OPEN MONUMENTEN KLASSENDAG 2021
Wat fijn dat jullie meedoen aan de Open Monumenten Klassendagen 2021!
Omdat bij het samenstellen van dit lesprogramma nog onzeker is of fysiek bezoek aan de deelnemende
monumenten mogelijk is, hebben we het digitale lesprogramma van vorig jaar uitgebreid met maar liefst vijf
nieuwe monumenten. Voor elk nieuw monument is een korte video gemaakt waarin dat monument wordt
toegelicht. De informatie en opdrachten over zowel deze nieuwe als de vorige monumenten vind je in deze lesbrief.
De opdrachten die hierin genoemd worden, kun je overigens op elk door jou gekozen moment in het schooljaar
doen. Door nieuwe monumenten toe te voegen, breiden we het programma jaarlijks uit en sluiten we aan bij het
Grote Verhaal van Apeldoorn.
Deze lesbrief bestaat uit de volgende drie onderdelen:
1.
Korte video’s over de vijf nieuwe monumenten;
2.
Een lesbrief met onderzoeksvragen over de monumenten;
3.
Een afsluitende les.
Voordat jullie samen de video(’s) gaan kijken, willen we je vragen om klassikaal de voorbereidende les te geven.
Deze les duurt circa 30 minuten en heeft als doel de voorkennis van de leerlingen te activeren. Aanvullende
informatie over de monumenten is in de bijlage opgenomen.
Na het digitale bezoek aan het monument (circa 25 minuten) gaan de leerlingen zelf als erfgoedonderzoekers aan
de slag, waarbij ze de functie, de omgeving en de geschiedenis van het monument onderzoeken (circa 25 minuten).
Na afloop weten ze genoeg om zelf als ( junior) rondleider aan de slag te gaan en kunnen ze op school een korte
presentatie en rondleiding voor ouders en schoolgenootjes verzorgen. De tijdsduur van dit laatste onderdeel is zelf
te bepalen.
We wensen jullie alvast veel plezier tijdens de digitale verkenning van deze bijzondere monumenten!

ALGEMENE INFORMATIE
Voor wie
Primair onderwijs, groep 6 t/m 8.

Kosten
Gratis (deze Klassendag wordt aangeboden door Comité Open Monumentendag Apeldoorn, in samenwerking met
CODA).
Data
In de week voorafgaand aan de landelijke Open Monumentendagen (zaterdag 11 en zondag 12 september) kan de
les in de klas gegeven worden. Dit lesmateriaal blijft overigens ook ná de Open Monumentendagen beschikbaar op
de website, zodat je zelf een moment kunt kiezen om dit in te passen in het lesprogramma.
Deelnemende monumenten
Naast de deelnemende locaties in 2020 (Papierfabriek De Middelste Molen, de Oude Ambachtsschool, het
Gymnasium en het Paedagogium Achisomog bij Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch) is het programma dit
jaar uitgebreid met Radio Kootwijk, Koninklijke stallen Paleis Het Loo, de Grote Kerk, Sprengendorp/Sprengenpark
en de Hoofdstraat.
Contact
CODA, afdeling educatie educatie@coda-apeldoorn.nl.

UITGANGSPUNTEN

Jaarlijks vinden in het tweede weekend van september de VriendenLoterij Open Monumentendagen plaats
(voorheen BankGiro Loterij Open Monumentendagen). Dat weekend worden deuren geopend die anders gesloten
blijven of wordt aanvullende informatie gegeven bij gebouwen die altijd al toegankelijk zijn. Elk jaar gebeurt dit
aan de hand van een thema en dit jaar is dat ´Mijn monument is jouw monument´. Vanwege de maatregelen
rond corona is fysiek klassenbezoek niet of zeer beperkt mogelijk en daarom bieden we het lesprogramma voor
de Klassendagen ook dit jaar weer digitaal aan. Bovendien kun je zo zelf kiezen wat het beste moment is om dit
programma in de klas te doen. Elk monument is uniek en van waarde; de gekozen monumenten benadrukken
dit. Het lesprogramma is gericht op leren (van het verleden), verbinden (met het heden) en inspireren (voor de
toekomst).
Leerdoelen
Na de Open Monumenten Klassendagen hebben leerlingen:
• het monument vanuit meerdere perspectieven ervaren;
• actief bijgedragen aan de verwerking van de opgedane kennis van en ervaring met het monument;
• met elkaar kennis uitgewisseld en bronnenonderzoek gedaan om dit vervolgens in nieuw werk toe te passen;
• ervaren hoe je een tentoonstelling maakt;
• handreikingen gekregen om in de eigen leefomgeving stil te staan bij monumenten, waardoor ze de waarde
van het bewaren (gaan) zien.
Aansluiting
De doelstellingen van de Open Monumenten Klassendagen sluiten aan bij de kerndoelen 47, 51, 52, 53 en 56 binnen
het domein ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.
Het programma van de Open Monumenten Klassendagen 2021 sluit aan bij het Grote Verhaal van Apeldoorn. Voor
de vijf nieuwe monumenten doen we dit aan de hand van drie van de tien thema’s die aan dit verhaal gekoppeld
zijn, te weten:
1.
Knooppunt en ontmoetingsplaats;
2.
Recreatie en zorg in het groen;
3.
Groei van dorp naar stad.

