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Eerst bekijken jullie de animatiefilm Joop en Jopie! Op avontuur in de volksbuurt! Het leven rond 
1900.
Daarna ga je samen met je klas een Historisch Magazine of een Historische Krant maken. Dat 
is een magazine of een krant waarin ‘oud nieuws’ staat. Hij gaat namelijk over een tijd die al 
voorbij is. Jullie magazine (of krant) gaat over de jaren 1875 – 1925 in Wijk C. Sommige stukken 
zijn zogenaamd ook echt in die tijd geschreven. Andere stukken zijn een ‘terugblik’. 
Je maakt het Historisch Magazine op het sjabloon dat bij deze opdracht hoort. 
De krant kun je digitaal maken. 

Hoe pak je het aan?
• Je kunt alleen, met zijn tweeën of in een groepje werken. 
• Kies (samen) een onderwerp uit de lijst van 17 onderwerpen en vul het schema (op de 

volgende pagina) samen met de juf of meester in.
• Bedenk (samen) wat ieders taak wordt: journalist, fotoredactie, eindredactie? 
• Kijk in de lijst van onderdelen wat een goede vorm is voor jouw (jullie) bijdrage aan de krant.

Historische onderwerpen 
Er zijn 17 historische onderwerpen. In het onderwerpenblad vind je specifieke informatie en 
foto’s bij de onderwerpen 1 t/m 12.  
1. Volksbuurt 7. Op straat
2. Geld  8. In een huis
3. Hygiëne 9. Betere huizen
4. Wassen 10. De markt
5. Huishouden 11. Werk
6. Gezondheid 12. Kinderarbeid

Bij onderstaande onderwerpen haal je de historische informatie her en der uit alle 
onderwerpenbladen en van sites vermeld bij ‘Bronnenonderzoek nr. 2’ op pagina 5.
13. Onderwijs 16. Saamhorigheid     
14.  Spelen 17. Feesten          
15. Kleding 
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oud nieuws en een terugblik
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in de volksbuurt

schema met taken voor maken van Historisch Magazine of Krant

Onderwerp Wie Taak Onderdeel Planning 
Wie doet wat  
wanneer?

Datum 
Gereed

1 Volksbuurt

2  Geld

3  Hygiëne

4  Wassen

5 Huishouden

6 Gezondheid

7 Op straat

8 In een huis

9 Betere huizen

10 De markt

11 Werk

12 Kinderarbeid

13 Onderwijs          

14 Spelen

15 Kleding 

16 Burenruzie en 
Saamhorigheid

17 Feesten

van:
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Bij een magazine of een krant werken heel veel verschillende mensen. 

Wat is jouw werk? 
• Redacteuren  Zij schrijven achtergrondartikelen en nieuwsberichten. 
    ‘Stukjes’ heet dat. Ze gebruiken daarvoor informatie die ze 
    bijvoorbeeld van internet halen.
• Journalisten  Zij gaan eropuit. Ze interviewen mensen of doen verslag van dingen 
    die gebeuren. Ze schrijven daar later een stukje over.
• Fotografen  Dat is duidelijk: zij maken foto’s voor het blad.
• Eindredacteuren  Zij kijken alle teksten na en halen de fouten eruit.
• Opmakers  Zij zorgen dat alles op de goede plek staat en dat het blad duidelijk en  

   logisch is ingedeeld.
• De hoofdredacteur Hij of zij bepaalt in grote lijnen wat wáár komt. Bijvoorbeeld wat het 
    hoofdartikel is.
• Koppenmakers  Zij bepalen wat er voor titels (koppen) boven de stukken komen.
• Fotoredacteuren  Zij kiezen foto’s uit bij de artikelen. 
• Columnisten  Zij schrijven korte stukjes waarin ze hun mening geven over een 
    bepaald onderwerp. Ze doen dat zo scherp mogelijk en vaak ook een 
    beetje grappig.
• De puzzelmaker   Dat is ook duidelijk. Hij of zij zorgt voor de puzzel.
• De striptekenaar  Vaak staat er een grappig stripje in de krant. De strip heeft vaak wel iets 
    te maken met het nieuws, maar niet altijd.

taken
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Voor het maken van een historisch magazine of krant
De volgende onderdelen kunnen in jullie magazine of krant komen:
• Herinneringen aan het heerlijke, gezellige leven in Wijk C, geschreven door een oude 

bewoner. Er kunnen meerdere van zulke herinneringen in de krant komen. Gebruik je 
fantasie, maar zorg ook dat het net echt lijkt!

• Een ‘oud’ pamflet. Een pamflet is een stuk tekst waarin wordt geprotesteerd tegen dingen 
waar mensen het niet mee eens waren. Bijvoorbeeld kinderarbeid of slechte woningen. Een 
pamflet is altijd heel duidelijk, dus laat goed merken dat je het er niet mee eens bent en 
waarom. En wat er volgens jou moet gebeuren.

