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Voorwoord
Het Nederlands Volksbuurtmuseum is het enige museum in Nederland dat de historie van het 
gewone volk onderzoekt, bewaart en presenteert. Het Volksbuurtmuseum is met zijn collectie 
voorwerpen en verhalen van ‘gewone mensen’ laagdrempelig en staat door zijn manier van 
presenteren dichtbij de bezoeker, van jong tot oud.
Het Nederlands Volksbuurtmuseum gelooft dat kennis over het verleden belangrijk is, omdat 
dit helpt de wereld om ons heen beter te begrijpen. Leren over hoe mensen vroeger leefden, in 
andere omstandigheden en met soms andere waarden en normen, maar toch in zoveel 
opzichten gelijk aan ons, kan helpen begrip te kweken voor mensen uit andere culturen waar 
wij nu, in deze tijd, mee samenleven.
Daarom biedt het Nederlands Volksbuurtmuseum u dit lespakket Joop en Jopie! Leven in een 
volksbuurt rond 1900 gratis en digitaal aan. Het Nederlands Volksbuurtmuseum streeft naar 
samen werking met alle basisscholen in de stad en provincie Utrecht en zal u graag verwelkomen!

Inleiding
Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900 van het Nederlands Volksbuurtmuseum is 
bestemd voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs in –met name– stad en provincie 
Utrecht. Het bestaat uit drie op maat gemaakte lespaketten voor de diverse leerniveaus.
Het behandelt het dagelijks leven van het gewone volk in steden rond 1900 (‘overgrootmoe-
derstijd’). Begin vorige eeuw leefde het grootste deel van de Nederlandse bevolking in ‘be-
schaafde armoede’. In steden woonde men vaak in zogeheten ‘volksbuurten’ zoals Wijk C in 
Utrecht. 
Aan de hand van de twee fictieve volkskinderen Joop en Jopie komen de leerlingen in aanra-
king met voorwerpen en verhalen uit het oude Wijk C. 
Joop en Jopie! hoort bij de vaste presentatie van het museum, maar kan ook zelfstandig in de 
klas worden uitgevoerd. 
De uitdagende leeromgeving van het museum prikkelt alle zintuigen. De leerlingen kunnen er 
ruiken, voelen, luisteren, kijken, proeven en aanraken. Door vooral veel zelf te doen, ervaren de 
kinderen de belangrijkste verschillen tussen het dagelijks leven rond 1900 en de tegenwoor-
dige tijd. 
Waar waren de wc’s? Hoe kreeg men heet water en hoe ging men met elkaar om? 
De onderwerpen uit het dagelijks leven die behandeld worden zijn:

• Wonen • Kleding • Spelen • Nutsvoorzieningen
• Werken • Onderwijs • Feesten • Saamhorigheid
• Gezondheid en hygiëne • Voeding • Straatbeeld 

introductie
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Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Het project:
• is lesstofvervangend voor groep 4, 5 en 6 en lesstofverrijkend voor groep 1, 2 en 3 en groep 7 

en 8, voor de periode 1900 in alle geschiedenismethodes;
• sluit aan bij de volgende kerndoelen:
 Oriëntatie op jezelf en de wereld - Tijd: 
 • 51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen 

   van tijd en tijdsindeling te hanteren; 
 • 52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: burgers en stoommachines;

 • 53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 

   geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de Wereldgeschiedenis.

 Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving: 
 • 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen;

 Kunstzinnige Oriëntatie: 
 • 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 

   ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren;

 • 55	 De	leerlingen	leren	op	eigen	werk	en	dat	van	anderen	te	reflecteren;

 • 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

• is gebaseerd op de leermethodiek van Kolb in musea;
• laat de leerlingen leren door zelf te doen en te ontdekken; het is uitdagend, biedt ruimte 

voor eigen in breng van de leerlingen, stimuleert samenwerking, is gevarieerd en doet een 
beroep op alle zintuigen;

• is ‘experience’-gericht: leren door betrokkenheid en door emoties te beleven;
• heeft een doorlopende leerlijn: er is voor drie leeftijdsgroepen een pakket, waarbij zowel 

voor wat betreft de inhoud als de werkvormen wordt aangesloten op de kennis, kunde en 
behoeften van de leerlingen;

• maakt gebruik van authentieke bronnen.
• sluit aan bij de canon.
 
Drie lespakketten Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Voor de diverse leerniveaus van de leerlingen van het primair onderwijs zijn er drie op maat 
ontwikkelde lespakketten. De kinderen kunnen gemakkelijk meeleven met hun leeftijdgenoot-
jes Joop en Jopie, die in de drie verschillende lespakketten met hen ‘meegroeien’. 
  
Onderbouw  Groep 1, 2 en 3   Joop en Jopie! De jacht op het varken
Middenbouw  Groep 4, 5 en 6   Joop en Jopie! Verdienen zelf centen
Bovenbouw    Groep 7 en 8   Joop en Jopie! Welkom in de volksbuurt

verantwoording lespakket
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Korte historische achtergrond
Begin vorige eeuw leefde het grootste deel van de Nederlandse bevolking in ‘beschaafde 
armoede’. In de steden woonde men vaak in zogeheten ‘volksbuurten’ zoals Wijk C in Utrecht. 
Omdat het leven rond 1900 veel meer op straat plaatsvond, was er buiten van alles te beleven, 
zoals de gang naar de waterpomp en de secreten, het venten, de veemarkten en het ophalen 
van de poeptonnetjes. 

Doelgroep
Leerlingen van groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs.