MEER WETEN?

Over monumenten
In Nederland kennen we vier soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke
monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Rijksmonumenten zijn gebouwen van vijftig jaar of
ouder die door de overheid in de Monumentenwet benoemd zijn met als doel om ze voor toekomstige generaties
te bewaren. De drie andere soorten vallen niet onder deze wet en voor hen gelden andere regels. Voor alle
monumenten geldt dat ze van belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of
vanwege hun cultuurhistorische waarde. Meer hierover is ook te vinden op www.openmonumentendag.nl.
Over erfgoed in Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn bestaat uit een stad, elf dorpen en een groot buitengebied. Het gebied werd in de
prehistorie al intensief bewoond en mede daardoor telt Apeldoorn de meeste archeologische monumenten van
Nederland. Ook uit latere tijden vind je hier nog honderden monumenten, van eenvoudige boerderijtjes en oude
watermolens tot het weelderige Paleis Het Loo en bijzondere (natuur)monumenten. Meer over onze cultuurhistorie
en onze monumenten is te lezen op www.apeldoorn.nl/cultuurhistorie. Wil je meer over het thema lezen, kijk dan op
www.openmonumentendag.nl.

2.

DE VOORBEREIDENDE LES

Voorafgaand aan het digitale bezoek aan de monumenten, willen we jullie vragen een voorbereidende les te
geven. Hiervoor is informatie over het monument en via Google Maps nodig. De deelnemende locaties zijn te
vinden via Google Maps op www.geheugenvanapeldoorn.nl. Deze website kunnen de leerlingen later ook gebruiken
bij hun onderzoek.
We vragen je om de klas in vier groepjes te verdelen; deze groepjes werken tijdens de Open Monumenten
Klassendagen elk samen aan een onderzoek over het monument. Je kunt zelf kiezen welk monument jullie willen
gaan verkennen. Omdat het lesmateriaal gedurende het schooljaar beschikbaar blijft, kun je ook later een ander
monument onderzoeken en zelf je eigen ‘Monumentendag’ organiseren.
Opbouw
Wat
Introduceer de Open Monumenten
Klassendagen

Werkvorm / Hulpvragen per doelgroep

Hoelang

Vraag bijvoorbeeld:

10 minuten

•
•
•
•

10 minuten

• verschillende monumenten te benoemen;
• wanneer een plek een monument is.

Vertel dat de les uit vier onderdelen
bestaat, te weten: introductie, video,
onderzoeksopdrachten en
MonuMuseum
(afsluitende les).
Bespreek wat een monument is.
Introduceer het monument dat jullie
gaan onderzoeken.

Wie kent het monument?
Waar bevindt zich het monument?
Welke onderdelen horen er bij?
Wie zijn de gebruikers/bezoekers?

Zoek dit op via www.googlemaps.nl of
www.geheugenvanapeldoorn.nl of gebruik een
atlas, ook leuk!

• Wat verwacht je te zien/horen/beleven?
Bespreek de praktische kant van het
bezoek.

• Leg uit dat het dit jaar een digitaal bezoek is 10 minuten
en waarom;

• Verdeel de klas in 4 groepjes.

VERKENNING VAN HET MONUMENT: VIDEO

We gaan digitaal op bezoek bij het monument! Bekijk op www.coda-apeldoorn.nl/klassendag de korte video.
Na het bekijken van de korte film krijgt elk groepje zes activerende opdrachten waarmee het monument op
verschillende kenmerken verkend wordt. Deze opdrachten zijn als bijlage opgenomen.
De leerlingen gaan als erfgoedonderzoekers onderzoek doen naar de functie van het monument, de omgeving
waarin het ligt en naar de relatie tussen heden en verleden. De opdrachten werken ze uit op de bijbehorende
poster die ze ontvangen hebben en die tevens als basis dient voor de presentatie. De les wordt afgesloten met een
groepsfoto die op de introductieposter van het MonuMuseum kan worden geplakt. Maak deze foto met je mobiel
en print deze vervolgens uit.

3.

AFSLUITENDE LES

Na de film en het digitale bezoek aan het monument kan een MonuMuseum ingericht worden door de posters op
te hangen die de leerlingen over het monument gemaakt hebben. Zo kunnen ouders en andere leerlingen zien wat
de monumenten om ons heen te bieden hebben. Het MonuMuseum is een manier om de informatie en het bezoek
te verwerken, waarna de opgedane kennis actief door de leerlingen gepresenteerd wordt. Andere leerlingen,
maar eventueel ook ouders, kunnen zo zien wat de rijkheid van het erfgoed in onze omgeving is. Deze afsluitende
presentatie/les kun je zo groot maken als je zelf wilt; de lesduur is dan ook variabel.
Opbouw
Wat

Hoelang

Introduceer het maken van een MonuMuseum en vraag bijvoorbeeld:
• wat de functie van een museum is;
• wat onderdeel kan zijn van hun MonuMuseum.

