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In een museum of archief.
Een archief bewaart
documenten, diploma’s,
foto’s, brieven, landkaarten,
verdragen, rekeningen…
noem maar op.
In een museum worden
allerlei spullen (objecten) en
schilderijen bewaard.
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Is het iets waard?
Spullen zijn niet alleen waardevol als ze heel duur zijn.
Iets is voor een museum of archief ook waardevol als één
van de volgende zinnen erbij past:

Bling Bling

Is het iets waard?
Spullen zijn niet alleen waardevol als ze heel duur zijn.
Iets is voor een museum of archief ook waardevol als één
van de volgende zinnen erbij past:
1. Iets is heel oud.
2. Er zijn er maar heel weinig van.
3. Het is gemaakt van bijzonder materiaal.
4. Het is heel mooi of knap gemaakt.
5. Het roept een bijzondere herinnering op.
6. Het is van een beroemd iemand geweest.
7. Het bewijst iets (bijvoorbeeld jouw zwemdiploma, dat bewijst dat je in het diepe mag zwemmen).

Opdracht
Bedenk bij onderstaande plaatjes welke waarde erbij past.
Let op! Dat kunnen er meerdere tegelijk zijn.

De waarden:
1. Iets is heel oud.
2. Er zijn er maar heel weinig van.
3. Het is gemaakt van bijzonder materiaal.
4. Het is heel mooi of knap gemaakt.
5. Het roept een bijzondere herinnering op.
6. Het is van een beroemd iemand geweest.
7. Het bewijst iets.

Opdracht

Wat gaan we bewaren?

Bedenk 5 dingen die je zou willen bewaren voor over 100 jaar.

Welke 5 dingen zou je absoluut niet willen bewaren?

Wat is het mooiste wat je ooit hebt gevonden (op straat, op zolder, enz.)?

Onze bijzondere klas
Archiefdoos van de klas

Als je spullen wilt uitkiezen om te bewaren voor later moet je
goed bedenken wat waardevol is en waarom.

Wat komt er in jullie archiefdoos?

Opdracht

Archiefdoos van de klas

Jullie weten natuurlijk alles over jullie eigen klas. Daarom zijn jullie de perfecte personen om een
archief aan te leggen over deze klas… voor later.

Denk goed na wat je van deze klas wilt bewaren voor later.
Overleg in groepjes en bespreek daarna klassikaal welke dingen jullie groep uitgekozen heeft om te
bewaren.

Maak nu een archief van jullie eigen klas!
In een speciale archiefdoos blijven veel dingen mooi bewaard. Verzamel de dingen die jullie zojuist in
de klas hebben besproken in de archiefdoos.

Tip 1: Je kunt beginnen met een mooie klassenfoto en een document waar de datum op staat (bijv. de krant van
vandaag)

Tip 2: Past iets niet in een archiefdoos? Maak er dan een tekening/foto van of omschrijf het in een brief.

Wat gaan we doen?
Jullie gaan eerst op bezoek bij het Archief, een bijzondere plek: het
ondergrondse depot van het Archief. Daar worden belangrijke dingen
bewaard! Daarna gaan jullie naar het Markiezenhof waar je ook hele
bijzondere en waardevolle dingen kunt zien.
Vergeet niet jullie klassen-archiefdoos mee te nemen!

Een goede voorbereiding
(doe dit 1 week vóór je bezoek aan het depot)

Om de uitleg in het depot goed te kunnen begrijpen kun je de volgende
proefjes in de klas doen:

Proefje 1: licht/donker
Te veel licht is niet goed voor de archiefstukken en voorwerpen.
Met deze opdrachten ga je ontdekken waarom.
•

Maak met potlood een tekening op bakpapier. Vouw dit dubbel en plak dit een week lang met één kant voor
het raam.

•

Schrijf met een blauwe viltstift op een geel papier de woorden: ‘Markiezenhof’, ‘West-Brabants Archief’,
‘Verzamelen, Selecteren, Bewaren’, ‘Een doos voor later’, kriskras door elkaar.
Of schrijf een verhaal over wat je weet over het archief, vouw het blad dubbel en plak dit een week lang met
één kant voor het raam.
Dus helft in het licht/de zon, de andere helft niet.

•

Knip een figuur uit, bijv. een appel en plak dit op een rood papier, zodanig dat het alleen aan de bovenkant
vastzit. Hang dit een week lang voor het raam.

Wat zie je na een week?

Proefje 2: temperatuur
Voor alles is er een ‘beste’ temperatuur om te bewaren.
•

Schrijf een week lang op hoeveel graden het buiten is om 9:00 uur ’s morgens en 14:00 uur ’s middags.
Wat is de laagste temperatuur en wat de hoogste?

•

Schrijf een week lang op hoeveel graden het in jullie klaslokaal is: ook ’s morgens en ’s middags.
Steeds op een vaste tijd.
Schrijf de hoogste en de laagste temperatuur op.

•

Wat is de temperatuur in een koelkast?
Is dat kouder of warmer dan de ruimte waar de koelkast staat.
Waarom hebben we eigenlijk een koelkast?

Wat vind jij de ‘beste’ temperatuur in het klaslokaal? Waarom?
Kun je dat uitleggen?

Proefje 3: vochtigheid
In het depot zorgen we ervoor dat de vochtigheid van de lucht ongeveer gelijk
blijft.
Vocht is niet goed voor de papieren en spullen die je lang wilt bewaren.
•

Schrijf alle namen van de kinderen met verschillende soorten pennen/ stiften, potloden op een groot vel
papier.

•

Besproei het papier met een plantenspuit. Wat zie je?

•

Wat gebeurt er met papier als het nat wordt?

•

En als bijvoorbeeld een boek nat is geworden omdat het in een plas is gevallen?

•

Leg een aantal paperclips in een bakje met water. Wat gebeurt er?

Tot slot…

Vragen om samen over na te denken…

Een beetje filosoferen
• Wil iedereen hetzelfde bewaren?
• Hoe selecteer je spullen als je met meerdere mensen bent?
• Wie bepaalt wat belangrijk is om te bewaren voor heel het land?
• Verzamelen dieren ook?
• Kun je bedenken wat niet bewaard hoeft te worden in een archief of museum?
• Zijn erfgoedspullen altijd veel waard?
• Welke soorten waarde heb je eigenlijk?
• Wat heb je aan erfgoed wat in een depot verstopt ligt?
• En de belangrijkste:
Hoe gaan we ons eigen klassikale archief bewaren voor over een paar jaar?

