
Kunstzinnige oriëntatie in crisistijd 1 

 

Beste jongelui, 

 

Wat er nu gebeurt is uniek. Dit heeft nog nooit iemand meegemaakt.  

Stel je voor: scholen dicht, restaurants dicht, minder treinen die rijden, bejaarden opgesloten in hun 

seniorenwoning, je mag niet knuffelen, verplicht vaak je handen wassen, geen sportclub is open, 

landen zijn op slot, bioscopen zijn dicht, Efteling en dierentuinen zijn gesloten, ziekenhuizen puilen 

uit en iedereen is bang ziek te worden. Het lijkt wel een korte inhoud van een spannend boek of van 

een enge film. 

Maar nee hoor, het is echt. Tijd om even stil te staan bij wat er gebeurt. Dit is pas echt geschiedenis 

waar jij ook aan deelneemt. 

In moeilijke tijden zijn veel mensen erg creatief. Dat moet ook omdat het anders gaat dan normaal. 

Slimmeriken leggen hun geschiedenis vast. Want deze komt nooit meer terug. En later kun je zeggen: 

kijk dit heb ik gemaakt toen het crisis was. Een unieke herinnering. 

Opdracht voor deze week: Maak een dagboek van deze week. 

Wat moet je doen:  

- Regel minstens 7 A4-tjes: voor elke dag 1 

- Schrijf elke dag een stukje wat je hebt meegemaakt, of ziet, of voelt, of merkt wat anders is 

dan normaal (dus tandenpoetsen en jeuk hebben aan je dikke teen is niet belangrijk. Dat je 

schrikt van een krantenartikel over een gebeurtenis, is wel belangrijk. Of dat je niets meer 

kunt krijgen in de winkel). Probeer het zo precies mogelijk te beschrijven. Wat vind jij van 

wat de minister zegt of hoe reageren je ouders op de strenge maatregelen? 

- Print het artikel of plak het op het papier 

- Zoek krantenknipsels erbij en plak die erbij. Mopjes over corona mag ook. 

- Knip losse letters voor de titel van de dag 

- Plak een tekening die je zelf gemaakt hebt erbij (groot of klein, 

dat bepaal je zelf) 

- Of een foto, kan ook 

Maak elke bladzijde mooi en apart. Na 7 dagen heb je een boekje van een 

week. Doe er een kaft omheen van wat dikker papier als je wil. De kaft 

mag uiteraard ook versierd worden. 

Als je klaar bent heb je natuurlijk een persoonlijk geschiedenisboek 

geschreven. Neem dat de eerstvolgende keer mee naar school en vertel 

er over in de klas. 

Heel veel succes! 

Wim 

 



  