5 minuten

Verdeel de klas in een aantal groepen waarbij:
één groep een uitnodiging voor het MonuMuseum voor ouders/leerlingen/
leraren maakt;
• één groep een plek op school zoekt en het MonuMuseum gaat inrichten;
• één groep de opening van de tentoonstelling voorbereidt, bijvoorbeeld door de
rondleiding te schrijven of een activiteit te bedenken;
• één groep de introductieposter en andere posters aanvult;
• etc.

25 minuten (of langer)

•

Na deze les kun je het MonuMuseum openen.

Het MonuMuseum openen
Wat

Hoe

Nieuwsbrief

De Open Monumentendagen op 11 en 12 september kunnen in de schoolnieuwsbrief worden
aangekondigd.

Uitnodiging
ouders

Iedere leerling maakt een uitnodiging voor zijn of haar ouders/verzorgers om naar het
MonuMuseum te komen kijken. Deze kan bijvoorbeeld ook gekopieerd worden en zo onderdeel
van de tentoonstelling worden. Het is belangrijk om dit jaar toe te voegen dat de situatie
helaas anders is en dat fysiek bezoek aan de locaties slechts in beperkte vorm mogelijk is.
Onderstaande tekst is van de landelijke organisatie Open Monumentendagen en deze
hanteren wij vanuit CODA ook:
“We houden ons aan de richtlijnen zoals die gehanteerd worden vanuit de organisatie van
de Open Monumentendagen (OMD). OMD biedt graag een podium aan alle monumenten
die fysiek of digitaal hun deuren kunnen openen, en aan activiteiten die speciaal bedacht
zijn voor deze bijzondere editie. Open Monumentendagen adviseert iedereen niet zomaar
op pad te gaan, maar goed te checken wat er dicht bij huis te bezoeken is en of vooraf
reserveren eventueel gewenst is. Kies je liever voor een virtueel bezoek, kan dit natuurlijk ook.”
Voorbeeld tekst:
In het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 september worden tijdens de Open
Monumentendagen de deuren naar onze monumenten deels geopend. Het thema is dit
jaar ‘Mijn monument is jouw monument’. De deelnemende monumenten in Apeldoorn zijn te
vinden op www.monumentendagenapeldoorn.nl. Kijk van tevoren op deze site voor de meest
actuele informatie rondom de mogelijkheden voor fysiek bezoek.
Het MonuMuseum wordt geopend op school. Je bent op DATUM van VUL IN uur tot VUL IN uur
van harte welkom om te komen kijken.

Uitnodiging
andere klassen

Dit is verschillend per school en we adviseren je dit uiteraard volgens de richtlijnen van jouw
school te organiseren. Natuurlijk kunnen ook andere groepen uitgenodigd worden om te
komen kijken. De leerlingen kunnen dan per poster uitleggen wat zij hebben gezien en zo
leiden zij hun schoolgenoten rond door hun MonuMuseum.

4.

BIJLAGE 1
BIJ LESBRIEF OPEN MONUMENTEN KLASSENDAG
HET GROTE VERHAAL VAN APELDOORN
BIJLAGE 1: ONDERZOEKSVRAGEN
Erfgoed in Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn bestaat uit een stad, elf dorpen en een groot buitengebied. Dit gebied werd al in de
prehistorie door mensen bewoond en mede daardoor telt Apeldoorn de meeste archeologische monumenten van
Nederland. Ook van de periode van de prehistorie tot nu vind je hier nog honderden monumenten, van eenvoudige
boerderijtjes en oude watermolens tot Paleis Het Loo en bijzondere (natuur)monumenten. Voor meer informatie zie
ook: www.apeldoorn.nl/cultuurhistorie.
Film en rondleiding
Je hebt (net) samen met jouw leerlingen de de video’s met uitleg door de CODA docenten bij één van de
deelnemende monumenten bekeken.
Onderzoek
De leerlingen gaan nu als erfgoedonderzoekers onderzoek doen naar de functie van het monument, de omgeving
en naar de relatie tussen heden en verleden.
Dit doen ze in groepjes en aan de hand van:
* de video’s die ze (net) gezien hebben;
* de website www.geheugenvanapeldoorn.nl;
* korte achtergrondinformatie bij elk monument;
* de onderzoeksvragen bij het monument.
Presentatie
De onderzoeksvragen werken ze uit op de bijbehorende poster die tevens als basis dient voor de presentatie. De les
wordt afgesloten met een groepsfoto die vervolgens op de introductieposter van het MonuMuseum kan worden
geplakt. De groepsfoto kun je zelf met bijvoorbeeld je mobiel maken en vervolgens printen.
Wij wensen jullie alvast veel plezier met het verkennen van één van deze vier bijzondere monumenten!

