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Bijlagen  

 
* Kaart van mevrouw Visbach  
 
* PPT: ‘In de keuken van mevrouw Visbach’ en notities. 
 
* Verhaaltjes van Ot en Sien / Versjes van vroeger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herzien september 2019.  
Copyright: Dit materiaal is bedoeld voor gebruik binnen uw school en mag niet vermenigvuldigd 
of openbaar gemaakt worden voor gebruik daarbuiten zonder voorafgaande schriftelijke           
toestemming van de ontwikkelaar.
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Vooraf: Waar gaat het over in dit project? 
Dit project, speciaal ontwikkeld voor groep 3 en 4 van de basisschool, gaat over het werk en de 
middelen van mevrouw Visbach (het hoofd van de keuken van kasteel Amerongen), in de tijd van 
de oma’s van onze oma’s. Zo rond 1900. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In de keuken van mevrouw Visbach 

Deze lessenserie gaat over de keuken van de oma van oma! 
Dat is een hele tijd geleden, wel een hele eeuw! 
 
De keukenspullen zagen er toen heel anders uit dan nu en het eten koken ging toen ook heel     
anders. Er werden zelfs hele andere groenten en recepten gebruikt in die tijd. 
 
In dit thema gaan de leerlingen kijken hoe het er toen aan toe ging in de keuken en zien ze hoe 
luxe en anders het tegenwoordig allemaal is. 
In het bijzonder maken ze kennis met mevrouw Visbach, hoofd van de keuken in Kasteel            
Amerongen, en leren van haar wat haar functie allemaal inhield toendertijd. De kinderen mogen 
haar zelf ook helpen met haar werk. 
 
De laatste les zal in het teken staan van verwerking van de bezoekles, op een creatieve manier 
wordt daar vorm aan gegeven. 
 
De kerndoelen 54, 55 en 56 van het primair onderwijs worden d.m.v. dit project behaald:  
54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek en beweging te gebruiken om er gevoelens en            

ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
 

55: De leerlingen leren om 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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Wat is een canon? 

Het woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer en in die zin is het hier bedoeld: het           
richtsnoer van kennis over onze cultuur en geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe       
inwoners willen meegeven.  
 
Het woord werd geïntroduceerd door de landelijke canon www.entoen.nu, bestaand uit vijftig 
‘vensters’, die samen de hoogtepunten tonen van de geschiedenis en cultuur van Nederland. 
 
Het doel ervan is dat iedereen een gezamenlijk beeld heeft van wat Nederland heeft gevormd 
en gemaakt tot het land dat het nu is. 
 
Naar aanleiding van de landelijke canon zijn er overal regionale en lokale canons gemaakt. Door 
deze lokale canon komt de geschiedenis voor leerlingen dichterbij en wordt ze tastbaar. Maar 
ook leerkrachten kunnen op deze wijze de eigen omgeving actief bij de les betrekken. Met dit 
Canonproject leren de leerlingen over een thema uit hun eigen omgeving en ze gaan vervolgens 
kijken op locatie om te ervaren hoe het vroeger was en nu (nog) is.  
 
Daarom is dit Canonproject ook geschikt voor leerlingen van de groepen 3 en 4. Het is een thema 
uit de eigen omgeving, dichtbij de belevingswereld van de leerling uit de onderbouw/midden
bouw, een thema waar mee gestart wordt in het aanvankelijk geschiedenisonderwijs: De tijd van 
opa en oma (in dit geval van oma’s oma). 
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Organisatie 

Bij dit project is de lokale culturele omgeving van uw gemeente betrokken. De leerlingen brengen 
een bezoek aan het Kasteel Amerongen. Maja van Eijndthoven (Cultuurcoach UHR) en          
Annet Werkhoven zorgen voor afspraken met de locatie en maken de roosters voor het bezoek. 
 

Kwaliteit 

We vragen u nadrukkelijk na afloop van het project uw bevindingen met ons te delen via een    
evaluatieformulier, dat u kunt downloaden van de website: www.dewerkhoven.nl. Uw reactie/ 
beoordeling is voor ons stimulerend en richtinggevend bij de kwaliteitsverbetering van onze   
diensten.  
 
De visie is verwoord in het als leidraad voor deze projecten gebruikte boek: ‘Over Heerweg en 
Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug’ en is de grondslag 
van dit project. Namelijk dat de lokale geschiedenis een positieve bijdrage levert aan het gevoel 
van binding met de omgeving, de eigen buurt, het dorp of de stad.  
 
