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Vanuit een vijfhoek kunnen vijf keer zoveel soldaten de stad verdedigen 

dan wanneer je vanuit een rechte lijn verdedigt. Hoe noemen we zo’n 

vijfhoek waarvan Hulst er negen heeft?  

__________________________________________________________________________
____

Door de uitvinding van het buskruit schoten de vijanden met kanonnen 

en ijzeren kogels 400 jaar geleden de stenen muren kapot. Waarmee werd 

daarna de stad Hulst omringd?  

_____________________________________
_____________________________________

_______



speurtocht

Vroeger schreven kinderen op een lei. Later deed de kroontjespen zijn 

intrede. Maar het schrijven met pen en inkt had ook nadelen. 

Er kwamen propjes in de inktpot, waardoor er vlekken ontstonden. 

Ook werd de inktpot voor andere ondeugende zaken gebruikt. 

Hoe vaak werd de vlecht van het meisje, dat voor een jongen zat, niet in de 

inktpot geduwd?  De inktlap was een onmisbaar hulpmiddel in de school. 

Vooral een nieuwe inktlap, gemaakt door moeder van verschillende lapjes 

met een knoop in het midden, gaf menig schoolkind een gevoel van grote vreugde. 

En als je ‘s winters sneeuw in de inktpot deed, kon je zo mooi lichtblauw 

schrijven. 

ben jij een echte speurneus, dan kun je deze opdrachten in het museum misschien wel oplossen…
• Hoe lang was Wilbert en hoe oud is hij geworden? (zie kelder)……….........................................................................................................• Waarom droegen kleine jongetjes vroeger een rokje?  (zie kleder-drachten)

……….........................................................................................................• Op welke dag werden er maar liefst 3200 kanonskogels op Hulst 
 afgeschoten? (zie vestingkamer)
……….........................................................................................................• Hoe heet de beer uit de fabel van Reynaert de Vos?  (zie Reynaertkamer) 
……….........................................................................................................• Welk beroep had L. v.d. Branden? (zie zolder)
……….........................................................................................................• Tegenwoordig zou hij werken bij
……….........................................................................................................• Uit welk jaar stamt de grote groene arreslee? (zie zolder) ……….........................................................................................................

Ga maar eens in de oude schoolbank zitten en maak een leuke selfie met de kinderen van vroeger.



schoenen van 
de armen

vlasteelt

Soms werden klompen beschilderd en dat kun je ook met het paar 

hieronder doen.

Klompen waren vroeger goedkoper dan schoenen. Daarom werd de klomp ook wel de schoen van de armen genoemd. En klompen zijn comfortabel, praktisch en veilig werkschoeisel. Een voet in een klomp raakt nooit bekneld: die kun je er altijd weer uit halen. 

Nog altijd wordt in Hulst en omgeving een paar duizend hectare 

(4000 voetbalvelden!) vlas geteeld. In juni staat het vlas in bloei en fiets 

je in de polders langs de velden met uitbundig witte en paarse bloemen. 

In het schuurtje achter het museum kun je nog zien hoe vroeger 
het vlas werd bewerkt om er …………….van te maken voor de 
kledingindustrie.


