Erfgoedproject Blekersvaart

Leskist Blekersvaart en ander water
Historisch Museum Haarlem

Duur: 30 minuten
Museumles: actief opdrachtencircuit aan de hand van voorwerpen in de vaste
opstelling, replica en facsimile.
Werkvorm: leerlingen werken zelfstandig in 6 groepjes met opdrachtkaarten.
Doel:
- Leerlingen leren over wasserijen en blekerijen en gebruik van linnen in de
17de, 18de en 19de eeuw.
- Leerlingen oefenen onderzoeksvaardigheden.
- Leerlingen komen in aanraking met cultureel erfgoed uit de eigen omgeving.
Voorbereiding door museummedewerker
- Kar met de leskist neerzetten.
- Opdrachtkaarten en bij behorende voorwerpen klaar leggen op zaal.
Welkom door museummedewerker
- Jassen en tassen in de garderobe.
- Vertel de regels in het museum.
Instructie door leerkracht
Ga bij de plattegrond van Haarlem staan en wijs de Vijfhoek aan, hier woonden
veel Vlaamse arbeiders van de wasserijen.
Vertel:
Het museum heeft een aantal oude voorwerpen die passen bij het onderwerp
blekerijen en textiel. Hier gaan jullie naar kijken en opdrachten over maken.
Op verschillende plaatsen in het museum liggen de opdrachten klaar. Soms gaat
de opdracht over de objecten op die plek in de tentoonstelling. Soms is het een
opdracht met losse voorwerpen die jullie mogen aanraken. Het is altijd belangrijk
dat je goed kijkt naar de voorwerpen!
De antwoorden worden met elkaar besproken, je hoeft niets op te schrijven en
eventueel kunnen de opdrachten op school na besproken worden.

Maak 6 groepjes. Elk groepje doet 3 of 4 opdrachten. Na 7 minuten wordt er
gewisseld.
Naam
opdracht

Materialen
leskist

Hoos & prent

Opdrachtkaart Kijkvragen.

Linnenpers

Opdrachtkaart Kijkvraag.
3 Lappen linnen In tweetallen lappen stof
1 rolmaat
vouwen. Exacte
instructies.

*Schilderij &
merklap

Opdrachtkaart kijkvragen

Damast &
linnengoed

Opdrachtkaart
Damast &
linnengoed A
t/m F &
zeepklopper
*Vingerdoekje Opdrachtkaart
3
vergrootglazen
ruitjespapier
etui met
potloden
Kaarten &
Opdrachten in
prenten
ringband

Van vlas tot
linnen

Opdracht

Plaats in de
tentoonstelling/
Vaste opstelling bij
de hoos.
Vaste opstelling bij
de linnenpers.

Kijk- en voel vragen

Schilderij
weesmeisjes en
merklap.
hal

Zelf een damastpatroon
maken.

Tijdelijke
tentoonstelling

Wijs de route van het
wasgoed (van Amsterdam
naar Heemstede) aan op
de oude kaart. Kijkvragen
over werk op wasserijen.
Opdrachtkaart Kijkvragen.
Monsters uit
tentoonstelling.

Tijdelijke
tentoonstelling.

Hal

* Deze 2 opdrachten zijn minder relevant, dus bij een kleine groep kunnen ze
achterwege blijven.
Afsluiting door de leerkracht
Leerlingen brengen alle voorwerpen en opdrachtkaarten terug in de leskist. De
ontwerpen voor een damast servet worden meegenomen naar school.

