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Project “Wie was Jan?” 

Het project “Wie was Jan?” brengt de leerlingen uit groep 8 door middel van archiefmateriaal, zoals 
historische kaarten, foto’s, statistieken en stambomen, in aanraking met de geschiedenis van het 

erfgoed van Twente en (de omgeving van) Haaksbergen. 

Op dinsdag 1 november startte het project met een bezoek aan theeschenkerij Jordaan. Daar 
kregen de leerlingen van groep 8 de opdracht om onderzoek te doen naar een historische plek, 

zoals bijvoorbeeld Villa Jordaan of het Notarishoes. 

Ook wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de eigen familie middels een bezoek aan 
het historisch archief in het gemeentehuis. Dit bezoek staat gepland op woensdag 16 november. 

We zijn erg benieuwd naar de presentaties die de leerlingen aan het einde van het project over de 
diverse historische plekken gaan maken. Het is namelijk de bedoeling dat de leerlingen deze “in een 

modern jasje gaan steken” zodat het aansprekend is voor de jeugd. Te denken valt aan een 
toneelstukje, quiz op de iPad of een rap. Zo mogelijk worden de presentaties gepubliceerd op de 

schoolwebsite. 

 

Start bij theeschenkerij Jordaan 

http://pausjoannes.com/author/n-engelbarts/


In de fabriek van Jordaan 

In de fabriek van Jordaan, 
Daar zag je veel machines staan. 

Ze werkten op stoom, 
Dus ging ’t niet meer sloom 

Zelfs kinderen moesten aan ’t werk gaan. 
 

’s Ochtends om kwart over zeven, 
Begonnen de mensen met weven. 

Het werk was erg zwaar, 
En zat vol gevaar. 

Je kon er maar net overleven. 
 

Bij de Bouwmeester staan nu wat spoelen, 
Wij weten wat deze bedoelen. 

Het is een monument, 
Dat je vast kent! 

 
 

 
 

Opdracht bij de theeschenkerij 

  



Het huis aan de Fazantstraat 
Het theehuis bij het Stien ’n Boer, 

is ooit verplaatst, ’t was een hele toer. 
Het woonhuis dat ooit aan de Fazantstraat stond, 

raakte bij het verhuizen enigszins gewond. 
De planken waren namelijk behoorlijk verrot, 
de verhuizers schrokken zich dan ook kapot. 

Het huis, ooit gebouwd in 1926 voor de chefs van Jordaan, 
kreeg met nieuwe houten planken een hagelnieuw bestaan. 

In de Boerenmaat, dat vroeger bestond uit land met slootjes, 
werd linnen uit de fabriek gebleekt, voor magere loontjes. 

Het huis aan de Fazantstraat werd als eerste door de familie Leppink bewoond, 
ook de werksters van weduwe Von Heijden hebben het huis vast vaak verschoond. 

Bertha Overbeek woonde er tot 2008, 
dat het huis nu een monument is: wie had dat gedacht! 

 
 
 
 


