorwerpen gaan 
over de geschiedenis en de ontwikkeling van Ede. Om de geschiedenis van het oude 
Ede te kunnen illustreren verzamelt het museum oude en nieuwe schilderijen,  
tekeningen en prenten over Ede.
De verzameling voorwerpen varieert  van boerengereedschap voor het bewerken van 
land tot huisraad uit het Edese boereninterieur. De verzameling audiovisueel materiaal 
bestaat voornamelijk uit foto’s en ansichtkaarten. Maar er is ook een collectie dia’s,  
glasnegatieven en films. Tot slot bewaart het Historisch Museum Ede textiel: Edese  
klederdracht, merklappen en ander handwerk.

Lees meer over het Historisch Museum Ede via www.historischmuseumede.nl . 
De collectie van het Historisch Museum Ede is bovendien online te doorzoeken via  
www.collectiegelderland.nl .
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6. ’t Winkeltje Lammert van de Bospoort, Ede 
‘t Winkeltje van Lammert van de Bospoort is het oudste nog in bedrijf zijnde winkeltje  
in Ede. In 1904 Begon Lammert van de Bospoort deze kruidenierswinkel in het  
centrum van Ede. In 1974 deed zijn dochter Bartje de deur definitief op slot. Tot haar 
dood in 1997 bleef Bartje in het pand wonen en veranderde niets aan het interieur van 
het winkeltje. Zelfs oude (verpakte) voorraad zoals sigaretten, zeep en koffie bleef in het 
winkeltje staan. Een typisch geval van “winkeldochters” dus. Bartje liet haar bezittingen 
onder andere na aan de hervormde kerk die het pand Amsterdamseweg 20 in 1999 aan 
de gemeente verkocht. In 2000 ontfermde de speciaal daarvoor opgerichte stichting  
‘t Winkeltje zich over het pand en werd het gerenoveerd. Vlak voor kerstmis 2004, werd 
het winkeltje weer geopend voor bezoek.

Lees meer over ’t Winkeltje van de Bospoort via www.lammertvandebospoort.nl en  
www.mijngelderland.nl. 

De beeldbanken van het gemeentearchief zijn erg de moeite waard  
om in de klas te gebruiken. Zoek oude foto’s met behulp van zoek- 
termen via www.archieval.nl . Op de website www.edeopdekaart.nl  
worden cultuurhistorische gegevens van de Gemeente Ede  
gepresenteerd op een kaart. 
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1. Filmpjes voor in de klas
Verzamelen en bewaren
•   SchoolTV Metaaldetector, oude voorwerpen uit de grond Muntjes, knoopjes: Leo 

Kooistra haalt met zijn metaaldetector hele oude voorwerpen uit de grond.
•   SchoolTV Tinnenfiguren, soldaatjes om mee te spelen Vroeger speelden kinderen met 

kleine tinnenfiguurtjes.

Helene Kröller-Müller en Vincent van Gogh
•   SchoolTV Het Klokhuis – Canonvenster: Vincent van Gogh Miljoenen mensen uit de hele 

wereld komen zijn schilderijen bewonderen. Tijdens zijn leven maakte hij 1700 schil-
derijen, maar verkocht er maar drie. Wat is het verhaal van schilder Vincent van Gogh?

•   Introductiefilm Kröller-Müller Museum

Speeldozen en muziek
•   SchoolTV Het orgelboek, lange en korte tonen als gaatjes in karton Van deze muziek- 

noten wordt een boek gemaakt om een heel orkest te kunnen laten spelen…

Tegels en aardewerk
•   SchoolTV Het Klokhuis - aardewerk Nienke gaat naar Makkum in Friesland. De Friese 

klei die daar al eeuwen onder de grond ligt is ideaal voor het maken van aardewerk. 
Nienke volgt het hele giet- en bakproces.

•   SchoolTV Delfts blauw, van grondstof tot eindproduct Het is typisch Nederlands:  
aardewerk van Delfts blauw. Maar hoe wordt Delfts blauw aardewerk gemaakt?