Doelstellingen en lesdoelen
De leerlingen uit groep 4, 5 en 6 krijgen in dit project een beeld van het dagelijks leven rond 
1900 in een volkswijk. Hierbij komen de volgende thema’s aan bod: wonen, werken, huishou-
den, gezondheid, kleding, school, voeding, spel en vervoer. Deze thema’s bieden ruimte aan de 
individuele beleving van alle leerlingen. Aan de hand van de twee fictieve volkskinderen Joop 
en Jopie komen de leerlingen in aanraking met voorwerpen, verhalen en objecten uit het 
verleden. Zij leren dat Joop en Jopie net zo zijn als zijzelf, maar dat zij wel in een heel andere 
tijd leefden. De leerlingen zijn zowel op school als in het museum zoveel mogelijk actief bezig. 
Op speelse wijze oefenen zij zich in onderzoeksvaardigheden met authentieke bronnen.

Kerndoelen 
Joop en Jopie! Verdienen zelf centen sluit aan bij de volgende kerndoelen voor het 
 basisonderwijs:
• Oriëntatie op jezelf en de wereld - Tijd: 51, 52 en 53
• Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving: 37 
• Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56
 

Verdienen
zelf centen

Verdienen
zelf centen



Joop en Jopie! Verdienen zelf centen is lesstofvervangend voor 
geschiedenismethodes
Het lesmateriaal Joop en Jopie! Verdienen zelf centen kan de stof over de periode rond 1900 
(Over-grootmoeders Tijd) in veelgebruikte geschiedenismethodes zoals Spoorzoeken in de tijd, 
Bij de tijd en Een zee van tijd vervangen. 

Alles in een  groep 4, 5 en 6 Argus Clou
Bij de tijd (2003)  groep 5  Brandaan  groep 6
De Trek      Een zee van tijd  groep 5
Er is geschied    Geschiedenis anders
Grote Reis, kennisgebieden in samenhang In de kijker
Op zoek naar vroeger/ wij en de tijd Spoorzoeken in de tijd groep 5 
Speurtocht

Canonvensters
Het lesmateriaal sluit aan bij de landelijke canon - Verzet tegen kinderarbeid: 
http://entoen.nu/kinderarbeid/pregiocanons.nl/utecht/onderwijscanon/o
En de Utrechtse canon in de klas - De fabriek uit en naar school:
www.regiocanons.nl/utrecht/onderwijscanon/de-fabriek-uit-en-naar-school
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Indeling lessen en korte inhoud van het lespakket
Als introductie bekijken de leerlingen de animatiefilm Joop en Jopie! Op avontuur in de volkswijk. 
De basis van het educatiemateriaal voor groep 4, 5 en 6 is het verhaal Joop en Jopie! Verdienen 
zelf centen. Een verhaal van Corinne Vis en Charlotte Gispen. Bij het verhaal zijn per alinea 
historische afbeeldingen gevoegd, zodat de kinderen zich een betere voorstelling kunnen 
maken van de tijd waarin het verhaal zich afspeelt. Ook worden voorwerpen en vreemde 
woorden uit het verhaal in het spel Zoek het plaatje op laag -
drempelige wijze verklaard. Alle opdrachten bij de lessen zijn redelijk kort gehouden. De 
opdrachten gaan zoveel mogelijk uit van de onderwerpen: wonen, werken, gezondheid en 
hygiëne, kleding, onderwijs, voeding, spelen, feest, straatbeeld, nutsvoorzieningen en saamhorig-
heid. Het memory-spel geeft een overzicht van deze thema’s. Per les kunt u verschillende 
opdrachten uitvoeren. U kunt ze allemaal doen, of zelf een selectie maken.

 60 – 75 minuten
 1   Animatiefilm Introductie: Joop en Jopie! Op avontuur in de volksbuurt Het leven rond 
  1900, 6 minuten
 2 Tijdbalk 1900 – 2020. Hoeveel jaar gingen de kinderen in de film terug in de tijd?
  Facultatief: met familiefoto’s van de kinderen een tijdbalk maken
 3 Voorleesverhaal met (digitale) foto’s. Joop en Jopie! Verdienen zelf centen 
 4 Zoek het plaatje. Zoek het plaatje bij het moeilijke woord uit het voorleesverhaal  
 5 Weet jij het? Werkblad met vragen over het verhaal  
 6 Nagesprek over vroeger en nu 

 60 - 75 minuten
 1 Kleed ze aan! Wat droegen Joop en Jopie rond 1900? 
 2 Rode radijsjes. Geluidsfragment van een venterslied uit ca. 1930 laten horen 
  en zelf zingen
 3 Koopje aan de deur. Wat werd er toen en nu aan de deur verkocht?
 4 Memoryspel Toen en Nu 
 5 Toekomstdroom. Hoe ziet het leven er over 100 jaar uit?
 
 65 – 75 minuten exclusief reistijd museumles
   De klas komt naar het museum. Er is een theatrale ontvangst door Joop en Jopie in de 
 volksbuurt Wijk C. De kinderen doen in kleine groepjes een opdrachtencircuit met 
 authentieke objecten.
 De klas wordt in vier groepjes verdeeld. Het is raadzaam de groepjes al vooraf op  
 school in te delen.