DEELNEMENDE LOCATIES 2021
* Radio Kootwijk
* Koninklijke stallen Paleis Het Loo
* Grote Kerk
* Sprengendorp & Sprengenpark
* Hoofdstraat
Deze vijf nieuwe monumenten maken samen met de vier monumenten in 2020 deel uit van Het Grote Verhaal van
Apeldoorn. Maar, wat is dat voor een verhaal? En, welke monumenten worden bedoeld? Dat ga je straks zien!
Eerst beginnen we met dit bordje:
Heb je dit bordje weleens gezien? Je vindt het op monumentale panden. Als
je door de binnenstad van Apeldoorn loopt, kijk dan eens extra goed naar
de gevels van de (winkel)panden die je in de Hoofdstraat, Deventerstraat,
Korenstraat en andere zijstraten vindt.
Een monument kan trouwens van alles zijn. Van huizen, scholen en molens
tot parken, gebouwen en waterputten. Wist je dat Apeldoorn ruim 900
monumenten telt?! In dit lesprogramma onderzoeken we een aantal van
deze monumenten.
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MONUMENT 1

ONDERZOEK
Het monument heet: _____________________________________________________________________________
Het staat er sinds: ________________________________________________________________________________
De gebruikers waren en/of zijn:_____________________________________________________________________

Gebouw en omgeving
Waar staat het monument? ________________________________________________________________________
Wat viel je op in de film? Wat kun je vertellen over het gebouw?
_______________________________________________________________________________________________
Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.
_______________________________________________________________________________________________

Functie
Welke functie heeft het monument? _________________________________________________________________

Verhaal
Wat maakt dat dit monument in deze omgeving staat?
_______________________________________________________________________________________________

Toen & nu
Welke functie had dit monument vroeger, en welke nu?
_______________________________________________________________________________________________

Noem drie activiteiten die je hier nu kunt doen:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het monument of maak samen een tekening.

Quote
Hoe zou je dit monument in één zin omschrijven?
_______________________________________________________________________________________________

MONUMENT 2

ONDERZOEK
Het monument heet: _____________________________________________________________________________
Het staat er sinds: ________________________________________________________________________________
De gebruikers waren en/of zijn:_____________________________________________________________________

Gebouw en omgeving
Waar staat het monument? ________________________________________________________________________
Wat viel je op in de film? Wat kun je vertellen over het gebouw?
_______________________________________________________________________________________________
Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.
_______________________________________________________________________________________________
3

Functie
Welke functie heeft het monument? _________________________________________________________________

Verhaal
Wat wordt hier gemaakt? _________________________________________________________________________

Wat maakt dat dit monument in deze omgeving staat denk je?
_______________________________________________________________________________________________

Toen & nu
Welke functie had dit monument vroeger, en welke nu?
_______________________________________________________________________________________________
Noem drie activiteiten die je nu hier kunt doen:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het monument of maak samen een tekening.

Quote
Hoe zou je dit monument in één zin omschrijven?
_______________________________________________________________________________________________
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MONUMENT 3

ONDERZOEK
Het monument heet: _____________________________________________________________________________
Het staat er sinds: ________________________________________________________________________________
De gebruikers waren en/of zijn:_____________________________________________________________________

Gebouw en omgeving
Waar staat het monument? ________________________________________________________________________

Wat viel je op in de film? Wat kun je vertellen over het gebouw?
_______________________________________________________________________________________________
Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.
_______________________________________________________________________________________________

Functie
Welke functie heeft het monument? _________________________________________________________________

Verhaal
Wat maakt dat dit monument in deze omgeving staat?
_______________________________________________________________________________________________

Toen & nu
Welke functie had dit monument vroeger, en welke nu?
_______________________________________________________________________________________________
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Noem drie activiteiten die je nu hier kunt doen:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het monument of maak samen een tekening.

Quote
Hoe zou je dit monument in één zin omschrijven?
_______________________________________________________________________________________________

MONUMENT 4A

ONDERZOEK
Het monument heet: _____________________________________________________________________________
Het staat er sinds: ________________________________________________________________________________
De gebruikers waren en/of zijn:_____________________________________________________________________
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Gebouw en omgeving
Waar staat het monument? ________________________________________________________________________
Wat viel je op in de film? Wat kun je vertellen over het gebouw?
_______________________________________________________________________________________________
Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.
_______________________________________________________________________________________________

Functie
Welke functie heeft het monument? _________________________________________________________________

Verhaal
Wat maakt dat dit monument in deze omgeving staat?
_______________________________________________________________________________________________

Toen & nu
Welke functie had dit monument vroeger, en welke nu?
_______________________________________________________________________________________________

Noem drie activiteiten die je hier nu kunt doen:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het monument of maak samen een tekening.

Quote
Hoe zou je dit monument in één zin omschrijven?
_______________________________________________________________________________________________
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MONUMENT 4B

Welke spreng loopt door het Sprengenpark? __________________________________________________________

Welke functie had deze spreng vroeger? _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Welke kunstenaars hebben een kunstwerk gemaakt voor Sprengenpark? Noem er in elk geval twee:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Wat is de Wilhelminaring?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Wie was de winnaar in 2019 en wat heeft hij gemaakt?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Hoe heeft hij dit gedaan en met wie?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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MONUMENT 5

ONDERZOEK
Het monument heet: _____________________________________________________________________________
Het staat er sinds: ________________________________________________________________________________
De gebruikers waren en/of zijn:_____________________________________________________________________

Gebouw en omgeving
Waar staat het monument? ________________________________________________________________________
Wat viel je op in de film? Wat kun je vertellen over het gebouw?
_______________________________________________________________________________________________
Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.
_______________________________________________________________________________________________

Functie
Welke functie heeft het monument? _________________________________________________________________

Verhaal
Wat maakt dat dit monument in deze omgeving staat?
_______________________________________________________________________________________________

Toen & nu
Welke functie had dit monument vroeger, en welke nu?
_______________________________________________________________________________________________
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Noem drie activiteiten die je hier nu kunt doen:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het monument of maak samen een tekening.