•   Beleef Mijn Gelderland Over het Nederlands Tegelmuseum

EXTRA INFORMATIE 
EN INSPIRATIE 
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Nederlands Tegelmuseum, Otterlo

ONLINE

http://schooltv.nl/video/metaaldetector-oude-voorwerpen-uit-de-grond/#q=Metaaldetector%2C%20oude%20voorwerpen%20uit%20de%20grond
http://www.schooltv.nl/video/tinnenfiguren-soldaatjes-om-mee-te-spelen/#q=verzamelen
http://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-van-gogh/#q=Het%20Klokhuis%20%E2%80%93%20Canonvenster%3A%20Vincent%20van%20Gogh
https://www.youtube.com/watch?v=J7U3wguDQ6M
http://schooltv.nl/video/het-orgelboek-lange-en-korte-tonen-als-gaatjes-in-karton/#q=Het%20orgelboek%2C%20lange%20en%20korte%20tonen%20als%20gaatjes%20in%20karton
http://schooltv.nl/video/het-klokhuis-aardewerk/#q=Het%20Klokhuis%20-%20aardewerk
http://www.schooltv.nl/video/delfts-blauw-van-grondstof-tot-eindproduct/#q=aardewerk
https://www.youtube.com/watch?v=SQqbvCXTGAU#t=28


2. (Voor)lezen in de klas
Het geheim van Helene is een meeslepend kinderboek over Helene Kröller-Müller en 
haar bijzondere schilderijencollectie. Kinderboekenschrijfster Lydia Rood vermengt in 
deze raamvertelling geschiedenis met fantasievolle verhalen bij 8 topwerken uit de col-
lectie. Het boek is geïllustreerd met unieke foto’s uit het museumarchief en reproducties 
van de werken. Voor kinderen vanaf 9 jaar. Zie www.krollermuller.nl .

3. Pinterest
Op de speciale Pinterest pagina Erfgoed educatie EDE zijn tal van suggesties en  
inspirerende voorbeelden verzameld voor erfgoed projecten in de klas.
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CONTACT / COLOFON / DISCLAIMER
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Met dank aan:
Scholen:
School met de Bijbel de Valk
School met de Bijbel ‘Ruitenbeek’
Stadhouder Willem III School
Koning Davidschool
CNS de Caleidoscoop
 
Erfgoedorganisaties:
Buurt Ede-Veldhuizen
Concordiamolen
Voormalig Historisch museum Ede
Geldersch Landschap en Kasteelen
Gemeentearchief Ede
Gemeente Ede, archeologie
Het Nationale Park de Hoge Veluwe
Keetmolen
Kijk- en Luistermuseum Bennekom
Kröller Müller Museum
Kruidenierswinkel Lammert van de Bospoort
Museum Oud-Lunteren
Museumvliegbasis Deelen
Nederlands Tegelmuseum Otterlo
Platform Militaire Historie Ede

© Ede 01 / 2016

Dit project is (mede) mogelijk 
gemaakt door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

Auteurs- en beeldrecht 
Het auteursrecht op de site en dit educatieve product 
berust bij CultuurPunt Ede. 
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk beeld-
rechteigenaren te achterhalen en hen om toestem-
ming gevraagd. In enkele gevallen was het niet moge-
lijk de eigenaren te vinden. Mocht u menen rechten te 
hebben op beeldmateriaal, neem dan contact op via 
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
 

Beeldmateriaal
De meeste foto’s in de handleidingen en bijlagen zijn 
beschikbaar gesteld door het Gemeentearchief Ede.

Inhoud 
Aan de samenstelling van de website en het educa-
tieve product wordt veel zorg besteed. Toch kan het 
voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. 
Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan 
contact met ons op via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl . 
De informatie kan zonder vooraankondiging wijzigen. 
Hierdoor kunnen aan de website geen rechten  
worden ontleend. 

Hyperlinks 
De website en de handleidingen bevatten diverse 
hyperlinks naar sites die buiten het domein van  
CultuurPunt Ede liggen. Deze hyperlinks zijn op- 
genomen als extra service en geven vaak meer infor-
matie over het betreffende onderwerp. CultuurPunt 
Ede is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van deze sites. 

Mogelijk gemaakt door 
De erfgoedleerlijn Ede is financieel tot stand gekomen 
met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie en 
de Gemeente Ede.

CultuurPunt Ede
E: leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl
T: 0318 672 810

Uitvoering 
Opzet en advies leerlijn: 
Onderwijskundigen Zeeman & de Regt, 
www.zeemanderegt.nl
Ontwikkelen en uitvoer leerlijn / advies en begeleiding 
culturele instellingen:  
Sarah van Veldhuizen – museumeducatie, 
www.chromeyellow.nl
Website: Geralda van Ginkel (vormgeving), Jan ten 
Hoopen (bouw), Sarah van Veldhuizen (inhoud)
Vormgeving: Geralda van Ginkel | grafisch ontwerp
www.vanginkelgrafischontwerp.nl
Redactie: Peter van Beek, Machteld Harings, 
Sarah van Veldhuizen

GERALDA VAN GINKEL | 
GRAFISCH ONTWERP 
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