 25 - 35 minuten verwerkingsles
 1 Napraten over vroeger en nu
 2 Schrijf een brief aan Joop en Jopie (groep 6)
 3 Maak de kleurpaat af (groep 4/5) 

Wilt u verder met de lessen? Maak een expositie over Toen en Nu 
 1 Huizen 6 Voeding
 2 Verdwenen beroepen 7 Spelletjes
 3 Gezondheid 8 Feest
 4 Kleding 9 Muziek
 5 Onderwijs  10 Vervoer
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Les 1.1 
Animatiefilm
Joop en Jopie! Op avontuur in de Volksbuurt! Het leven rond 1900 

Introductie
Het verhaal speelt zich af in het oude Wijk C, zoals dat wordt getoond in het Nederlands 
Volksbuurtmuseum. Twee hedendaagse kinderen dromen weg in de klas. Zij komen op 
miraculeuze wijze terecht in een volksbuurt rond 1900. Het leven speelde zich in zo’n buurt 
voor een groot deel op straat af. Mensen gingen naar de waterpomp, er werd handel gedreven 
(zoals het venten), er waren veemarkten en eens per week werden de poeptonnen opgehaald. 
De kinderen (inmiddels Joop en Jopie geheten) ontdekken en zien opmerkelijke dingen in de 
volksbuurt, zoals een hondenkar. Joop en Jopie vinden de hond die de kar moeten trekken 
zielig. Zij bevrijden de hond, Joekie genaamd. Dit leidt tot een wilde achtervolging, die voert 
langs markante plekken in de volksbuurt Wijk C.  

Kern
Laat de DVD zien. Vraag daarna aan de kinderen, wat hen is opgevallen. Bijvoorbeeld:
• De waterpomp
• De hondenkar
• Vodduh, de verkoop van tweedehands kleding op de stoep 
• Het wassen op straat
• De ophaalwagen voor de poeptonnen
• De varkenmarkt in de stad
• De kleding van Joop en Jopie

De lessen op school

Tijd 15 minuten

Groep 4, 5 en 6

Doel Kennismaking met het dagelijkse leven rond 1900 vanuit de 
belevingswereld van de leerling

Digitale documenten Animatiefilm Joop en Jopie! Op avontuur in de volksbuurt! 
Het leven rond 1900

Voorbereiding Zet de DVD klaar, of download de animatie van de website van het 
Nederlands Volksbuurtmuseum (www.volksbuurtmuseum.nl, 
knop Educatie)

Nodig Digibord of DVD en DVD-speler en scherm
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Les 1.2   
Tijdbalk  

 

Introductie
Hang de tijdbalk op. Introduceer de tijdbalk en leg uit hoe die gebruikt wordt. Laat daarna de 
drie foto’s zien.   

Kern
Laat de kinderen zeggen waar de drie foto’s op de tijdbalk horen. Plak daarna de foto op de 
tijdbalk. Stel de volgende vragen:
• Welke foto is het oudst: kleur, bruin of zwart-wit?
• Waaraan kun je nog meer zien hoe oud de foto’s zijn?
 (Aan kleding, kapsels, brillen, inrichting van de omgeving, bezigheden, voorwerpen)

Foto van ca. 2005  Kleurenfoto: heer Kuitenbrouwer met Personal Computer
Foto van ca. 1955  Zwart-wit foto: van de uitreiking van de eerste AOW (2 januari 1957)
Foto van ca. 1905 Bruine foto: oude dames in een huisje met een schommelstoel 

Facultatief:  De kinderen nemen zelf foto’s mee. Nadere informatie in bijlage Tijdbalk en Brief 
aan ouder/verzorger.

Tijd 15 minuten

Groep 4, 5 en 6

Doel De leerlingen leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te 
hanteren

Digitale documenten Tijdbalk
Drie foto’s uit verschillende periodes: 1905, 1955 en 2005
Facultatief familiefoto’s van de kinderen

Voorbereiding Print de Tijdbalk uit op liefst A3-formaat. Of teken deze op het 
bord.

Nodig Plakband of stift met white-bord
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Les 1.3  
Joop en Jopie! Verdienen zelf centen. Voorleesverhaal met digitale foto’s

 

• 

Introductie
Van de bevolking in de steden leefde rond 1900 zo’n 60 a 70% in de omstandigheden 
 beschreven in verhaal Joop en Jopie! Verdienen zelf centen
Het verhaal speelt zich af in een volksbuurt, het oude Wijk C rond 1910, zoals wordt getoond in 
het Nederlands Volksbuurtmuseum. Twee kinderen, Joop en Jopie, beleven een avontuur 
waarin elementen en concrete voorwerpen voorkomen die in het museum te vinden zijn. 
In het museum wordt overgedragen wat typisch is aan een volksbuurt in het algemeen, Wijk C 
is hiervoor exemplarisch. 
De bewoners van volkswijken werkten wel in fabrieken, maar waren liever zelfstandig op 
economisch gebied. In Wijk C waren ook de meeste mensen zelfstandig ondernemer, de 
meesten verhandelden spullen op straat met behulp van (honden)karren of hadden een eigen 
winkeltje/onderneminkje zoals een heetwaterstokerij of een schoenmakerij. Er heerste grote 
armoede maar ‘de humor lag op straat’ en er waren ook boeiende culturele uitingen zoals 
muziek en liederen. 
In het verhaal komen vanuit het perspectief van de twee kinderen, elementen en 
voorwerpen langs die typisch zijn voor volksbuurten in die tijd. In de opdrachten wordt op 
deze elementen de nadruk gelegd. Als de kinderen naar het museum gaan met de klas, zullen 
zij daar dingen uit het verhaal herkennen.

Kern
Lees het verhaal voor.
Bij elke alinea hoort een foto. 
Laat de foto’s zien tijdens 
het voorlezen.