Quote
Hoe zou je dit monument in één zin omschrijven?
_______________________________________________________________________________________________

HEB JE DE MONUMENTEN VAN 2020 NOG NIET ONTDEKT?
* Papierfabriek De Middelste Molen;
* de Oude Ambachtsschool;
* het Gymnasium;
* het Paedagogium Achisomog (bij Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch).
Ga dan naar www.coda-apeldoorn.nl/klassendag; daar kun je zowel de filmpjes bekijken als het
bijbehorende lesmateriaal downloaden.

10

VOOR DE LEERKRACHT
DE AFSLUITENDE LES
Na de film en het onderzoek van het monument kan een MonuMuseum ingericht worden. Hiervoor kunnen de
posters gebruikt / opgehangen worden die de leerlingen over het monument gemaakt hebben. Zo kunnen ouders
en andere leerlingen zien wat de monumenten om ons heen te bieden hebben. Het MonuMuseum is een manier om
de informatie en het bezoek te verwerken, waarna de opgedane kennis actief door de leerlingen gepresenteerd
wordt. Andere leerlingen en eventueel ouders kunnen zo zien wat de rijkheid van het erfgoed in onze omgeving is.
Deze afsluitende presentatie/les kun je zo groot maken als je zelf wilt; de lesduur is dan ook variabel.
Opbouw afsluitende les
Wat

Hoelang

Introduceer het maken van een MonuMuseum en vraag bijvoorbeeld:
• wat de functie van een museum is;
• wat onderdeel kan zijn van hun MonuMuseum

5 minuten

Verdeel de klas in een aantal groepen waarbij één groep:

25 minuten (of langer)

• een uitnodiging voor het MonuMuseum voor ouders/leerlingen/leraren maakt;
• een plek op school zoekt en het MonuMuseum gaat inrichten;
• de opening van de tentoonstelling voorbereidt, bijvoorbeeld door de rondleiding
te schrijven of een activiteit te bedenken;

• de introductieposter en andere posters aanvult;
• etc.
Na deze les kun je het MonuMuseum openen.

Het MonuMuseum openen
Wat

Hoe

Nieuwsbrief

De Open Monumentendagen op 11 en 12 september kunnen in de schoolnieuwsbrief worden
aangekondigd.

Uitnodiging
ouders

Iedere leerling maakt een uitnodiging voor zijn of haar ouders/verzorgers om naar het
MonuMuseum te komen kijken. Deze kan bijvoorbeeld ook gekopieerd worden en zo onderdeel
van de tentoonstelling worden. Het is belangrijk om dit jaar toe te voegen dat de situatie helaas
anders is en dat fysiek bezoek aan de locaties slechts in beperkte vorm mogelijk is.
Onderstaande tekst is van de landelijke organisatie Open Monumentendagen en deze hanteren
wij vanuit CODA ook:
“We houden ons aan de richtlijnen zoals die gehanteerd worden vanuit de organisatie van de
Open Monumentendagen (OMD). OMD biedt graag een podium aan alle monumenten die fysiek
of digitaal hun deuren kunnen openen, en aan activiteiten die speciaal bedacht zijn voor deze
bijzondere editie. Kies je liever voor een virtueel bezoek, kan dit natuurlijk ook.”
Voorbeeld tekst:
In het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 september worden tijdens de Open
Monumentendagen de deuren naar onze monumenten deels geopend. Het thema is dit jaar
‘Mijn monument is jouw monument’. De deelnemende monumenten in Apeldoorn zijn te vinden
op www.monumentendagenapeldoorn.nl. Kijk van tevoren op deze site voor de meest actuele
informatie rondom de mogelijkheden voor fysiek bezoek.
Het MonuMuseum wordt geopend op school. Je bent op DATUM van VUL IN uur tot VUL IN uur van
harte welkom om te komen kijken.

Uitnodiging
andere
klassen

Dit is verschillend per school en we adviseren je dit uiteraard volgens de richtlijnen van jouw
school te organiseren. Natuurlijk kunnen ook andere groepen uitgenodigd worden om te komen
kijken. De leerlingen kunnen dan per poster uitleggen wat zij hebben gezien en zo leiden zij hun
schoolgenoten rond door hun MonuMuseum.

