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ALGEMEEN 
 
In dit project gaan leerlingen aan de slag met het thema ‘het leven van vroeger’. In drie lessen ontdekken ze 
hoe kinderen toen veiligheid en gezelligheid geboden werd, waar ze zich mee bezighielden, hoe ze leerden en 
hoe hun inzet werd gewaardeerd. Als onderdeel daarvan brengen ze een bezoek aan Eungs Schöppe en 
reflecteren ze op het leven van vroeger. 
 
Aan de orde komen de volgende twee kernthema’s: 

 De cultuur (normen en waarden) van rond 1900 

 De sociale omgangsvormen tussen ouders, grootouders en kinderen rond 1900 
 
Raakvlakken met andere vakken en domeinen binnen het basisonderwijs zijn bijvoorbeeld: 

- Taal: begrijpend luisteren naar een voorleesverhaal 
- Kennis over jezelf en de wereld: het leven van toen en nu vergelijken 
- Geschiedenis: kennis van het dagelijks leven ruim honderdtwintig jaar geleden 
- Kunstzinnige vorming: creatieve verwerkingsopdracht 
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Museum Eungs Schöppe is gevestigd in het centrum van Markelo tegenover “Het Beaufort”. Het is een 
gerestaureerde schuur, waar vroeger een boerderij naast stond. Die boerderij is afgebroken, want deze stond 
te dicht aan de weg die door het dorp loopt. Over deze weg kwam veel verkeer, omdat de snelweg A1 toen nog 
niet bestond. Er was te weinig ruimte voor de auto’s. Maar de schuur is blijven staan. De boerderij was van de 
familie Eungs, daarom heet het museum Eungs Schöppe. Schöppe is een dialectwoord voor schuur. 
Naast de uitgebreide klederdrachtcollectie is er ook een ingerichte woonkeuken (kökk’n) te zien, met onder 
andere een kabinet gevuld met een linnenuitzet, een bedstee, een open haard en wat er al zo meer hoort in 
een oude boerenkeuken, zoals een melkkamer. Ook zijn er diverse oude gebruiksvoorwerpen en kleine 
landbouwwerktuigen te zien. 
Er waren toentertijd geen winkels; men moest alles zelf maken. Er was geen handelsverkeer; dus geen geld; er 
was ruilhandel. Men moest heel zuinig omspringen met vermogen om een gezinsonderneming/bedrijf te 
kunnen runnen. 
Ieder jaar vinden in Eungs Schöppe tentoonstellingen plaats, in de zomer en in het voor- en najaar, met een 
speciale thema’s, zoals geveltekens, iconen, 110 jaar coöperaties in Markelo, kantklossen en merklappen uit 
het hele land. 
 
BRONNEN 
* Website van Eungs Schöppe, www.eungsschoppe.nl 

 