 

Tijd 15 minuten

Groep 4, 5 en 6

Doel De leerlingen leren de kenmerkende aspecten van de periode 
rond 1900 (tijdvak burgers en stoommachines)

Digitale documenten Joop en Jopie! Verdienen zelf centen en digitale foto’s

Voorbereiding Print het verhaal uit
Het is handig om het verhaal van te voren te lezen
Print de 10 bijbehorende foto’s uit op minstens A5, of zorg dat ze 
klaarstaan voor het digibord
Verzamel boeken met platen of prenten uit grootmoeders tijd

Nodig Digibord
Verhaal met foto’s
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Les 1.4  
Zoek het plaatje. 
Met behulp van afbeeldingen moeilijke woorden uit het verhaal duiden

Introductie
Er zijn twee soorten kaartjes. Er zijn kaartjes in het spel met de moeilijke woorden van het 
verhaal Joop en Jopie verdienen zelf centen. Er zijn kaartjes met afbeeldingen. Bij elk tekstkaartje 
past een beeldkaartje. Laat de kinderen samen bedenken welk moeilijk of vreemd woord bij 
welk plaatje hoort. 

Opdracht
De kinderen knippen de afbeeldingskaartjes uit. Ze leggen (of plakken) de juiste afbeelding bij 
het moeilijke of vreemde woord uit het verhaal. 

Tijd 15 minuten

Groep 4, 5 en 6

Doel De kinderen leren objecten en beelden uit 1900 herkennen. 
Taalvaardigheid wordt gestimuleerd.

Digitale documenten Zoek het plaatje

Voorbereiding Deel de klas in groepjes
Print Zoek het plaatje uit en kopieer dit voor de groepjes kinderen

Nodig Net zoveel Zoek het plaatje als er groepjes kinderen zijn
Schaar, lijm en potlood

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht

hondenkar



 

Les 1.5 
Weet jij het? 
Vragenblad over het verhaal Joop en jopie! Verdienen zelf centen

Introductie
De leerlingen beantwoorden in groepsverband of individueel vragen over het verhaal Joop en 
Jopie! Verdienen zelf centen. 

Opdracht
De leerlingen beantwoorden de vragen van Weet jij het?  

Les 1.6 
Afsluiting

Bespreek met de leerlingen kort de antwoorden van het werkblad Weet jij het? 
Bespreek ook het verhaal na. Stel hierbij bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Speelt het verhaal van Joop en Jopie in deze tijd?
• Hoeveel jaar geleden speelt dit verhaal zich af?
• Waar ongeveer op de tijdbalk? 
• Hoe weet je dat?
• Wat zijn de verschillen met nu? (Verschillen met nu laten benoemen: éénkamerwoningen, 

bedsteden, geen warm water, geen elektriciteit, geen eigen wc, etc.)
• Heb je thuis een foto van iemand die toen heeft geleefd? (bijvoorbeeld de opa van je opa? ) 

Tijd 15 minuten

Groep 4, 5 en 6

Doel De kinderen verwerken de informatie uit het historische verhaal.

Digitale documenten Weet jij het?

Voorbereiding Print Weet jij het? uit en kopieer dit voor de kinderen

Nodig Net zoveel Weet jij het? als er groepjes kinderen zijn
pennen

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900 

Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Bijlage V Weet jij het?

Hoe heet de vergunning om te mogen venten?

Hoe groot moet de hond zijn om te mogen meehelpen?

Vergunningen 

Hoe oud moest je zijn als je niet meer naar school hoefde in 1900? 

Moeten Jopie en Joop wel naar school?

Waarom geeft hij Joop en Jopie bijna een boete? 

Wie geeft Joop en Jopie bijna een boete?



 

Les 2.1
Kleed ze aan!

Introductie
Indien de A3-affiche Ken Jij Joop en Jopie? In de klas hangt, laat deze dan als eerste zien.
Laat daarna de prenten van Grolman en de foto’s van kleding rond 1910 zien, zodat de kinde-
ren weten hoe Joop en Jopie er ongeveer uitgezien hebben.

Laat de foto’s in de kring rondgaan, voor een klein bronnenonderzoek. Of bespreek ze klassi-
kaal met het digibord. De kinderen bekijken de foto’s zorgvuldig, zodat ze daarna de aankleed-
poppen Joop en Jopie kunnen ‘aankleden’. 
Uit het verhaal is naar voren gekomen dat Joop en Jopie niet rijk waren en maar één stel 
kleding hadden. Indien deze gewassen werd en nog niet droog was, konden de kinderen niet 
naar school (bron: zuster Augustinessen Waterstraat). De kleding van rijke en arme kinderen verschilde 
nogal; hier moet ook op gelet worden. Rijke kinderen hadden frivolere kleding (meer kleurge-
bruik, duurdere stoffen en meer versiersels zoals kantjes, ruches, knoopjes en lintjes) en 
droegen altijd schoenen. Arme kinderen uit de volksbuurten hadden degelijker kleding 
(donkere kleuren, zware/stugge stoffen en weinig versiersels) en droegen soms schoenen en 
soms klompen of liepen op blote voeten!

Kern
Maak een woordspin op het bord. Schrijf in het midden ‘Kleding 1900 in de Volksbuurt’. Vraag 
aan de kinderen welke kleding, volgens hen, Joop en Jopie in 1900 droegen. En vraag met welk 
speelgoed zij zouden hebben kunnen spelen.

Opdracht
Deel de aankleedpoppen uit. De kinderen ‘kleden Joop en Jopie aan’ met knutselpapier, stiften, 
kleurpotloden enzovoorts. De kinderen tekenen ook de hondenkar van Joop en Jopie en 
eventueel een stuk speelgoed erbij. 

Tijd 20 minuten

Groep 4, 5 en 6

Doel Leerlingen ontdekken verschil in kleding van nu en rond 1900 en 
de veranderende waarde toekenning van kleding.
Ze verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor 
aspecten van cultureel erfgoed.
Leerlingen leren op eigen en andermans werk te reflecteren.