Lesmateriaal
Dit lesmateriaal blijft overigens ook ná de Open Monumentendagen beschikbaar op de website. Je kunt dus op
een later moment (weer) een ander monument onderzoeken en zelf je eigen ‘Monumentendag’ organiseren.
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BIJLAGE 2
BIJ LESBRIEF OPEN MONUMENTEN KLASSENDAG
HET GROTE VERHAAL VAN APELDOORN
BIJLAGE 2: INFORMATIE VOOR DE DOCENT
Het Grote Verhaal van Apeldoorn
Nadat we in 2020 de eerste vier monumenten hebben geïntroduceerd, gaan we dit jaar verder met vijf
nieuwe monumenten die onderdeel zijn van het Grote Verhaal van Apeldoorn. In deze bijlage vind je
achtergrondinformatie over deze vijf nieuwe monumenten.

INFO BIJ RADIO KOOTWIJK

Thema: knooppunt en ontmoetingsplaats
In het hart van de Veluwe vind je een gebied met de grootste
zandverstuiving van West-Europa. Midden in dit gebied staat dit
bijzondere monument dat een belangrijke rol heeft gespeeld op het
gebied van communicatie.
Wat is dit voor een plek - midden in een open vlakte, omringd door
bossen met edelherten, wilde zwijnen en wisenten? Er zijn soms zelfs
roofvogels te zien, zwevend boven de leegte van deze vlakte. En die
leegte maakt dat dit monument in de jaren twintig van de vorige eeuw
functioneert als zendstation. Dit open zand- en heidegebied was een
perfecte plek voor een zendstation dat via radiotelegrafie contact
maakte met voormalige koloniën, zoals Nederlands-Indië (nu Indonesië).
Het zendstation werd Radio Kootwijk genoemd.
In de buurt van Radio Kootwijk werden huizen gebouwd, waardoor
een klein dorp ontstond met dezelfde naam. Wist je dat er toen zelfs
een spoorlijn was naar Radio Kootwijk? Omdat er veel materiaal naar
de bouwplaats moest worden gebracht, werd eerst een ‘smalspoor’
aangelegd dat naar Station Kootwijk ging. Later kwam er ook een
echt treinspoor, dat tot 1947 bestaan heeft. Een deel van het spoor is
geasfalteerd en is nu de Radioweg.

Hoe is Radio Kootwijk gebouwd?
Bij het maken van een constructie die draadloos en via ‘de lange golf’ moet kunnen zenden, komt heel wat
techniek kijken. Op het Indonesische eiland Java stond in 1917 al een zendstation. Om daarmee contact te maken,
moest in Nederland ook een zendstation worden gebouwd, het liefst op een plek waar weinig mensen woonden
en waar veel open ruimte was zodat de zender zo helder mogelijk kon communiceren. Eerst werd een grote
antenne gebouwd van koperen kabels die met elkaar verbonden waren. De kabels hingen aan zes masten, elk 212
meter hoog. Onder de grond rond deze antenne werden ook koperen kabels gelegd, zodat er ‘aarding’ (contact)
ontstond. In het midden van deze koperen kabels en de zendmasten werd een radiostation gebouwd. Dit moest
een stevig gebouw zijn en het werd daarom van gemaakt gewapend beton gemaakt. Het gebouw is door de
architect Julius Luthman ontworpen in art-decostijl. Hij werd onder andere geïnspireerd door mythologische
wezens. Als je het gebouw van boven bekijkt, dan zie je dat het een beetje de vorm heeft van een sfinx. Je kunt
echt je fantasie loslaten als je naar dit gebouw kijkt. Radio Kootwijk heeft veel bijnamen, zoals bijvoorbeeld ‘de
Kathedraal’.
”Hallo Bandoeng, hier Den Haag”
Er werd eerst via de zogenaamde ’lange golf’ uitgezonden, maar de technische ontwikkelingen gingen zo snel dat
dat niet lang heeft geduurd. Na twee jaar werd steeds meer gebruikgemaakt van de ‘korte golf’ bij radiografische
verbindingen. Vanaf 1929 konden mensen zelfs voor het eerst ‘overzees’ bellen. Op 7 januari 1929 belde koningin
Emma voor het eerst overzees met Nederlands-Indië en haar eerste woorden waren: “Hallo Bandoeng, hier Den
Haag”. Bandoeng was het zendstation op het eiland Java. Het was niet makkelijk om overzees te bellen en het was
heel erg duur. Je moest naar een ‘telegraafkantoor’ waar je in een speciale telefooncel vier minuten kon bellen voor
33 gulden (zo’n 70 euro).

Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er veel gebeurd rondom Radio Kootwijk. De Duitse bezetter gebruikte dit
zendstation voor communicatie met hun onderzeeboten. Ook werden in de PTT-gebouwen op het terrein
schuilkelders gebouwd.
Toen begin april 1945 de Canadese bevrijdingstroepen onderweg waren, vernielden de Duitsers alle
zendapparatuur die er nog stond en bliezen ze de zendmasten op. Ze wilden ook het grote hoofdgebouw vernielen
door er een grote mast op te laten vallen, maar omdat het gebouw heel stevig was, lukte dit niet.
Radio Kootwijk nu
‘De Kathedraal’ is al heel lang geen zendstation meer, maar een plek waar onder andere concerten,
theatervoorstellingen, rondleidingen en feesten worden gegeven. Ook worden er regelmatig films en video’s
opgenomen. De hekken die rondom het gebouw stonden, zijn in 2005 weggehaald waardoor het natuurgebied
weer open is voor wild, fietsers en wandelaars. Ook is het een vertrekpunt voor natuurwandelingen door
Staatsbosbeheer.

