Onderwerp 2. De mars, de mand van de marskramer.
•

Wat was een mars?

	Mensen in de stad konden een keer per week spullen kopen op de markt en bij de
mensen die thuis zelf spullen maakten, zoals een timmerman en de smid. Of de
bakker. Joris, de marskramer wist dat er bijna nergens winkels waren. Daarom
verkocht Joris de spullen bij de mensen thuis. Een marskramer had geen auto
om zijn spullen in mee te nemen, want auto’s bestonden toen nog niet. Ook geen
kar want de marskramer was niet rijk.
	De marskramer had een mand met een klep. Daarom werden de spullen in zijn mand niet nat als het regende. En die
mand droeg hij op zijn rug. Zo’n mand heette een mars. Een kramer is een handelaar (het woord marktkraam op de
markt komt daar vandaan). De mars was zwaar met al die spullen, daarom liep de marskramer altijd een beetje gebogen. Je kunt de rugtas op jouw rug ook een mars noemen, want daarin zitten ook spullen die je nodig hebt.
••

Wat zit er in jouw rugtas?

	In mijn rugtas zit mijn brood voor tussen de middag en een pakje drinken en een appel en sloffen. Als ik naar het
zwembad ga doe ik in mijn rugtas mijn zwemkleren en een handdoek. In mijn rugtas doe ik ook de boeken van de bibliotheek als ik mijn boeken ga ruilen. Wat vind je van wat we verteld hebben?
•••

We gaan in onze rugtas steeds meer spullen dragen.

	We hebben in onze rugtas ons broodtrommeltje, een fruit, de beker met drinken en sloffen. Dat kunnen we dragen
op onze rug. Hoe zwaar is jouw rugtas? We wegen onze rugtas op de weegschaal. Nu doen we er een boek bij, en
een blokkendoos, en een houten auto En nog veel meer. Net zo lang tot de tas te zwaar wordt om te dragen. Probeer
maar? We wegen onze rugtas nog een keer op de weegschaal. Hoe zwaar is hij? Nu weten we een beetje, hoe zwaar de
mand van de marskramer geweest moet zijn en waarom hij gebogen loopt: de zware spullen drukken op zijn schouders..
Benodigdheden: ieder zijn rugtas en de spullen om ons heen om in te laden en een personen weegschaal.
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