Thema Kleding

Digitale documenten Joop en Jopie werkblad Kleed ze aan!
Foto’s kleding ca. 1900
Tekeningen van de Utrechtse tekenaar Anthony Grolman

Voorbereiding Print de aankleedpoppen uit
Print alvast de foto’s /afbeeldingen van kleding uit als voorbeeld 
of zet deze klaar voor het digibord

Nodig Net zoveel aankleedpoppen als er kinderen zijn
Kleurpotloden, verf, wasco, viltstiften 
(of stukjes gekleurd papier, scharen en lijm)

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht



 

Afsluiting
Hang de tekeningen op en bespreek ze met de leerlingen. Voorbeelden van vragen zijn: 
• Waar heb je op gelet toen je de tekening maakte, wat vond je zelf belangrijk?
• Welke rol speelde het kleurgebruik?
• Welk speelgoed heb je bedacht? Waarom?
• Welke tekening vind je het beste gelukt? En waarom?
• Welke tekening vind je erg geslaagd? En waarom?

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht



 

Les 2.2
Rode Radijsjes! Geluidsfragment venterslied

Introductie
Dit originele venterslied wordt in ‘plat Uteregs’ gezongen. Meerdere van deze fragmenten zijn 
in het museum te beluisteren. Luister naar de tekst en lees mee.

Geluidsfragment Volksbuurtmuseum: Rode en witte radijs
Ik heb rode en witte radijs
Geen vooze maar mooie radijs
Loop ik langs de grachten en straten
Heb een ieder me zo in de gaten
‘k heb rode en witte radijs
Geen vooze maar mooie radijs
En o wat een pret as ik me strot openzet (stem weer op zet)
Drie centen me bossie radijs
Origineel: Louis Davids ca. 1926

Kern
Laat de kinderen de geluidsfragmenten horen. De smartlap: ‘Broekie van Jantje’ is uit 1912. 
Vraag de kinderen wat ze van de tekst vinden. 
Laat het venterslied daarna nogmaals horen, zin voor zin. Zet het na elke zin even stil. Stel de 
volgende vragen:
• Wat verkoopt deze mevrouw, de tante van Joop en Jopie?
• Waar verkoopt ze dat? 
• Voor hoeveel centen?
Zing het lied samen met de kinderen.
Jopie zong ook een liedje om de verkoop van uien te stimuleren, zou zij wat aan dit liedje 
hebben gehad? Wat is het antwoord op die vraag? Nee? Dus kunnen zij een ander liedje 
verzinnen.

Tijd 10 minuten

Groep 4, 5 en 6

Doel De leerlingen ontdekken dat venters rond 1900 een lied hadden 
ter verkoop. En dat er op straat smartlappen werden gezongen.
De leerlingen leren zich muzikaal en bewegend uit te drukken.

Thema Werken

Digitale documenten Geluidsfragment Rode Radijsjes + Broekie van Jantje
Tekst venterslied Rode Radijsjes + Broekie van Jantje
Tekst ventersliedje van Jopie

Voorbereiding Luister eerst zelf het geluidsfragment.
Zet het geluidsfragment op het digibord klaar

Nodig Digibord
Geluidsfragment lied Rode Radijsjes + Broekie van Jantje 
(www.volksbuurtmuseum.nl, knop: educatie) 
De tekst van Rode Radijsjes
Tekst venterslied van Jopie  (Op Mosselman)

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht



 

Opdracht
• Kunnen de kinderen een ventersliedje bedenken voor Jopie? 
• Optie 1: Maak de laatste regel af van het venterslied op de wijs van Zeg ken jij de Mosselman 

en zing samen het lied van Jopie.  
• Optie 2: Kies één van de laatste twee regels.
• Optie 3:  Verzin samen met de klas een eigen liedje voor Jopie. 

TIP Laat de kinderen tegenover elkaar staan en tijdens het zingen een verkoopbeweging erbij 
maken.

Zeg ken jij de mosselman?
De mosselman, de mosselman?
Zeg ken jij de mosselman?
Die woont in Scheveningen

Zeg wilt u een ui vandaag?
Een ui vandaag, een ui vandaag?
Zeg wilt u een ui vandaag?
…………………………………………
Het kost u maar 1 centje
Het is maar voor 1 centje

Broekie van Jantje 1912

Er was eens een haveloos ventje
Die vroeg aan zijn moeder een broek
Maar moeder verdiende geen centje
En vader was wekenlang zoek
Ach moedertje, geef me geen standje
Er zit in m’n broekie een scheur
De jongens op school roepen: “Jantje,
Jouw billen die zien we der deur”

De moeder werd ziek van de zorgen
Lag stil en bedrukt in een hoek
Geen mens die haar centjes wou borgen
En Jantje vroeg toch om z’n broek
Toen heeft ze haar rok uitgetrokken
De enigste die ze bezat 
En ze maakte van stukken en brokken 
’n broek voor haar enigste schat

Nou konden ze Jantje niet plagen
Nou waren zijn billen niet bloot
Maar voor hij z’n broekie kon dragen 
Ging moeder van narigheid dood
Ze stierf van het sjouwen en slaven
Vervloekt en verwenst door haar man 
Toen Jantje haar mee ging begraven
Toen had ie zijn broekie pas an.

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht



 

Les 2.3
Koopje aan de deur

Introductie
Vraag aan de leerlingen:
• Hoe wordt bij jullie thuis de boodschappen gedaan? 
• Worden de boodschappen wel eens thuisbezorgd? 
• Kopen jullie wel eens wat aan de deur of op straat? Wat dan?

Maak daarna een woordspin op het bord. Schrijf er in: ‘handel langs de deur en op straat 1900’ 
en ‘handel langs de deur en op straat nu’. 
Laat de kinderen bedenken wat er vroeger aan de deur werd verhandeld? En wat nu? 
TIP Rond 1900: wasvrouw, poep ophaalwagen, pinda’s, sigaretten, vis, groenten enz.. 
Nu denk aan: kinderpostzegels, sponsorloop, ijsjes, kliko, batterijophaaldienst, pizza, goede 
doelen, enz.