• Teken een spandoek tegen bijvoorbeeld kinderarbeid of slechte woningen. Dit spandoek 
komt bij het pamflet als illustratie. 

• Kleine nieuwsberichtjes. Hierin kan van alles staan. Bijvoorbeeld dat er een nieuwe wet is. 
Maar ook dat er een dief is gepakt of dat er een huis is ingestort.

• Een stuk van de ‘hoofdredacteur’ van de krant. Daarin staat vaak de mening van de krant 
over iets dat op dat moment belangrijk is. Het heet een ‘hoofdredactioneel schrijven’.

• Een uitgebreid achtergrondartikel. Een achtergrondartikel verschilt van een nieuwsartikel 
doordat er meer in wordt uitgelegd. Er staat daarom ook niet alleen maar nieuws in. Maar 
ook iets over de geschiedenis van dat nieuws. Bijvoorbeeld, als er weer cholera is uitgebroken, 
kan dat in een nieuwsbericht staan. Maar in het achtergrondartikel wordt uitgelegd wat de 
oorzaken zijn en bijvoorbeeld hoe vaak er al cholera is geweest in de afgelopen jaren.

• Een ‘interview met een bewoner’ over het leven in Wijk C. Je kunt dit helemaal zelf 
schrijven, dus dan kruip je in de huid van de interviewer en van de bewoner, maar je kunt 
het ook samen met iemand anders doen. Er kunnen meerdere interviews in de krant komen.

• Een groepje gaat aan de slag met de plattegrond van de wijk. Je plakt er foto’s van de 
straten en markten omheen met pijlen naar de plekken op de kaart die je op de foto’s ziet.

• Teken zelf een advertentie voor producten uit die tijd. Schrijf ook de prijzen erbij. 
 Er kunnen meerdere advertenties in de krant komen.
• Als je foto’s gebruikt, maak je er zelf ook pakkende onderschriften bij.
• Maak een puzzel met allemaal woorden die passen bij Wijk C en de volksbuurt. Verzin ook 

mooie prijzen die je ermee kunt winnen! Zorg ervoor dat die prijzen wel passen in de tijd en 
in het leven van de mensen in een volksbuurt.

• Een herinnering van iemand die in Wijk C gewoond heeft en erg blij is dat hij er weg is. ‘Het 
was een vreselijke tijd!’

• Een oud heerlijk recept van ‘vergeten eten’.
• En wat je verder ook nog maar bedenkt!

Onderdelen
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In de onderwerpenbladen vind je informatie en foto’s. 
Foto’s kun je downloaden of uitknippen om bij je artikelen te plakken. 

Heb je nog meer informatie nodig? Handig voor onderwerpen 13 t/m 17.
Kijk dan eens op:
• www.volksbuurtmuseum.nl 
• De Utrechtse Canon in de klas – de fabriek uit en naar school: 
 http://www.regiocanons.nl/utrecht/onderwijscanon/de-fabriek-uit-en-naar-school 
• De landelijke canon – verzet tegen kinderarbeid: http://entoen.nu/kinderarbeid/po
• En hier vind je filmpjes en foto’s over kinderarbeid: 
 http://canon-pad-kinderarbeid.yurls.net/nl/page/
• Als je niet weet hoe een bedstee eruit ziet, kijk dan eens op de site van het Geheugen van 

Nederland. Hier zie je er bijvoorbeeld eentje, die is gefotografeerd in een armoedig huis in 
Rotterdam: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/SFA02:1001643/&p=3&i=2&t=
50&st=bedstee&sc=%28bedstee%29/&wst=bedstee

• Een foto van een poepdoos kun je er ook vinden: 
 http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/FSM01:2006-158/&p=1&i=1&t=2&st= 

poepdoos&sc=%28poepdoos%29/&wst=poepdoos
• En een foto van de ‘boldootkar’: 
 http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/SFA03xxCOLONxxSFA022819875
• In de Collectie Utrecht vind je allemaal voorwerpen die in Utrechtse musea te zien zijn, en 

het verhaal dat daarbij hoort. Deze website is voor volwassenen geschreven. Maar misschien 
vind je er toch wel iets leuks.
•  Hier vind je informatie en voorwerpen over hygiëne: 
  http://www.collectieutrecht.nl/view.asp?type=object&id=420&vid=146&pid=-1&typeid= 

1&iid=-1&tid=-1
•  En hier vind je informatie en afbeeldingen over een school in Wijk C: 
  http://www.collectieutrecht.nl/view.asp?type=object&id=331&vid=146&tid=-1 
•  En deze pagina gaat over kinderarbeid en de leerplicht: 
  http://www.collectieutrecht.nl/view.asp?type=verhaal&id=146&tid=-1
•  http://www.collectieutrecht.nl/view.asp?type=object&id=378&vid=155&pid=-1&typeid= 

-1&iid=-1&tid=164 over de buurtwc’s. Er staan ook leuke uitspraken bij van mensen uit 
die tijd!

1.

2.

Bronnenonderzoek