Daarnaast is het voor schoolgaande jeugd van groot belang om kennis te nemen van het             
historische en culturele erfgoed van de eigen omgeving. Het bevordert het historisch besef en 
de belangstelling voor de schatten van de eigen omgeving. Hieraan werkt dit project op een      
educatief, interactieve en bijzondere (in de vorm van dramaacts) manier mee. 
 

 
Locatie en informatie over de docent 

Locatie: Kasteel Amerongen 
Drostestraat 20, 3958 BK Amerongen  
Telefoon 0343563766 
www.kasteel–amerongen.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docent: Annet WerkhovenScherpel is historica en geschiedenisdocent. Zij heeft ruim 30 jaar          
ervaring in het basis, speciaal en voortgezet onderwijs. Zij maakt projecten voor alle leeftijds
groepen en voert ze ook (mede) uit.  
 
Dit doet ze vanuit het in 2007 opgerichte bedrijf De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’ en           
St. De Werkhoven  ‘voor lokale historie’. Annet haar  grote passie is de lokale geschiedenis, de 
eigen omgeving. Die geschiedenis zou bij iedereen, jong en oud, bekend moeten zijn. Ze stelt zich 
graag tot doel dit te bereiken.
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Inleiding en verantwoording van de lessen 
De keuken van vroeger, van de oma van onze oma (ongeveer begin 20e eeuw), zag er heel anders 
uit dan nu. We hebben het dan over de tijd van Ot en Sien.  
 
De laatste decennia is de verandering in de keuken met reuzensprongen gegaan. Allerlei            
gemaksapparaten zijn niet meer weg te denken uit de keuken van nu: magnetron, koffiemachine, 
keramische kookplaat, afwasmachine en koelkast. Een koelkast stond 60 jaar geleden nog niet 
bij iedereen in de keuken! Hoe werd toen het eten bewaard? En was er toen ook, net als nu, 
groente en fruit het hele jaar door? Er is heel erg veel veranderd.  
 
Voor kinderen zijn de dingen die ze tegenwoordig in de keuken en de supermarkt aantreffen een 
vanzelfsprekendheid. Om ze bewust te maken van de veranderingen en op speelse manier kennis 
te laten maken met de tijd van toen, is dit een onderwerp dat heel dicht ‘bij huis’ is en daarom 
herkenbaar zal zijn voor kinderen van een jaar of 6, 7, 8. Want hoe werd de groente vroeger          
gekookt en verder behandeld? Wat is ‘wecken’ en drogen en hoe snijd je snijboontjes?  
Allemaal dingen die in de keuken van mevrouw Visbach gedaan gaan worden. En de kinderen 
mogen haar natuurlijk helpen!  
 
 
 

 
 
 
 
 
Opbouw van het project 
Het project bestaat uit drie onderdelen (lessen). 
 
Voorbereiding 
Ongeveer een à twee dagen voor de aanvang van het project is het leuk om de klas voor te           
bereiden.  
 
Er is een ansichtkaart gekomen van mevrouw Visbach, van Kasteel Amerongen. Mevrouw Visbach 
wil haar keuken in Kasteel Amerongen graag een beetje veranderen en ze hoopt dat de kinderen 
ideetjes hebben hoe dat het beste kan. Om goed te weten hoe haar keuken in het Kasteel er uit 
ziet en wat voor werk daar gedaan wordt, worden de kinderen uitgenodigd om een bezoekje te 
brengen! Nou, dat is nogal wat, op bezoek in een oud Kasteel bij een mevrouw van vroeger… 
 
Hoe zag zo’n keuken er vroeger uit?  De kinderen worden uitgenodigd om keukenspulletjes en 
plaatjes van vroeger mee naar school te nemen. Op een tafel voor in de klas kan een en ander 
worden uitgestald. Misschien erg leuk om een poster van het interieur van een oude keuken      
achter de tafel te hangen? Tevens wordt er gevraagd om kosteloos materiaal te verzamelen (dit 
voor de afsluitende les 3). 
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Lessenoverzicht 

 

Les 1 
 
Tijd Activiteit Nodig 
 
15 min. A. Kringgesprek met verhaal m.n. over de keuken Kringopstelling 

van vroeger (Ot en Sien verhalen, versjes en liedjes) Boeken en/of prints (zie bijlagen) 
Ansichtkaart voorlezen en bedoeling uitleggen Digiboard en internetaansluiting 