Opdracht
De kinderen bekijken de foto’s op het afbeeldingenblad Koopje aan de deur. 
Daarna knippen ze de afbeeldingen uit en plakken ze op het antwoordvel van Koopje aan de 
deur. De afgebakende vormen op het antwoordvel helpen de kinderen hierbij.

Afsluiting
Bespreek de opdracht na. Vraag of er tegenwoordig dagelijks aan de deur iets wordt verhandeld? 
Waarom wel? Waarom niet? Wat is nu populair? Internetverkoop. Waarom? Is dat ook aan de 
deur? 

Tijd 15 minuten

Groep 4, 5 en 6

Doel Leerlingen leren over belangrijke historische gebeurtenissen uit 
de Nederlandse geschiedenis: het venten langs de deur in steden 
rond 1900 

Thema Werken rond 1900 en nu

Digitale documenten Koopje aan de deur

Voorbereiding Verdeel de klas in groepjes 
Print Koopje aan de deur uit voor alle groepjes kinderen
Bedenk vragen over het thema werken.

Nodig Net zoveel Koopje aan de deur als er groepjes kinderen zijn
Scharen en lijm

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht



Les 2.4
Memory ‘Toen en nu’

Introductie 
Laat wat oude prentenboeken of platen zien. Geef als voorbeeld een vergelijking, om de 
kinderen een goed beeld te geven van vroeger. Bijvoorbeeld dat er vroeger een schoolbord 
was en nu een digibord. U kunt misschien iets vertellen over het naar school gaan van uw 
eigen (over-)overgrootouders.

Opdracht
De kinderen knippen alle afbeeldingen uit. Zij zoeken de afbeeldingen bij elkaar. Bijvoorbeeld: 
houten klomp van toen en gymschoen met klittenband van nu. 

Memorie 1900 (toen en nu) 
categorie wonen categorie werken
olielamp – elektrische lamp handboor – elektrische boor
wastobbe – wasmachine hondenkar – bestelbus
 cent – creditkaart

categorie hygiëne categorie kleding en persoonlijke verzorging
waterpomp – kraan klomp – klittenbandschoen
poepton – WC handtandenborstel – elektrische tandenborstel

categorie onderwijs categorie voeding
telraam – rekenmachine petroleumstel – magnetron 
leitje met aap, noot, mies – digibord  hete bliksem – patat

categorie spellen categorie feest
tol – gameboy trekharmonica – elektrische gitaar
bliklopen – skateboard draaiorgel – iPod

Afsluiting
• Bespreek met de kinderen wat er allemaal veranderd is.
• Joop had maar één broek. Hoeveel hebben zij er in de kast?
• Joop en Jopie hadden geen eigen WC. Hoeveel toiletten zijn er bij kinderen thuis?
• Jopie’s vader huurde een kar om te werken. Hebben hun vader en moeder een auto?
• Joop en Jopie aten éénpansgerechten zonder vlees. Wat eten zij?
• Welk object van vroeger ziet er nu heel anders uit, maar heeft nog wel dezelfde functie? 

 

Tijd 15 minuten

Groep 4, 5 en 6

Doel Leerlingen ontdekken de verschillen in leefomstandigheden en de 
veranderde functies van dagelijkse objecten van de periode 1900 
en nu 

Thema Algemeen dagelijks leven van periode rond 1900 en nu

Digitale documenten Memory Toen en Nu

Voorbereiding Verzamel boeken met platen of prenten uit (over-)grootmoeders tijd
Print de bijlage Memory Toen en Nu uit. 
Knip het spel uit. Of laat het de kinderen zelf uitknippen.

Nodig Eventueel scharen

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht



Les 2.5
Toekomstdroom

• 

Introductie
Groep 4 en 5: Leg uit dat de kinderen door middel van tekenen, knippen en plakken hun 
toekomstdroom gaan maken. 
Groep 6: De kinderen maken een drieluik Toen, Nu en Straks.
Vraag: hoe zou de wereld er over honderd jaar uitzien? Bijvoorbeeld hoe wonen we dan? 
Of hoe reizen we dan? Bespreek dit aan de onderstaande acht onderwerpen. 
1  wonen 5 onderwijs
2  werken 6 voeding
3  gezondheid/hygiëne 7 spelletjes/spelen
4  kleding 8 feest

Opdracht
Groep 4 en 5: De kinderen maken individueel hun toekomstdroom. Laat de kinderen één van 
de acht onderwerpen kiezen. Bijvoorbeeld ‘feest’. 
Hoe ziet een (verjaardags)feest er over honderd jaar uit? De kinderen tekenen en/of plakken 
hun beeld van ‘feest’ over honderd jaar. 
Groep 6: Laat de kinderen één van de acht onderwerpen kiezen. Bijvoorbeeld ‘werken’, beroep 
buschauffeur. 
De leerling tekent (of knipt en plakt een plaatje van) een bus met een buschauffeur in de 
kolom Nu. (zie werkblad). Voor de kolom Vroeger 1900 kiest het kind dan een bestuurder van 
de paardentram en voor de kolom Straks 2100 verzint het kind bijvoorbeeld een bestuurder 
van een vliegende schotel. 

