Huis te Peize

Op de kaart
In de 16de eeuw, dat is ongeveer 500 jaar geleden, werd in Peize een
prachtig huis gebouwd: havezate Huis te Peize. Het was één van de
grootste huizen van Drenthe. Je ziet hieronder een afbeelding. Dit is de
enige afbeelding die van het huis bewaard is gebleven.
A. Hierboven zie je een kaart uit 1638. Bekijk de kaart. Waar kun je
aan zien dat dit een oude kaart is?
……………………………………………………………………
B. Zoek Huis te Peize op en omcirkel. Wat valt je op aan de manier
waarop Peize vroeger geschreven werd?
…………………………………………………………………..
C. Welke andere plaatsen herken je? Onderstreep ze op de kaart.

Mooi huis
Nodig: kapla of lego of andere
bouwmaterialen
Deze opdracht doe je in een groepje
van 4.
Jullie gaan Huis te Peize nabouwen van
kapla of lego. Dat doen jullie door goed
naar de afbeelding en de plattegrond
van het huis te kijken.
Stel jullie bouwwerk tentoon in de klas.

Bronvermelding plattegrond Huis te Peize: J. Bos e.a., Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse
havenzaten en andere herenhuizen en hun bewoners (Meppel 1989) 388.
Schilderij: Herman Collenius, 1706; kaart via www.annodrenthe.nu.

Huis te Peize

Kinderen op de havezate
Op dit schilderij zie je drie kinderen: Tete Maria van 16, Zeino Abel van
14 en Justina Alberdina van 10. Zij leefden rond 1700 op Huis te Peize.
A. Bekijk het schilderij. Omcirkel Huis te Peize.
B. Schrijf bij ieder kind de juiste naam.
C. Hoe lang geleden leefden de kinderen ongeveer? Omcirkel het
juiste antwoord.
100 jaar – 200 jaar – 300 jaar – 400 jaar
D. De vader van de kinderen gaf een schilder opdracht om dit
schilderij te maken. Waarom maakte hij zelf geen foto?
…………………………………………………………………….
E.

Vroeger dachten veel mensen dat kinderen net volwassenen
waren, alleen wat kleiner. Hoe kun je dat aan de kleding zien?

…………………………………………………………………….

Wat is er over?
Nodig: de oude foto uit opdracht 1,tekenmateriaal
In de 19de eeuw werd Huis te Peize afgebroken. Van de bouwmaterialen werd op dezelfde plek een boerderij
gebouwd. Je vindt de boerderij aan de Brinkweg 2 in Peize.
A. Samen met je klas ga je de boerderij bekijken. Neem de oude afbeelding van Huis te Peize mee. Maak een
tekening in het tekenvak hoe de plek waar Huis te Peize stond er nu uit ziet.
B. Als je goed kijkt, kun je in het woonhuis bouwmateriaal van Huis te Peize zien. Noem er twee.
………………………………………………………………………………………………………………………
C. Schrijf een verschil en een overeenkomst (wat is het zelfde) op met de plek waar huis te Peize stond.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

