
Wat hoort bij wie?
Je komt meer te weten over vroeger door te door te kijken naar de sporen die mensen hebben 
achtergelaten. Ook door goed te kijken naar de spullen die mensen gebruikten, leer je meer 
over hun leven. 

Er zijn verschillende plekken waar spullen bewaard worden. Bijvoorbeeld in een museum, een 
kasteel of een bewaard gebleven boerderij. 
Een andere bewaarplek is een archief. Misschien heb je thuis wel een la of kast waar je brieven en 
foto’s in bewaart. Dat hebben ze ook in een archief: ze bewaren hierin allerlei soorten documenten 
van heel veel mensen over een hele lange tijd. 

Sporen van vroeger noem je ook wel bronnen. Door bronnen te onderzoeken kom je meer te 
weten over wat eerder is gebeurd. Bronnen kunnen allerlei soorten sporen zijn: bijvoorbeeld 
voorwerpen, gebouwen, schilderijen, foto’s, oude brieven, dagboeken en kranten. Als je goed naar 
bronnen kijkt, kun je een geschiedenisverhaal vertellen over wat er vroeger is gebeurd. Een ander 
woord voor geschiedenisverhaal is kroniek. Een kroniek is een verhaal waarin de gebeurtenissen in 
een chronologische volgorde verteld worden. 

Stap 1
In de mapjes wie, waar, wanneer en wat vind je verschillende bronnen. Bronnen die vertellen over 
wie het gaat, waar en wanneer het is gebeurd en wat er is gebeurd. 
Maar wat, wanneer en waar hoort bij wie?
Zoek de juiste bronnen bij elkaar. Noteer de cijfers en letters die bij elk verhaal horen.  

Stap 2
Gevonden wat bij wie hoort? Kies 1 persoon uit. 

Wat kun je over hem of haar vertellen als je de bronnen goed bekijkt? 

Weet je hoe hij of zij heet? 
Wanneer leefde de persoon ongeveer? 
Waar woonde de persoon? 
Wat deed de persoon voor werk? 
Hoe was het dagelijks leven van de persoon? 
Was de persoon arm of rijk? 
Had de persoon kinderen? 
Woonde hij groot of klein? 
Wat kan je vertellen over wat de persoon heeft meegemaakt? 

Stap 3
Schrijf je eigen kroniek over deze persoon.

Let bij het schrijven van een verhaal dat je antwoord geeft op de 4 W’s: 
Over wie (of wat) gaat het verhaal? 
Waar is het verhaal gebeurd? 
Wanneer speelde deze kroniek zich af? 
Wat deed de persoon?

Succes! Als je klaar bent, sla je je kroniek op om te bewaren. 



Wat hoort bij wie?

Schrijf hier de kroniek over een van de personen: 
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