 

Tijd 20 – 30 minuten

Groep 4, 5 en 6

Doel De leerlingen leren na te denken over het leven van nu dat in de 
toekomst ook verandert.
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische 
bronnen; door vooruit te denken en achterom te kijken. 
De leerlingen leren beelden te gebruiken om gevoelens en 
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

Thema Het leven toen, nu en straks

Digitale documenten Toekomstdroom voor groep 4 en 5 
Toekomstdroom drieluik voor groep 6

Voorbereiding Print Toekomstdroom uit voor 4 en 5 
Print Toekomstdroom drieluik voor groep 6 
Lees de opdracht door
Verzamel eventueel wat prenten uit 1900
Schrijf op het bord of digibord de acht onderwerpen waaruit de 
kinderen kunnen kiezen.

Nodig Net zoveel Toekomstdromen als er kinderen zijn
Kleurpotloden, verf, wasco, krijt, scharen en lijm

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht



Afsluiting
Bespreek met de kinderen na wat hun droom of idee is voor de toekomst.
• Waarom is het straks anders dan nu? Waar heeft dat allemaal mee te maken (techniek, geld…)?
• Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen?
• Welke vormen en kleuren heb je gekozen om het goed beeldend te kunnen uitdrukken?

Bezoek aan het museum 65 – 75 minuten (excl. reistijd)
Theatrale ontvangst door Joop en Jopie in het Nederlands Volksbuurtmuseum en de 
 Volksbuurt Wijk C. 
In het museum voeren de leerlingen erfgoed-opdrachten uit met authentieke objecten. Ook 
bezoeken zij de nagebouwde Steeg van rond 1900 en haar bewoners.  
De klas wordt in vier groepjes gedeeld. Het is raadzaam de groepjes al vooraf op school in te 
delen.

 

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht

De les in het museum



Les 4.1 en 4.2
Verwerkingsles: napraten, tekenen en schrijven over vroeger en nu

Les 4.1
Introductie
Bespreek met de kinderen het bezoek aan het museum na. 
• Was het fijn om Joop en Jopie te helpen?
• Waren de huishoudelijke klusjes zwaar om te doen?
• Wat vonden ze van het huisje? Hoeveel personen woonden daar? Waar sliep men in?
• Waar was de keuken? Waar werd op gekookt?
• Joop en Jopie hadden honderd jaar geleden geen normale WC die je kon doortrekken. Hoe 

gingen Joop en Jopie naar de WC? Wie zat er op de ton in het huisje?
 Sommige gezinnen hadden niet eens een poepton. Zij gingen naar een openbare wc, die ze 

moesten delen met andere mensen uit de buurt. Leg nog eens uit hoe het werkte met de poep-
ton: dit was een losse ton die om de zoveel tijd werd opgehaald door de man van de poeptonnen.

• Was er in het huisje een bad?
 Wie heeft thuis een bad? Hoe komt daar water in? En Jopie en Joop? Die hadden geen bad 

thuis. Hoe badderden zij? Hoe werd de was gedaan? Waar werd heet water vandaan gehaald?
• En de bewoners van de Steeg? Welk beroepen hadden die? Wat voor winkels waren er?
• Welke voorwerpen in het museum vond je mooi of bijzonder? Welke niet? 
• Wat vond je leuk en wat vond je minder leuk? 

Les 4.2
Opdracht
Groep 4: De kinderen tekenen de kleurplaat van Joop en Jopie in de wasteil verder af. Ze tekenen 
het huisje van Joop en Jopie en de waterpomp erbij. Daarna kleuren de kinderen de tekening in. 
U kunt de kleurplaten als ze af zijn, in de klas ophangen.
Groep 5 en 6: De kinderen schrijven een brief aan Joop en Jopie. Zij beschrijven hun bijzondere 
ontmoeting met Joop en Jopie en de klusjes die ze in het museum hebben gedaan. Ook schrijven 
zij op wat hen nog meer is opgevallen aan het bezoek en het leven van Joop en Jopie. 

Wilt u één of twee van de brieven kopiëren en naar het museum zenden? Aan de klas zal een ant-
woordbrief worden gezonden (vergeet de naam en het adres van de school niet).    

 

Tijd 30 minuten

Groep 4, 5 en 6

Doel De leerlingen verwerken de lessen op school en verwerken de 
informatie van de museumles.
De leerlingen schrijven en/of tekenen hun opgedane historische 
informatie op, zodat de lesstof hen bijblijft.

Thema Vroeger en nu

Digitale documenten Kleurplaat Joop en Jopie
Brief aan Joop en Jopie

Voorbereiding Print de Kleurplaat Joop en Jopie uit (groep 4)
Print de Brief aan Joop en Jopie uit, of laat deze op de computer 
schrijven (groep 5 en 6)

Nodig Kleurplaat Joop en Jopie
Brief aan Joop en Jopie
Computers of pen, kleurpotloden

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht



Joop en Jopie! Leven in een Volksbuurt rond 1900      
65 – 75 minuten (excl. reistijd)

Doelstellingen
• De leerlingen maken kennis met cultureel erfgoed 
• De leerlingen doen een leuke, interessante en zinvolle museumervaring op.
• De leerlingen krijgen een beeld van het dagelijks leven rond 1900 in hun eigen omgeving. 

Hierbij komen o.a. de volgende thema’s aan bod: wonen, werken, huishouden, gezondheid 
kleding, school, voeding, spel en vervoer. Deze thema’s bieden ruimte aan de individuele 
beleving van alle leerlingen. 

• De museumles is (in samenhang met lessen) lesstofvervangend voor de periode (over)
grootmoeders tijd voor alle geschiedenismethodes.

