Voor de docent

Antwoordvel Wat is dat?

Dit zijn de mysterie objecten:

Mysterie object 1: Een zonnehoed
De zonnehoed is uit Friesland, circa 1800, gevlochten stro, met aan de onderkant voering van sits.
Sits was een dure stof uit Voor Indie (huidige India).

Mysterie object 2:Een wikkelkleed voor een baby
Hiermee kan je een baby inwikkel een zodat hij lekker warm blijft, niet te veel kan spartelen en rustig
kan slapen. Het wikkelkleed is ook van sits. Komt uit Hindeloopen. Dat smalle deel doe je om de
beentjes van de baby

Mysterie object 3: Twee horlogesleutels
Omdat er geen batterijen zijn moet je je horloge dagelijks opwinden zodat hij blijft lopen.
Deze horlogesleutels komen uit Friesland. Voor die ene is een munt van 1766 gebruikt.

Mysterie object 4: Een zandstrooier
Hiermee strooi je fijn zand over je handgeschreven brief zodat de inkt niet uitvloeit.
Die strooier is gemaakt in China, special voor de Europese markt, 1662-1722 (Kangxi)

Mysterie object 5: Monster ’steker’
Een ding om monsters uit zakken handelswaar te nemen. Hiermee prik je door een jutezak heen en
schep je dan een hoeveel van het product (bv koffiebonen, graan of iets dergelijks) er uit om een
monster te nemen en te controleren.

Mysterie object 6: Een armband van een blokploeg
Een 'blokhoofd' was in de Tweede Wereldoorlog de leider van een groep gezinnen in een wijk of dorp
voor de Luchtbeschermingsdienst (LBD). De LBD had tot taak de burgerbevolking te wijzen op de
gevaren van luchtaanvallen. Ook controleerden ze de maatregelen die de burgers zelf konden nemen
om de risico's te beperken. In de praktijk ging het dan om nagaan of de ramen voldoende verduisterd
waren, zodat overvliegende bommenwerpers vanuit de lucht geen lichtpunten als bakens konden
gebruiken.

In het geval van een luchtaanval of bombardement moest de LBD eerste hulp bieden. Elke stad en elk
dorp was verdeeld in afdelingen van 200 tot 300 gezinnen, die een blokploeg werden genoemd. Een
blokhoofd was de leider van een blokploeg.

Mysterie object 7: Onderdeel van een muts
Dit is een stukje karkas uit een muts. Koperdraad, omwikkeld met blauw garen. Het is 18 bij 3,5 cm.
Dat naai je tegen de binnenkant voordat je de rand plooit. Als je daarna de rand plooit blijven die
plooien op hun plaats.