INFO BIJ DE KONINKLIJKE STALLEN VAN PALEIS HET LOO
Thema 9: Recreatie en zorg in het groen

Koninklijke stallen van Paleis Het Loo
De koninklijke paardenstallen zijn tussen 1907 en 1909 in opdracht van
koningin Wilhelmina gebouwd. Zij was een groot liefhebber van paarden.
In de stallen is plaats voor zo’n 88 paarden en daarnaast is in de twee
koetshuizen plek voor de koninklijke rijtuigen, auto’s en sleden uit de 19e
en 20e eeuw. Een bijzonder object om te zien is de witte rouwkoets die
werd gebruikt bij de begrafenis van koningin Wilhelmina.
Wist je dat er op het terrein van Paleis Het Loo een paardenkerkhof
is? Hier liggen de paarden van koningin Wilhelmina begraven. Op elke
grafsteen wordt iets bijzonders over hun leven verteld. Ook liggen hier de
huisdieren van de koninklijke familie.
Een deel van de stallen wordt nog steeds gebruikt door het Koninklijk Staldepartement in Den Haag voor de
paarden van de koninklijke familie. Ook wordt een deel van de stallen gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen.

INFO BIJ DE GROTE KERK

Thema: knooppunt en ontmoetingsplaats
Ken jij de Grote Kerk (of Koninginnekerk) in Apeldoorn? Het is een kerkgebouw
van de Protestantse Kerk Nederland en wordt elke zondag gebruikt voor
kerkdiensten. Maar, wist je dat deze kerk bijna was gesloopt? In 1970 werd
hierover gesproken omdat het gebouw in heel slechte staat was. Een aantal
mensen besloot toen een vriendengroep te starten om de kerk te redden: de
Stichting Vrienden van de Grote Kerk. Zij vonden het belangrijk dat de Grote
Kerk, en het kerkorgel, zouden blijven bestaan - en dat is gelukt! De Grote Kerk
is hersteld en gerestaureerd en het is zelfs een Rijksmonument geworden.
Voordat deze kerk er stond, stond er eerst een andere kerk. Deze werd tussen
1839 tot 1942 (!) gebouwd en was een ontwerp van de bekende Amsterdamse
architect Hendrik Springer (1805-1867). Met zijn ontwerp had hij een prijsvraag
gewonnen; zijn ontwerp werd uitgekozen voor de bouw van de kerk te bouwen.
Het werd een Waterstaatskerk. Deze kerk heeft er echter niet lang gestaan: in
1890 werd deze door brand verwoest. Vrij snel daarna werd in 1891 op dezelfde
plek gestart met het bouwen van een nieuwe kerk. De eerste steen werd op
16 april 1891 door de toen 10-jarige prinses Wilhelmina gelegd. Later, toen ze
koningin was, kwam Wilhelmina nog vaak naar de kerkdiensten, ze had zelfs
een eigen kerkbank: de koninginnebank of hofbank. Deze bank was voor haar
maar ook voor andere leden van de koninklijke familie een ereplaats. Tot 1985
was er een speciale, koninklijke ingang om bij de hofbank te komen.
In de Grote Kerk
In de Grote Kerk staat een bijzonder hoge preekstoel van wel 10 meter hoog!
Naast de preekstoel zie je twee bijzondere, gebrandschilderde ramen: rechts
het Wilhelminaraam en links het Beatrixraam. Deze ramen zijn als cadeau
gegeven aan Wilhelmina toen zij 40 jaar koningin was en aan Beatrix bij haar
25-jarig jubileum als koningin.

Orgel
Het orgel is al heel oud: het is tussen 1894 en 1896 gebouwd door Johan Frederik Witte. De eerste noten werden op
eerste kerstdag 1896 gespeeld. Het orgel is ontworpen in dezelfde stijl als het kerkgebouw. Met een moeilijk woord
heet deze stijl ‘neorenaissance’. Het orgel heeft wel 42 ‘stemmen’; dit betekent dat je er heel veel verschillende
melodieën op kunt spelen.