 
15 min. B. met elkaar naar de PPT kijken. Kinderen laten Kaart van mevrouw  Visbach op 

vertellen wat ze zien digibord tonen. PPT   ‘In de keu 
ken van mevrouw Visbach’ 

 
30 min. C. Met Wascokrijt de kinderen zichzelf in de keuken Wasco en papier 

laten tekenen 
  
 

Les 2 
 
Tijd Activiteit Nodig 
 
60 min. Ontvangst door mevrouw Visbach en haar keuken Genoeg vervoer en begeleiding 
(excl. reistijd) personeel. Rondleiding en werken in de keuken van naar Kasteel Amerongen 

Kasteel Amerongen Let op: In het Kasteel zijn maxi 
maal drie begeleiders per klas toe 
gestaan 

 
 

Les 3 
 
Tijd Activiteit Nodig 
 
10 min. A. Napraten over het kasteelbezoek en instructie Kringopstelling 
 
4550 min. B. Collage maken; Hoe kunnen we mevrouw Visbach Kosteloos materiaal: wol, lapjes, 

helpen om het wat makkelijker te hebben in de roerstokjes, doppen, kurkjes, rijst 
keuken? macaroni, papier om te scheuren 

kralen, spliterwten, waxinehulsjes 
lege toiletrollen, veren, etc. 
A3 karton, lijm, verf, kwasten, 
stiften, waterbekers, nietmachien 

Groepjes van 2 á 3 kinderen. Aan een eigen tafel 
 
10 min Foto’s van Collages  aan mevrouw  Visbach sturen Fototoestel / Smartphone 
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In de keuken van mevrouw Visbach 

 

 
Les 1   Kringgesprek, kaart van mevrouw Visbach, PPT en              

  creatieve activiteit 
 
Doel (algemeen): 
De leerlingen kunnen verschillend oud Nederlands keukengerei en eventueel groenten benoemen 
(zoals weckpotten, snijbonensnijder, koffiemaler, zeepsopklopper, rasp) en raden/zeggen waar 
het voor was. Ze kunnen een aantal liedjes en versjes zingen van vroeger over de keuken(meid).  
De leerlingen kunnen verschillend modern keukenapparatuur (bv. magnetron, koelkast, keuken
machine) noemen en zeggen waar het voor is. 
 
Voorbereiding/nodig:  
De leerlingen zitten in de kring. 
De ontvangen kaart van mevrouw Visbach klaarzetten op het digibord.  
Boek of print van het verhaal over de keuken van vroeger (tijd Ot en Sien), versjes en liedjes van 
vroeger over onder andere de keuken.   
De PPT ‘In de keuken van mevrouw Visbach’ staat klaar.  
Wasco en papier liggen klaar.  
 
Duur: 
A. max. 10 minuten / verhaal en kaart B. 15 min. PPT C. 30 min. wascotekening.  
 
Activiteit: 
A. Luisteren, vertellen, zingen. B. kijken, luisteren, reageren en bedenken  
C. bedenken en bespreken, tekenen. 
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Les 1   (vervolg) 
 
Lesverloop: 
• Vooraf: Er is een kaart gekomen van mevrouw Visbach (getoond op het digibord). Zij is het 
hoofd van de keuken op Kasteel Amerongen en ze vraagt of we gauw langs komen om eens een 
kijkje in haar keuken te nemen en haar te komen helpen.  
 
• De leerlingen zitten in de kring. Samen wordt er gepraat over de kaart van mevrouw Visbach. 
De leerkracht heeft een boek (of print) met een verhaal over (onder andere) de keuken in de tijd 
van mevrouw Visbach. Dat is de tijd van oma’s oma!! Ook de tijd van Ot en Sien! 
 
Voorlezen en bespreken van het(de) verhaal(en), zingen en opzeggen van de oude versjes en 
liedjes. 
 
• De PPT staat klaar op het digibord en wordt getoond. Het is de bedoeling dat het interactief 
besproken wordt: eerst vragen wat er te zien is en dan vertellen/aanvullen als de leerlingen niets 
meer weten. Wat zijn de verschillen van toen en nu? Wat is je lievelingseten van toen en van nu? 
 