 

Voorbereiding voor de leerkracht
Bereid de leerlingen voor op het bezoek aan het Nederlands Volksbuurtmuseum. Wat is een 
museum? Vertel iets over de collectie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Kijk voor meer 
informatie op de website. Vertel dat er in het museum allemaal spullen te zien zijn, die Joop en 
Jopie en hun ouders vroeger gebruikt hebben. En vertel dat Joop en Jopie er vaak op bezoek 
komen. 
Leg de regels uit: in een museum mag je kijken naar de spullen. Je mag niet rennen, schreeu-
wen of zomaar eten en drinken. Maar: in dit museum mag je, als de begeleider het zegt, wel 
dingen aanraken en van alles doen! 

En verder:
• Alle kinderen nemen hun toekomstdroom over 100 jaar mee.
• De leerkracht neemt een camera mee.
• Kom met voldoende begeleiders, minimaal vier voor groep 4, 5 en 6.

In het museum
Duur bezoek ca. 65 à 75 minuten (excl. reistijd).
De museumles wordt verzorgd door twee museumdocenten. Zij spelen Joop en Jopie. Deze 
‘kinderen Joop en Jopie’ beleven een theatraal avontuur en vragen daarna aan de leerlingen of 
die hen willen helpen met klusjes zodat Joop en Jopie ook kunnen spelen na schooltijd. De 
kinderen krijgen werkschorten aan. De museumdocenten en schoolbegeleiders helpen de 
kinderen hun weg te vinden langs het circuit van opdrachten.
• De groep wordt opgesplitst in 4 groepjes, die elk 4 activiteiten op 4 verschillende plaatsen in 

het museum doen.
• De museumdocent laat om de 10 à 12 minuten een ratel klinken, om aan te geven dat het 

tijd is van activiteit te wisselen.
• Elk groepje wordt begeleid door een begeleider van school.
• De 4 begeleiders van school krijgen voor hun groepje ieder een andere route van de 

 activiteiten op papier van de museumdocenten Joop en Jopie.
• Bij elke activiteit ligt een opdrachtkaart klaar. De leerlingen vinden zelf uit wat ze bij elk 

onderdeel moeten doen en hoe ze het moeten doen.
• De leerkracht is verantwoordelijk voor de orde. 

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht

De les in het museum
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Opdrachten route

Schoolfoto 
Na gedane arbeid gaan de leerlingen in hun werkschort met zijn allen strak geposeerd op de 
klassenfoto. Alle foto’s kunnen op de website van de school gezet worden, om de kinderen of 
hun ouders/verzorgers de mogelijkheid te geven ze te downloaden. 

Expositie Toekomstdroom
De toekomstdromen worden in het museum tentoongesteld en blijven twee weken hangen. 
Daarna zendt het museum de tekeningen weer terug. 
Om de tekeningen te kunnen retourneren is het noodzakelijk dat de naam van het kind en van de 
school erop staan.

Joop en Jopie! Gaan op pad in Utrecht       
Het is ook mogelijk dat de museumles in de klas wordt uitgevoerd. Een of twee museumdocen-
ten komen dan als Joop en Jopie naar de klas. Zij geven een interactieve les met originele 
museale objecten uit de leskoffer.
De historische thema’s en de actieve onderdelen van de les in het museum: Leven in een 
volksbuurt rond 1900 zijn in de klas vergelijkbaar te behandelen, omdat museale voorwerpen 
worden meegenomen naar school. Helaas kan de museale ervaring van de Steeg en het Huisje 
niet worden nagebootst.   
Voor boeking en informatie hierover, belt u de educatieve staf van het Nederlands 
Volksbuurtmuseum, of mail naar educatie@volksbuurtmuseum. nl.

Locatie Thema Actie

Museumzaal Huishouden Sop kloppen, was stampen en wassen op een 
plank in een wastobbe, door de wringer halen 
en ophangen op het droogrekje.

Buiten
Bij mooi weer

Werken Ventkar opladen met houten kisten, ventkar 
duwen en wervende leuzen of limericks verzin-
nen om de verkoop te stimuleren.

Winkel
Bij slecht weer

Werken/ Winkels Oude winkelinrichting bekijken met glazen 
potten en blikken, voedsel wegen met gewich-
ten en de bascule.

Steeg en huisje Dagelijks leven/Wonen De nagebouwde Steeg bezoeken. Het dagelijks 
leven in een volksbuurt ondergaan. Hoeveel 
bewoners heeft de Steeg? En het huisje? Wat 
zijn ze aan het doen? Zou jij er willen wonen?

Schoolbankje Thema: Onderwijs Per tweetal ouderwetse kleding aantrekken en 
in het schoolbankje gaan zitten. Met griffel en 
leitje schrijven en vervolgens wordt er met een 
digitale camera een foto van de leerlingen 
gemaakt.

Museumles in de klas



Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Handleiding voor de leerkracht

Begeleiding
• De lessen op school worden zelfstandig uitgevoerd door de leerkracht.
• Tijdens het museumbezoek worden de groepen begeleid door twee speciaal hiervoor 

opgeleide museumdocenten.
• Begeleiding door de eigen leerkracht plus één extra begeleider per zes kinderen vanuit 

school is vereist. 
• Tijdens de museumles is de leerkracht zelf verantwoordelijk voor de orde in de klas.
• NB: De school is te allen tijde verantwoordelijk in geval van schade en ongelukken.

Informatie over de inhoud van het pakket
educatie@volksbuurtmuseum.nl
educatieve staf 
030 2318292

Boeken van een museumbezoek
educatie@volksbuurtmuseum.nl
educatieve staf / directeur Albert van Wersch
030 2318292

 

Colofon

Verhaal en lessen Confetti dell’Arte

Illustraties Beeld van Hees

Vormgeving Licht Ontvlambaar

Het lesprogramma Joop en Jopie! Verdienen zelf centen 

is een gezamenlijke productie van Nederlands Volksbuurtmuseum en Confetti dell’Arte.

Utrecht 2013

Praktische informatie