INFO BIJ SPRENGENDORP & SPRENGENPARK
Thema: Groei van dorp naar stad

Sprengendorp
Het Sprengendorp is een unieke buurt in Apeldoorn, gebouwd in 1923 als een
van de eerste sociale woningbouwprojecten in Apeldoorn. Sinds 1985 is het
de eerste buurt in Apeldoorn die op de monumentenlijst kwam te staan.
Wat is een spreng?
Een ‘spreng’ is een kleine beek of waterstroom die handmatig wordt
gegraven en op een bepaalde manier aangelegd, zodat dat het grondwater
onder natuurlijke druk omhoog komt. Sprengen werden vaak als energiebron
gebruikt om watermolens te laten draaien voor het maken van papier en
als watervoorziening voor wasserijen. Het water van sprengen werd ook
gebruikt als watertoevoer voor het badhuis: toen mensen thuis nog geen
douche of bad hadden, gingen zij elke week naar het badhuis. De brandweer
was ook blij met de sprengen; het was een bron voor bluswater in het
centrum van Apeldoorn.
Sprengenpark, een park vol kunst
De belangrijkste spreng die door dit park loopt, is de Badhuisspreng. Deze
spreng zorgde voor het water in het badhuis. Daarnaast is het een park
met bijzondere bomen, en met kunst! Er staan allerlei kunstwerken die zijn
gemaakt door beeldhouwers die de Wilhelminaring wonnen. Deze ring is een
belangrijke prijs bedoeld voor werk dat een kunstenaar in zijn leven heeft
gemaakt, ook wel oeuvreprijs genoemd. Deze prijs bestaat uit een speciaal
ontworpen ring (de Wilhelminaring), een tentoonstelling in CODA Museum
en de opdracht om een kunstwerk (in de openbare ruimte) voor Apeldoorn
te maken. Deze kunstwerken zijn in Sprengenpark te zien, zoals Een man
met zijn aap van Joep van Lieshout, De herkomst van de meter van John
Körmeling en Meer van Carel Visser. Een van de nieuwste kunstwerken is
het beeld van kunstenaar Tirzo Martha, die in 2019 de Wilhelminaprijs won.
Hij heeft dit kunstwerk niet in zijn eentje gemaakt, maar hij kreeg hulp van
negen inwoners uit Apeldoorn. Tirzo is een kunstenaar die graag samenwerkt
en de geschiedenis van verschillende mensen in een kunstwerk laat zien.
Deze negen inwoners namen objecten mee die hun band met Apeldoorn
lieten zien. Van een gevlochten mand van oma, kastanjes uit de omgeving
tot een zeventiende eeuwse baksteen van Paleis Het Loo. Deze objecten
zijn door Tirzo bij het maken in zijn beeld verwerkt; dit maakt het een uniek
kunstwerk. Zelf zei hij hierover: “Van deze negen inwoners wonen sommigen
al generaties lang in de stad,terwijl anderen er op een bepaald moment
in hun leven ‘gewoon’ zijn komen wonen. We hebben naar elkaars verhalen
geluisterd en met elkaar van gedachten gewisseld.’’

INFO BIJ DE HOOFDSTRAAT
Thema: Groei van dorp naar stad

De Hoofdstraat is een van de bekendste straten van Apeldoorn. Niet alleen
vanwege de winkels, maar vooral ook vanwege de geschiedenis van de
verschillende huizen.
Een belangrijk jaartal voor deze Hoofdstraat is het jaar 1910. In die periode werden
allerlei nieuwe panden gebouwd in een hele nieuwe stijl, genaamd Jugenstil,
ook wel Art Nouveau genoemd. Een heel nieuwe stijl, waarbij in de gevels en
buitenkant van de panden bijvoorbeeld veel versieringen in de vorm van planten,
bloemen, gekleurde tegels en golvende lijnen zijn verwerkt. Ook werden veel
voorwerpen in deze stijl gemaakt, zoals meubels, sieraden en glaskunst. Er is in
Apeldoorn zelfs een Jugendstil-route, waarvan we een klein stukje gaan ‘lopen’.
We beginnen bij CODA en kijken vervolgens naar een paar huizen in de Van
Kinsbergenstraat en in de Hoofdstraat. Kijk vooral veel omhoog!
Van Kinsbergenstraat
Hier bekijken we huisnummer 9, dat gebouwd is in 1905 en dat een bijzondere
tegel in het portiek heeft. De nummers 1, 3, 5 en 7 zijn ook aan het begin van de
vorige eeuw gebouwd. Nummer 4 heette vroeger ‘Villa Randerode’; dit kun je nog
zien aan de voorkant van dit pand dat zich aan de Hoofdstraat bevindt.
Hoofdstraat
Op de nummers 137 en 139 (aan de linkerkant) zie je een obelisk en een trapgevel
en op de bovenetages zie je veel verschillende details zoals mooie glas-inloodramen, vensteromlijstingen en een tegeltableau. Als je goed kijkt, zie je op
het dak twee aapjes - zie jij ze? Ook nummers 146 en 148 zijn bijzondere panden,
met tegelbeschilderingen van een vroegere bakkerij. De panden aan het
Raadhuisplein 2 en de Hoofdstraat 133 zijn ontworpen door de bekende architect
Andries van Driesum.

Wil je meer weten, kijk dan eens bij de informatie die je via deze links/geraadpleegde bronnen kunt vinden:
www.geheugenvanapeldoorn.nl
www.visitveluwe.nl
www.hierradiokootwijk.nl
www.wikipedia.nl
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
www.apeldoorn-binnenstad.nl
https:/
/indebuurt.nl/apeldoorn/toen-in/5-x-historische-panden-in-de-apeldoornse-binnenstad-die-er-nogsteeds-staan~54866/
uitinapeldoorn.nl/jugendstilroute
https:/
/www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/binnenstad/winkelpanden-hoofdstraat-andriesvan-driesum/pointofinterest/detail
www.geheugenvanapeldoorn.nl
https:/
/www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/het-loo-en-kroondomeinen/koninklijke-stallen/
pointofinterest/detail