• Na de PPT even nabespreken en instructie over de doeopdracht: teken jezelf met wascokrijt 
op het papier, in een keuken van vroeger of van nu en welk lievelingseten ben je daar aan het 
maken? 
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Les 2: Naar mevrouw Visbach in Kasteel Amerongen 
 
Doel:  
De leerlingen kunnen vertellen hoe een keuken uit de tijd van oma’s oma er uit zag. Weten hoe er 
toen met de apparaten gewerkt werd en kunnen verschillen benoemen van  hoe het vroeger ging 
in vergelijking met nu in de keuken. Ze kunnen ook verschillende ouderwetse groenten benoemen. 
 
Voorbereiding/nodig: 
Voldoende ouders met auto’s die mee kunnen met dit uitstapje naar het Kasteel en die ook als 
begeleiding kunnen fungeren (per klas zijn maximaal drie externe begeleiders in het Kasteel      
toegestaan).  
 
Duur: 
Ruim 60 minuten (excl. reistijd). 
 
Activiteit: 
Luisteren, zelf doen (koffie malen, snijbonen snijden, sop kloppen, appels raspen, enz.) vragen 
stellen en onder begeleiding het Kasteel door.   
 
Lesverloop: 
• Bij de poort van het Kasteel staat Mevrouw Visbach om iedereen te verwelkomen en na zich te 
hebben voorgesteld en wat verteld te hebben over ‘hoe je te gedragen in een Kasteel’ loopt de 
groep gezamenlijk naar het Kasteel. Via de onderbrug gaan ze het Kasteel binnen, dat is immers 
de ingang voor het personeel.  
 
• Binnen gekomen gaan ze naar de keuken toe. De keuken is wat te klein voor alle kinderen en 
begeleiders. De ter plekke aanwezige keukenmeiden bieden aan om een deel van de groep mee 
te nemen om o.a.  ‘de weg van het eten’ te laten zien. 
  
• De groepen vertrekken voor een rondleiding door het kasteel onder leiding van bedienden.  
 
• Aan het eind van het bezoek wordt besproken wat er gedaan is en hoe het eventueel beter/ 
sneller zou kunnen. Zouden jullie willen helpen met het bedenken hoe het werk allemaal minder 
tijd kost in de keuken? (Opdracht voor op school). 
 
• Mevrouw Visbach en de keukenhulpen bedanken de leerlingen en zwaaien ze uit bij de uitgang. 
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Les 3   Een nieuwe keuken voor mevrouw Visbach?! 
 
Doel: 
De leerlingen bedenken en maken samen, met kosteloos materiaal, een keuken van nu voor       
mevrouw Visbach, die in de tijd van oma’s oma leefde.  
 
Voorbereiding/nodig:  
Groepjes van 2 á 3 kinderen. Kosteloos materiaal, A3 karton, lijm, verf, kwasten, water, stiften en 
nietmachine. 
  
Duur: 
Max. 60 min.  
 
Activiteit: 
Luisteren, bedenken, maken van een driedimensionaal werkstuk (collage), samenwerken, vragen 
stellen. 
 
Lesverloop: 
• (5 min.) Nog even terugkomen op de activiteit bij het Kasteel. Wat was ook alweer het probleem 
van mevrouw Visbach? (Lang bezig in de keuken) Hoe kunnen wij haar helpen? 
 
• (10 min.) Instructie: met z’n tweeën of drieën een keuken maken op karton (half plat, een         
collage) met allerlei materialen. Wat zou allemaal makkelijk zijn in de keuken van mevr. Visbach? 
Een keukenmachine, een koelkast, een magnetron, een koffiezetapparaat ... Wat is gemakkelijk 
om hetzelfde te houden? Bedenk samen hoe je het gaat maken en wat je er voor nodig hebt. 
    
• (50 min.) Samen aan de slag. Per groepje worden stukken karton, lijm, eventueel plakband, 
verf en kwasten uitgedeeld. Op een tafel voor de klas is veel kosteloos materiaal verzameld dat  
gebruikt kan worden. De leerkracht loopt langs en helpt waar nodig (voornamelijk met nieten). 
De kinderen worden gestimuleerd om te bedenken wat er allemaal gemaakt kan worden met de           
verschillende verzamelde materialen.  
 
• Na max. 50 minuten worden de werkstukken besproken; 
Wat hebben jullie bedacht? Wat staat er allemaal in jullie keuken?  
Er worden foto’s van de werkstukken gemaakt en opgestuurd 
naar mevrouw Visbach!      Wat zou zij ervan vinden?  
 
 

HEEL VEEL PLEZIER!


