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Genieten voor jong en oud

mochten om beurten twee kinderen 
naar voren komen om een stuk ge-
reedschap aan te wijzen waarvan ze 
niet wisten wat het was. 

Ze mochten eerst raden, daarna 

kregen zij uitleg van de mensen 
van Boerengoed of van de aanwe-
zige ouderen. “Je ziet wel dat men-
sen vroeger best slim waren, ze 
konden met weinig middelen toch 
handig gereedschap maken”, ver-

telt Jan Breukelaar. Nadat zo’n zes 
gebruiksvoorwerpen waren gede-
monstreerd mochten alle leerlingen 
de apparaten  bekijken en uitprobe-
ren. De leerlingen deden actief mee 
en ook de senioren kwamen een 
kijkje nemen bij het ouderwetse ge-
reedschap. 

APPARATEN VAN TOEN De stichting 
Boerengoed bezit 1500 landbouw-
voorwerpen van weleer. Op deze 
ochtend waren er vijftig uitgestald. 
De scholieren waren nieuwsgierig 
en vroegen van alles over het ge-
reedschap. Ze mochten overal aan-
komen, wat ze dan ook graag deden. 

Allerlei landbouwvoorwerpen wer-
den uitgeprobeerd zoals een ap-
paraat waarmee maïs van de kolf 
wordt gescheiden.  Jong en oud liep 
door elkaar en praatten met elkaar 
over het verschil vroeger en nu.  

JONG EN OUD Initiatiefnemer Harry 
ten Brinke legt uit:”Deze demon-
stratie is een onderdeel van het Cul-
tuur- en Erfgoedpact Achterhoek. 
Het is belangrijk dat kinderen leren 
over cultuur en geschiedenis uit 
de eigen omgeving. En wie kan dat 
beter uitleggen dan oma’s, opa’s en 
andere ouderen? We proberen zo 
gesprekken op gang te brengen en 
stimuleren ouderen om verhalen 
van vroeger aan de kinderen te ver-
tellen, aan de hand van gebruiks-
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voorwerpen. Overigens heb ik best 
een paar benauwde uurtjes gehad, 
we hebben ouderen uitgenodigd 
maar je weet natuurlijk niet hoeveel 
mensen er komen… Ik ben dik te-
vreden over de opkomst!” 

EXPOSITIE De demonstratie van 
Boerengoed krijgt nog een staartje. 
Theatermaker en kunstenaar Theo 
Soontiëns en beeldend kunstenaar 
Berna Bonekamp komen vanaf eind 
mei vier woensdagen bij groep 7 en 
8 van De Klimop in de klas om sa-
men met de kinderen een expositie 
voor te bereiden. 

Berna geeft uitleg: “We gaan oude 
apparaten als voorbeeld nemen en 
proberen die te veranderen, verbe-
teren of een andere vorm te geven. 
Eerst maken we een tekening van 
hoe het moet worden en daarna 
gaan we het object maken.” 

Theo Soontiëns gaat met de scholie-
ren aan de slag om theaterstukjes te 
maken. “We gaan aan de slag met de 
herinneringen van de ouderen, pro-
beren om die levend te maken. Bij-
voorbeeld een kind van nu gaat te-
rug naar de tijd waarin opa en oma 
jong waren. Als inspiratie nemen 
we de verhalen van de senioren die 
bij de demonstratie waren.” 

De expositie wordt gehouden bij 
Kulturhus Lintelo. 

Bij demonstratie 
oude 
gereedschappen 
Karin Stronks

t @karinstronks

p 1

LINTELO Kulturhus Lintelo stond op 
woensdagmorgen 13 mei geheel in 
het teken van gereedschap en land-
bouwvoorwerpen uit vervlogen tij-
den. Op de grond en op tafels was 
een grote verscheidenheid aan ap-
paraten uit de vorige eeuw uitge-
stald. Vrijwilligers van de stichting 
Boerengoed en twee kunstenaars 
ontvingen scholieren van CBS De 
Klimop, ook ouderen waren uitge-
nodigd. 

De kinderen mochten overal aanko-
men, raden waarvoor de landbouw-
voorwerpen werden gebruikt en 
luisteren naar de verhalen van de 
aanwezige ouderen over de tijd 
waarin het gereedschap werd ge-
bruikt. Zowel de ouderen, de vrij-
willigers van Boerengoed als de 
scholieren genoten van de interac-
tieve demonstratie, de ochtend vloog 
voorbij. 

HANDIG Jan Breukelaar en Theo 
Soontiëns waren de presentatoren 
van het boeiende stuk geschiede-
nis en cultuur. Na een korte uitleg 

 p Allerlei oude gereedschappen werden getoond en gedemonstreerd.
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